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ELS PARES INICIEN ACCIONS JUDICIALS CONTRA L’HOSPITAL

Hospital: “Es va fer
el que s’havia de fer”
“Es va fer el que s’havia de fer”.
Tot i reconèixer errors, aquesta va ser la resposta que la direcció de l’Hospital d’Igualada
ha donat als pares de Gabriel
Pérez, mort per una peritonitis
mal diagnosticada, als 24 anys
d’edat, el passat mes d’agost
després d’anar tres vegades a
Urgències. La Generalitat encara no ha publicat les seves
conclusions -malgrat anunciar
fa dies que ho faria- però des
d’Igualada han dit als pares
que els metges “van actuar de
forma correcta i estaven segurs
de què feien”. La mare ha dit a
La Veu que “ja hem fet les nostres conclusions” i aniran a tribunals. Pàgina 10

Ve més
gent de la
que marxa
Barcelona es va buidant de
gent, però les comarques del
voltant les acullen. L’Anoia
no se n’escapa. El 2015 continuava havent més entrades
que sortides. Pàgina 9

Dimecres,
Diada de
Castelleres a
Bellprat

Pàgina 37

Els pares i el germà de Gabriel Pérez, quan van aparèixer per TV3.

PREVEIA 5.000 HABITATGES A ÒDENA I UN NUS FERROVIARI, I SEGUEIX VIGENT

Deu anys del polèmic Pla
Director de la Conca
Ara fa 10 anys, el 2006, s’aprovava inicialment el Pla Director Urbanístic de la Conca
d’Òdena (PDUCO), un document d’alt interès perquè traçava quins usos havia de tenir
el sòl de la Conca, i com s’havia de gestionar el creixement
residencial dels nuclis urbans
fins el 2026, vint anys després.
Les previsions del Pla van aixecar molta polseguera, fins al
punt de crear-se una Plataforma social, que va tenir un ampli ressò mediàtic. Pàgines 16-17

Dues
igualadines
campiones
del món
La portera Teresa Bernadas i la jugadora Maria
Díez, ambdues igualadines, s’han proclamat
campiones del món d’hoquei
femení. Pàgina 38

Jornada
rodona dels
Moixiganguers
amb tripleta a
Tarragona
La zona de Can Morera i la residencial de l’Espelt, polèmiques al 2007, i la xarxa ferroviària i de carreteres projectada.
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L’EDITORIAL

Planificar en comú

S

’està elaborant el Pla Territorial del Penedès.
Davant l’imminent aprovació de la modificació de la llei territorial catalana, que inclourà
l’Anoia dins de la nova Vegueria Penedès i
donarà així més efectivitat a l’Àmbit Territorial, situant aquest nou territori en igualtat de condicions
respecte el Camp de Tarragona, la Catalunya Central,
les Terres de l’Ebre, el Pirineu, Girona o Barcelona, l’esmentat Pla Territorial té una incidència
molt important respecte
la planificació del sòl, les
infraestructures i les condicions de creixement.
Ara fa 10 anys de l’aprovació inicial del Pla Director Urbanístic de la
Conca d’Òdena, que definia uns usos, avui clarament desproporcionats,
de les necessitats del territori més poblat de l’Anoia
fins l’any 2026. És evident que aquells mapes, que
traçaven un sensefi de vies de tren d’alta velocitat per
dins de la Conca, un polígon de quasi 400 hectàrees i
més de cinc mil habitatges en el terme d’Òdena -entre d’altres detalls destacats- fan avui riure quan es

compleix just la meitat del període de vint anys previst per aquell polèmic Pla Director. No hem sentit
gaire veus, d’altra banda, posant-lo en entredit, més
enllà de les mateixes de sempre. Però davant la nova
redacció del Pla Territorial del Penedès, no podem
acceptar, de cap manera, que es tingui en compte un
Pla Director, encara avui vigent, ens situa en el pla
del ridícul. I dels grossos, per no dir paraules més gruixudes.
Cal que la planificació
urbanística de l’Anoia
dins del nou Penedès
tingui sentit comú, es
faci en consens amb
la societat civil i no
sigui producte “d’un
concurs més” que es
construeixi des d’un
despatx de tècnics
“afins” de Barcelona.
Es cauria, llavors, en els mateixos errors d’abans,
que, convé dir-ho, eren procedents de persones d’un
altre color polític a les que ara manen en el país.
Seria una gran equivocació. Tornem a dir-ho: tenim
davant una oportunitat. Aprofitem-la.

Davant la nova redacció del
Pla Territorial del Penedès, no
es pot acceptar que es tingui en
compte un Pla Director que,
encara avui vigent,
ens situa en el ridícul.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Dani Modol, regidor socialista d’arquitectura de l’Ajuntament de Barcelona, ha declarat que el temple de
la Sagrada Família “és una mona de
Pasqua gegant” i una “pseudoobra de
Gaudí i una farsa privada que s’arrossega des fa temps”. Per això és el
monument més visitat de Barcelona
i recapta vint milions d’euros a l’any.
Miguel Blesa, expresident de Bankia,
va declarar davant el jutge “Ni el Banc
d’Espanya ni Hisenda van posar cap
pega a les ‘targetes black’”. Cap criteri
moral de si estava bé o malament,
sinó si m’ho deixaven fer.
Felipe González, expresident de govern espanyol, va dir “em sento en-

ganyat per Pedro Sánchez. Em va dir
que s’abstindria en la segona votació
d’investidura de Mariano Rajoy”. Els
votants del PSOE que creien que no,
és no, sembla que no compten.
Pedro Sánchez, defenestrat secretari
general del PSOE, va dir a la sortida
del Comitè Federal “Després de molt
de debat, la reunió ha desembocat en
una votació sobre el congrés. Hi ha
dues qüestions que s’havien de dirimir: el lideratge i la posició del PSOE
en la investidura. Desgraciadament,
la votació ha sigut adversa. I lògicament jo no podia administrar una
decisió que no comparteixo. Subratllo que els meus pares em van ensenyar que el més important és mantenir la paraula”.
Miquel Iceta, primer secretari del
PSC, ha assegurat que “el comitè federal no va encertar la seva decisió”,
que va acabar amb la dimissió de Pedro Sánchez com a secretari general
del PSOE. “Crec que la solució era
donar la paraula als militants en forma d’un congrés extraordinari i de
primàries, ja que s’havia qüestionat
l’autoritat moral del secretari general”.

Toni Marlès
@tonimarles
15 anys després seguim igual. Aqüífer Carme-Capellades sobreexplotat i en precari
@aigua_cat #15anys #Capellades
Rubén
@egel71
Con esta oposición,Esp seguirá siendo el
cortijo de señoritos y caciques por muchos
años. El único cambio posible es la
independencia de CAT

Jordi Puiggros
@Jordipuiggros67
Doncs si Espanya és primer pel #PSOE,
Catalunya hauria de ser primer pel #PSC.
Si és q el PSC té personalitat pròpia, clar.

Pia Prat Jorba ©
@PiaPrat
‘El problema de los españoles es no ser catalanes,así estos se ahorrarían el déficit fiscal’
Sebas Leno
@sebas_leno

Àngel Ros, alcalde de Lleida, s’ha desmarcat de les veus que advoquen perquè els socialistes catalans es neguin a
facilitar una hipotètica investidura de
Mariano Rajoy, si s’escau, trencant la
disciplina de vot. “Les decisions precipitades no són adequades”.

Proposo a @tv3cat que eliminin @crackoviadeTV3 de la graella i facin @MerliTV3
més d’hora. Per cert, @crackoviadeTV3 és
bastant insuportable

Jordi Sevilla, exministre d’Economia i assessor del programa econòmic
del PSOE, ha anunciat que renúncia a
seguir treballant per al partit, després
del comitè federal que es va acabar
amb la dimissió del fins ara secretari
general i el nomenament d’una gestora. “Després de 15 mesos treballant
a Ferraz amb Pedro Sánchez, formalitzaré la meva renúncia. Ha sigut un
honor. ¡Ànim i sort!”.

El meu ex alumne David Andrés pot ser el
millor cuiner de l’any 2016. Fa il.lusió. Voteu-lo va!! @somiatruitesDO

José Manuel García-Margallo, ministre d’afers exteriors en funcions,
ha declarat “Puigdemont ha llançat el
desafiament més gran des de l’octubre del 1934”
Carles Puigdemont, president de la
Generalitat, havia dit “la resolució de
la demanda catalana es farà amb referèndum o referèndum”.

RatAmich
@AmichRat

Sóc tribunero
@SocTribunero
Quin goig que fa això del Twitter. No m’hi
sé avenir... #Hola #Sócnou #Benvingut
Pauli Villamarín
@Pauli_G
Probando la nueva manera de crear contenido #TwitterMoments desde mi timeline
@TwitterMoments :-D
|\/|ireia
@suellenieta
Grandiós concurs de castells!! Enhorabona
@verds i impressionant @collavella com
us planteu sempre a la TAP. Esperant Sta.
Úrsula!
Imma González
@immagonnar
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En 1979 la UCD tenía 168 diputados, en
1982 quedaron en 11 diputados. Por si
quiere reflexionar mañana el @PSOE
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LA VEU de ...
JAUME SINGLA, periodista

PERE PRAT, empresari

@jaumesingla

@pere_prat

Gestionar

Diferències

F

a sis anys a Catalunya vàrem accelerar el
procés cap a la independència i la fundació d’un nou estat d’Europa. Des d’aleshores que els contraris, ja siguin els unionistes com els nacionalistes espanyols, que no
paren d’acusar-nos de tapar una pretesa mala gestió -quan no ens acusen directament de corrupciósota l’estelada. Aquesta acusació que inicialment
va tenir un cert predicament -i en alguns sectors
encara el té- ha anat perdent força, però encara en
conserva alguna.
L’argument ha perdut força perquè els darrers
anys, deixant de banda el cas Pujol-Ferrusola, no
solament no han trobat més casos de corrupció
vinculada als partidaris de la independència de Catalunya, sinó que ben al contrari, han aparegut no
pocs casos de corrupció vinculats a partits unionistes. A més s’ha demostrat abastament que la banda
de Rajoy ha utilitzat barroerament els instruments
de l’Estat per intentar desprestigiar als polítics independentistes. Ho hem vist amb l’exalcalde de
Barcelona, amb l’expresident Mas i també amb les
“converses” entre el ministre de l’Interior i l’exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya.
A banda, és clar, les querelles contra Artur Mas,
Irene Rigau, Joana Ortega i Francesc Homs i els
continuats recursos al Tribunal Constitucional que
ens donen als partidaris de la independència, encara més raons per voler marxar d’Espanya tan aviat
com sigui possible. I no em digueu que el debat del
Constitucional per mirar d’anular la llei del Parlament de Catalunya que prohibeix les corrides de
toros, no ens afegeix un altre grapat d’arguments.
I més encara, quan a les Illes Canàries, des de l’any
1991 que estan prohibides.... i el PP no ho ha recorregut mai.
La barroeria de l’Estat no deixa de donar-nos motius per persistir en la nostra voluntat de marxar
cuita corrents, però no ens hauríem d’oblidar de fer
la millor gestió dels interessos públics, en totes les
institucions democràtiques de Catalunya, inclosos
naturalment, els ajuntaments que són la columna
vertebral de la nostra administració publica.
En els moments difícils i convulsos que estem vivint, amb tots els desafiaments que tenim plantejats, des dels consellers, els directors generals, els
diputats, els alcaldes i fins al darrer regidor de cadascun dels ajuntament de Catalunya, ha de tenir
un comportament irreprotxable i fer la millor gestió institucional possible.
No perquè tinguem tot l’aparell de l’Estat vigilant,
sinó perquè es la millor garantia d’arribar a la República Catalana.

S

ovint veiem perills imaginaris. La nostra
ment es nodreix d’informacions amb arrels
profundes en el passat. El desconegut espanta, en lloc de cridar la curiositat. La gent d’altres ètnies i llengües desperta prevencions. També els
diferents. Els que no són del l’entorn. Els desconeguts.
Els que vesteixen o es pentinen diferent. Els que no
pensen com nosaltres. Els que tenen sensibilitats que
la majoria no és capaç de captar. Potser només pors,
però acaben sent salvaguardes que aïllen i l’avantsala
de l’enfrontament.
Avui hi ha molts diferents que viuen en la mateixa
ciutat, estudien en les mateixes escoles, treballen en
els mateixos centres i freqüenten els mateixos llocs
d’esbarjo. Per això cal anteposar la raó i l’anàlisi, a allò
que alerta l’inconscient. No podem rebutjar els altres
pensant que estem defensant-nos de forma preventiva. Mai hi haurà inclusió ni comprensió, forçant els
altres a renunciar a ser qui són. Integrar-se o no en un
col·lectiu és de lliure elecció. Mai funciona si és forçada. Ha de ser fruit del coneixement i l’acceptació.
Perquè tothom té la seva història i les seves arrels. I
això no els fa ni millors, ni pitjors. Només diferents.
Cal allunyar-se dels conceptes que donen una visió
esbiaixada i limitant. També dels que veuen les potencialitats i anhels de l’ésser humà, però obliden
que vivim en un món compartit, que és de tots i de

JAUME SINGLA

PERE PRAT
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LL. CAPDEVILA

ningú. Aconseguir valdre’s per un mateix no és una
xacra social. Ni una forma d’alienació, de servitud i
de destrucció de la vida personal i comunitària. Però
no tothom pot. No podem oblidar que l’essència de
l’ésser humà rau en la diversitat i en el respecte. En la
llibertat i en l’afany de poder desprendre’s de totes les
servituds i cadenes no volgudes. No s’ha de construir
una societat poruga i malalta, sinó un entramat cívic
on tothom pugui desenvolupar les seves potencialitats.
No som tots som iguals. Ni estem dins la normalitat.
Entendre que no s’ha de treure un peix de l’aigua pensant que s’ofega, perquè ell sols viu en un altre ambient. Deixem de classificar. Cal treure els estigmes i les
obligacions que limiten. Evitar socialitzar estereotips
prefabricats que comporten intolerància a les diferències. Tothom té el seu propi camí. La cerca del benefici
econòmic o l’espiritualitat més extrema són decisions
personals. I sovint vénen barrejades, perquè no hi individus unidireccionals. Som complexos.
Deixem que cadascú desenvolupi les seves potencialitats. Tan important són les matemàtiques com la dansa. Cadascú ha de trobar el seu camí. No cal demanar
als peixos que sàpiguen enfilar-se als arbres. Siguem
valents. Hem de conviure en la diferència. És més difícil i porta més feina. Però el resultat serà millor. I cal
començar a l’escola. I no deixar de fer-ho mai.

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

INSTAL.LACIONS CARVAJAL
Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com

Instal.lació
i manteniment
de calderes

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Classes de repàs
Primària-ESO-batxillerat

29€/mes
www.aula42.es
626082108

Canvia la teva caldera per una de
condensació i la instal·lació et surt gratis!
AIGUA • GAS • ELECTRICITAT • CALEFACCIÓ • A.CONDICIONAT • MANT.INDUSTRIAL • E.SOLAR

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78
ESTIL LLAR IGUALADA S.L.
Rambla St. Feran 62, 1r, 4t ·
estilllar@yahoo.es
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LA VEU del lector
QUÈ PASSA A L’HOSPITAL D’IGUALADA?
Margarida Díaz Farré
Sóc una persona a qui li va impactar
el coet d’un drac, durant la cercavila
popular, del dissabte 27 d’agost, a la
tarda de la Festa Major d’Igualada. Era
al començament de la desfilada. Tot
seguit va venir la policia i el Sr. Carles
de protecció Civil, que va telefonar a
l’ambulància. No va deixar-me ni un
moment, cosa que li agraeixo ben sincerament.

LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades personals dels seus autors: nok, cognoms, adreça, DNI i número
de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així, mateix, és important que la llargària de les cartes no sigui excessiva,
d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades ni tampoc seran
retornades als seus redactors. La veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.

Jo no estava sola, tota vegada que
m’acompanyava un familiar, però vàrem estar allà, a la Rambla Nova, tot
esperant l’ambulància, que no venia.
Al cap d’una estona, varen venir voluntaris de la Creu Roja i em van desinfectar la ferida. Quant la cercavila va
arribar al carrer Garcia Fossas, llavors
va arribar l’ambulància i em va portar
a Urgències de l’Hospital d’Igualada
(havien passat 45 minuts).
A l’entrar a l’Hospital, em varen prendre la pressió i van fer-me seure en una
cadira. Allí vaig romandre una hora i

mitja, fins que un Dr. va preguntar-me
què m’havia passat. Li explico que a
l’ull esquerra no tinc visió, que no hi
veig res. Llavors va dir-me: A la nit no
hi ha oftalmòleg i que havia d’anar a
Bellvitge, però ni tant sols va preguntar-me si tenia mitjans per arribar-hi...
Particularment, vaig arribar-hi. Allí
em van atendre molt bé i vaig estar-hi
fins l’endemà al matí. Dono les gràcies
perquè allí em varen atendre molt bé.
Ara em pregunto si tot això que em va
passar per la Festa Major d’Igualada és
correcte, en un dia que a la ciutat hi ha

molta més gent del normal, i animals
de foc, que poden fer mal a la vista a
una o a vàries persones, no es disposi
d’un oculista de guàrdia.
Ja sé que les coses no són com eren
abans, però hi ha moments que són
necessaris tota mena de metges d’urgències.
Espero que la meva experiència -no
pas acabada, doncs encara tinc previstes noves proves mèdiques- serveixi per alguna cosa.
Moltes gràcies si em llegeix qui pugui arreglar-ho.

Núria Parlón, Dani Gutiérrez, Carles Cuerva, Noemí Trucharte, Daniel Vendrell, Salustià Monteagudo, Aaron Alcázar, Xavier Figueres, David Manzanera i altres alcaldes/regidors de l’Anoia, Bages, Osona, Berguedà, Ripollès, Girona, Terres de Lleida, Terres
de l’Ebre i l’Aran.

Practiquem el federalisme, a casa nostra!

C

atalunya ha estat des de l’Edat Mitjana una
gran xarxa de ciutats i pobles al voltant del
seu cap i casal: Barcelona.
Una xarxa, a més, capaç de de generar noves i potents centralitats al llarg de tot el territori.
Una part rellevant de la nostra força com a nació es
basa, precisament, en el dinamisme i fluïdesa d’aquesta
xarxa de ciutats i pobles. O, dit, en altres paraules, en la
superació del dualisme món rural-món urbà
Tanmateix, la superació d’aquest dualisme ha estat
possible més per l’acció de les persones, les famílies, les
empreses o el món associatiu i sindical que per l’acció
des dels Govern de la Generalitat.
Els darrers governs conservadors han paralitzat la proposta de divisió territorial dels Governs catalanistes i de
progrés que tenia com a objectiu convertir els diferents
territoris catalans en protagonistes del seu futur.
Han enterrat una proposta que apostava pel reequilibri
territorial, per donar valor al diferents territoris i l’han
substituïda pel no res.
Aquesta inacció –una retòrica sense fets-, ha agreujat
la situació de la Catalunya existent més enllà de l’Àrea

Metropolitana de Barcelona i impedeix als seus pobles
i viles sortir de la crisi econòmica amb la mateixa velocitat que la Catalunya més urbana.
La nul·la resposta a la liquidació del teixit industrial en
zones com ara les conques del Ter i del Llobregat, que
van impulsar la primera industrialització del país, és un
dels exemples més flagrants. Podríem afegir més exemples : dèficits en infraestructures estratègiques, absència d’una gestió mediambiental dels residus, problemes
de mobilitat i de connexió a Internet, manca de suport
real a les activitats econòmiques impulsades per la gent
del país...
És urgent començar a treballar, començar a sumar esforços, per una idea de país que superi definitivament
el dualisme Arèa Metropolitana de Barcelona / Resta de
Catalunya en la política i les polítiques nacionals.
Necessitem una visió de Catalunya més horitzontal,
més transversal, més connectada, perquè aquesta és la
realitat del país. I necessitem que aquesta idea es converteixi en polítiques concretes de lideratge dels territoris, d’impuls econòmic, de cohesió social i d’equilibri territorial, amb un paper clau i insubstituïble dels

Ajuntaments.
Necessitem governs amb voluntat i determinació per
exigir retorns econòmics i socials a aquelles multinacionals (infraestructures, telefonia, energia) que se’n
aprofiten del territori.
I necessitem que aquests retorns s’apliquin a les nostres
viles i pobles.
Necessitem, en definitiva, una visió i una exercici pràctic més federal a casa nostra.
Per a avançar en aquesta direcció, cal que el socialisme
català doni un pas endavant que el faci anar més enllà
de la seva implantació metropolitana i el torni a ser representatiu del conjunt del país: de tots i cadascun dels
seus territoris, de la majoria dels seus homes i dones.
A aquestes alçades és més que evident que ningú no ho
farà si no ho fa el PSC.
El PSC ha d’aspirar a tornar representar a tots els progressistes catalans : des de les Terres de l’Ebre fins les
Comarques Gironines, des de Barcelona al Pirineu,
passant per la Catalunya Central i les Terres del Ponent.
La Catalunya complerta necessita el PSC i el PSC necessita representar la Catalunya complerta.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

TERESA BERNADAS I MARIA DÍEZ
Les dues jugadores igualadines d’hoquei patins es van proclamar
campiones del món amb la selecció espanyola. A més Maria Díez va
marcar el gol d’or que donava la victòria a l’equip a la final.

WWW.TRIVERTICAL.COM
AVINGUDA MONTSERRAT, Nº 12 · IGUALADA (BCN)

Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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La Xarxa Productes de la Terra,
protagonista al Fòrum Gastronòmic
El diumenge 23 d’octubre arrenca una nova edició de la fira del producte
gastronòmic més important del sector. La Xarxa
Productes de la Terra, que
impulsa la Diputació de
Barcelona, tindrà presència amb un gran estand
que acollirà 26 empreses,
una aula de cuina que
oferirà prop de 30 tastos
i una jornada dedicada a
les lleguminoses.
Pèsols negres, tomàquets
de varietats recuperades,
botifarra terregada, vins
i caves amb DO, melmelades de préssec d’Ordal
són alguns dels productes singulars que es podran trobar a l’estand de
la Xarxa Productes de
la Terra de la mà de les
26 empreses productores que hi seran presents.
Del 23 al 26 d’octubre el
recinte Gran Via de Fira
de Barcelona esdevindrà
el punt de trobada de restauradors, professionals
de l’hosteleria i de tota
la gent interessada en el
producte gastronòmic de
qualitat.
La Diputació de Barcelona aproparà als visitants
tota la riquesa gastronò-

mica de les comarques
de Barcelona a través dels
seus productes i les preparacions culinàries més
tradicionals però també
les més innovadores. Patés de tomàquet maridats
amb cerveses artesanes,
la recepta ancestral del
“mig raust” del Berguedà,
timbal d’albergínia blanca amb botifarra negre
del Bages, arròs a la sitgetana del Garraf, amanida
de mongetes amb pollastre escabetxat del Vallès
Oriental, tomàquets del
Baix Llobregat, ... són
alguns dels prop de 30
tastos que es podran degustar a l’aula cuina “Barcelona és molt més”.
A l’estand de la Xarxa
Productes de la Terra es
podrà consultar la segona edició del Directori
d’empreses i productes,
una publicació que recull
el miler d’empreses que
formen part de la xarxa.
Les dades estan classificades per sectors, destacant
aquelles empreses que
produeixen o elaboren
productes singulars, les
que fan producció ecològica, les que són centenàries i les que comercialitzen
en circuit curt. La Xarxa

Estand de la Xarxa Productes de la Terra a l’edició anterior del Fòrum Gastronòmic. /Diputació de Barcelona

Degustació de la Gamba de Vilanova a l’aula cuina. /Diputació de Barcelona

Mapa dels productes singulars de la
Xarxa Productes de la Terra. /Diputació de Barcelona

Productes de la Terra és
una agrupació voluntària de 12 ens locals d’àmbit supramunicipal impulsada per la Diputació
de Barcelona l’any 2010
que agrupa més d’un
miler d’empreses productores i elaboradores
de productes alimentaris de qualitat de la demarcació de Barcelona
amb l’objectiu d’enfortir
aquest teixit empresarial.

Els llegums:
de la tradició a la innovació
El 26 d’octubre a partir de les 11 hores a la Sala Catalunya del Fòrum Gastronòmic repassarem la història
del consum dels diferents llegums a Catalunya, coneixerem l’activitat que s’està duent a terme per recuperar
i promocionar les varietats més arrelades al territori i,
finalment, realitzarem un tastet d’aquest aliment.
/bit.ly/LlegumsForum
Més informació:
productesdelaterra.diba.cat

@economieslocals
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JOAN VICH I ADZET
@joan_vich

Crisi econòmica i crisi política

E

ls defensors a ultrança de
la globalització argumentaven que aquest era el
sistema que estendria la
riquesa arreu del món obrint una
època de prosperitat per a la majoria de la població. La realitat ha esta
una altra. La superació econòmica i
financera de fronteres i Estats, ha representat en la
pràctica la lliure i impune circulació de capital cercant sempre únicament el màxim benefici. Per l’altre banda ha portat a la igualació a la baixa de salaris
i condicions de vida. La pèrdua de pes i el progressiu
desmantellament en molts països de l’Estat del benestar, l’augment espectacular de les desigualtats en
benefici d’uns pocs, l’exclusió social i la marginació
crònica d’amplis sectors de la societat, castigats per
una crisis econòmica interminable. Els joves i les noves generacions en un xoc generacional en tota regla,
han vist enfosquir el futur i les seves possibilitats mateixes de progressar social i professionalment, malgrat ser les generacions més preparades de la història
contemporània.
Aquesta situació ha estat el caldo de cultiu d’un
enuig social gairebé a tots els països democràtics occidentals, que s’ha caracteritzat en una progressiva
desconfiança i allunyament entre governs i ciutadania i per extensió en una profunda crisi representativa dels partits tradicionals que s’han vist abocats
de gestionar aquesta complexa situació, amb unes
estructures orgàniques obsoletes, uns objectius i uns
interessos cada vegada més allunyats dels de la majoria de la ciutadania. No saber, no poder o no voler

adaptar-se als nous temps canviants de la societat de
la informació i la comunicació en què l’exigència al
dret de la informació, la transparència i sobretot la
participació en la presa de decisions és directament
proporcional a la credibilitat, no han fet més que
aprofundir aquest divorci.
Aquest fenomen ha propiciat a l’aparició de noves
formacions polítiques amb nous objectius, noves
formes representatives i participatives aprofitant a
fons Internet i les xarxes socials i també a una contestació creixent dins els partits tradicionals que ha
tractat de trencar tant les fossilitzades estructures,
com promoure un gir radical dels seus objectius, en
favor de la majoria de la ciutadania.
Hem vist als Estats Units com el fenomen de Bernie
Sanders, feia trontollar las bases del Partit Demòcrata, com desafiava fins al darrer moment a Hilary
Clinton, retirant-se com a guanyador, per reforçar
la candidata més ben posicionada per batre el perill
real de l’ignominiós Donald Trump. Ho hem vist en
el sí del partit Laborista anglès amb Jeremy Corbin
que amb plantejaments polítics de l’esquerra tradicional, era anatemitzat i rebutjat per l’establishment
del partit, però aclamat per les bases, especialment
pels sectors joves, imposar-se amb contundència al
capdavant del Labour Party.
Ho estem vivint també al nostre país amb profunds
canvis dins del panorama polític en què han aparegut formacions noves crescudes a cavall dels moviments del 15-M del 2011 com a conseqüència de la
situació econòmica que feia referència abans i de la
incorporació de les noves generacions a la política,
que han acabat amb el predomini, des del inici de la

transició, del bipartidisme. Ho hem vist aquests dies
en la lluita entre el nou i el vell dins del PSOE, entre
dues formes organitzatives i dues línies polítiques
totalment contraposades, en la que s’ha imposat de
manera abrupta i matussera el vell Partit. Hem vist
a un Pedro Sánchez que en algun moment havia cregut que podia imposar-se al potent i fossilitzat aparell orgànic, comptant amb el suport de les bases del
Partit.
Ho veiem també a Catalunya amb el salt endavant
del procés, que els partits independentistes s’han vist
amb l’obligació de impulsar, com a conseqüència de
les immenses onades dels massius onzes de setembre i dels resultats electorals que s’han produït des la
sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut al 2010.
Aquest mar de fons, aquesta remor de indignada revolta davant la injustícia, la desigualtat, la corrupció
i els insuportables abusos dels poderosos, malgrat
tingui avenços i retrocessos com hem vist dramàticament aquests dies al PSOE, no s’aturarà. Tot i que
ja ha obligat a profunds canvis en el comportament
dels Estats i de les organitzacions polítiques, continuarà empenyent amb major exigència si cap a una
major i més profunda democratització, participació
i transparència, que canviaran de manera definitiva
el model de relació entre administració i administrats
vigents des del segle XIX, així com el moll de l’ós de
l’estructura i funcionament dels instruments de representació, participació política com son els Partits.
Els temps convulsos i complexes, de canvis a escala
planetària que ens han tocat viure, ho marquen com
una exigència imperativa, que no té marxa enrere.

sura que vas fent camí.
Passes de parlar de temes
intranscendents a altres
més vinculats a la pròpia
història, al país o fins i
tot al món. I tot plegat,
sense crear vincles personals. La persona amb qui
has parlat llargament el
dia abans possiblement
no la vegis l’endemà perquè el teu ritme (intern i
extern) no sigui el mateix
que el seu.
A més, en tota aquesta
diversitat de pensaments
i d’idees impera sempre
un sentit de respecte envers les altres maneres
de pensar i de fer. La diversitat és un element enriquidor. Crec sincerament que aquest és el valor més
destacable en el camí de la vida en un món divers.
Per això, per a mi, el “¡buen camino!” és molt més
que una simple salutació, és una invitació a compartir. Més enllà de cultures, ideologies i creences es
copsa una solidaritat universal de persones que no
pregunten d’on vens ni on vas. N’hi ha prou amb
sentir-se acompanyat en el camí de la vida. Tot caminant t’adones que al món hi ha moltes més bo-

nes persones de les que a vegades pot semblar. Ho
deia una noia colombiana quan va saber que s’havia
signat la pau que podia posar fi a una guerra civil
de mig segle: “Massa vegades els mitjans de comunicació es fixen només en els desastres i donen una
visió equivocada de la realitat. Per desgràcia poques
vegades les accions positives són notícia”.
El “camino” és un d’aquests elements positius en un
món convuls. Potser per això no he sentit ningú fins
ara que digués que n’havia tornat decebut.

JOSEP M. CARRERAS

“¡Buen camino!”

L

a feia temps que em ballava pel cap de fer almenys
un tros del Camí de Sant
Jaume de Galícia. Finalment –abans no fos massa tard,
que els anys no perdonen– em vaig
afegir a la corrua de peregrins que
s’adrecen a Compostel·la des de tots els indrets d’Europa i del món. La salutació més corrent entre ells –i
que aquests dies he dit i sentit centenars de vegades–
és la que encapçala aquest escrit.
Diuen que el nombre de peregrins s’ha triplicat en
només cinc anys i això ha comportat un augment
dels serveis i una injecció per a l’economia del territori. També ha comportat una diversificació dels
motius que empenyen les persones a emprendre la
ruta. En realitat, ja diuen que hi ha tants camins com
caminants. No hi he vist una motivació exclusivament religiosa; tampoc no és una ruta turística. Però
sí que al meu entendre hi ha un transfons espiritual,
és a dir, un sentiment de pertànyer a una comunitat
humana per damunt de costums, llengües i religions. Es fa evident que és molt més allò que ens uneix
que no pas allò que ens separa i potser aquí rau la
disposició a compartir les pròpies experiències amb
altres persones de realitats ben diverses. Potser allò
que uneix és també la sensació que són amics de tota
la vida persones a qui en realitat acabes de conèixer.
Aviat es genera una empatia que va creixent a me-
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MANEL RAMONEDA,

Joan Cristòfor Colom, noble i prohom

T

ot i que algú em diu que
em repeteixo, no crec
que jo ho faci més que el
dia i la nit o que el calendari on el significat fixat en certes
dates cíclicament es repeteix. En la
proximitat de la data nacionalista
espanyola del dotze d’octubre -per a efemèride de
Nacions Unides, dia internacional de l’idioma espanyol, l’únic idioma polític del món que necessita
d’un jorn per ser reconegut per la comunitat internacional- els regidors barcelonins de les CUP han
tingut l’ocurrència de demanar al ple del seu ajuntament desmuntar l’estàtua d’en
Joan Cristòfor Colom, el conegut monument a tocar de port,
al final de la Rambla de la ciutat
comtal. Es tracta d’un element
emblemàtic dins del paisatge
urbà d’aquella ciutat i un atractiu turístic més, però per als que
tenim arrels de records i vivències en aquella part de la capital,
se’ns ha remogut l’ànima. Tot
i que comparteixo altres de les
proposicions que van presentar
els regidors, la que fa referència
al monument colombí em sobta
i dol en comprovar que aquests
polítics tenen interioritzat un relat hispànic que pren com a inici
d’un majúscul crim contra la humanitat l’encontre de dos mons.
Relat que utilitza un personatge
clau, prohom i membre noble de la dinastia reial
catalana que va ser desbordat per la rudesa de fer i
els posteriors enganys dels innobles de Castella. Per
a molts de nosaltres i amb tot el que sabem, hem
llegit i hem interpretat, Colom simbolitza el Descobriment no pas la criminal conquesta.
Interessadament els fantasiosos novel·listes borbònics inventors de l’estat espanyol sempre han promogut aquesta confusió entre el que van fer ells des
de Castella i per a Castella: invasió, colonització,
esclavitud i etnocidi amb allò altre que els va obrir
la porta a la seva tradicional incontinència: un viatge marítim a ultramar del segle XV amb finalitats
mercantils i comercials, un projecte amb finalitats
fenícies, no pas assassines, quins patrocinadors de

l’estament mercader no van ser mai conscients de
les conseqüències històriques i histèriques en que
caurien els veïns castellans.
La descoberta del continent americà pels europeus
de l’època, albirant terra un 12 d’octubre, va ser un
fet fortuït. La primera expedició de Joan Cristòfor
Colom organitzada dins l’espai marítim català, des
d’una nació civilitzada i pionera en ciència cosmogràfica, es va nodrir de reconeguts experts mariners
de l’arc mediterrani, no en va en aquella zona s’hi
mantenia una supremacia de segles pel que feia als
intercanvis comercials. Es va salpar de l’aleshores
actiu port de la nobilíssima població empordanesa

de Pals. Evidentment, nau i caravel·les pacífiques,
sense cap ànim de saqueig ni violació territorial; ni
anaven a dur malalties en lloc, ni a establir-hi colònies. En tot cas estaven acostumats a fixar Consolats
de Mar. Drets marítims vigents durant segles. Modèlica legislació feta per mercaders per a mercaders
i que per llur excel·lència van utilitzat molts països
europeu, fins i tot en temps moderns. A Barcelona
es va mantenir fins a principis del segle XIX substituïda finalment per text estranger redactat a la marinera vila de Madrid: el Códi de Comerç espanyol.
L’expectativa, doncs, pel noli de la flota comandada per l’almirall Cristòfor Colom era la recerca de
noves i més curtes rutes per a comerciar amb les
Índies. Raó per la qual el descobriment, la trobada,

l’encontre, és indubtablement una gesta catalana,
el monument de Barcelona representa això i curiosament el dit de Colom no assenyala Amèrica, sinó
l’indret d’origen i de pas dels primers intrèpids navegants vers aigües desconegudes.
A diferència, la conquesta carnisseria violació genocidi saqueig i substitució cultural és una acció
clara i netament perpetrada per aquells que sempre
han pretès fer-se i transformar tot allò que trobaven pel camí, imposant sexe, religió, administració i
llengua. No vull obviar però que els estats membres
de la Corona d’Aragó tot i ser expressament bandejats de la criminal empresa empesa per Castella,
indirectament també se’n van
aprofitar. Sobta que el rei d’Espanya no hagi restituït el producte
de l’espoli amb la venda del seu
patrimoni. Evidentment el regne
de Castella i llurs territoris assimilats no van actuar sols per ferse amb el botí, d’altres països europeus es van apuntar a la festa.
Estats però que avui no s’enriuen
del que van fer ni declaren festiva
la data que convidaria a una invasió sense escrúpols i a un altre
barbàrie extrema, a un desastre
humà quins letals efectes, per orgull de la hipòcrita mare pàtria,
encara avui perduren.
I erra qui vegi un Colom com a
símbol hispànic pel fet que Espanya s’hagi apropiat d’aquella iniciativa empresarial i diplomàtica
gestada al nostre país. Hem de millorar en la lectura i interpretació de fets històrics, alguns omesos o
falsejats i d’altres mal entesos, fer-ho ens aproparà
a una realitat més versemblant amb el nostre tarannà i ens alliberarà d’algun sentiment de culpa.
Malgrat defectes i ignoràncies, també tenim virtuts
i una d’elles és no enaltir episodis de sang fetge i
etnocidi com els que glorifica i festeja l’estat espanyol. Hi ha pobles que són de pas i un altres que
som de mas, els uns caçadors, invasors i vividors
de mena i uns altres treballadors, llauradors i mariners de vena. No hi ha dubte que la Hispanitat
enalteix la part carnívora de la hiena que duen dins
els de pas, per als originaris i integrats al mas, vergonya i humiliació.
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L’Anoia va acollir el 2015 més gent de la que va marxar, i Igualada
figura entre les 20 ciutats amb més entrades de ciutadans
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

B

arcelona s’està buidant, i les comarques
del voltant continuen
acollint gent. En resum, es podria dir així. L’any 2015, l’Anoia va tenir un saldo positiu
-un any més- migratori, com
gairebé totes les comarques de
l’entorn de la capital. És a dir,
ve més gent de la que marxa.
Així ho indiquen les últimes
dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, que ha donat
a conèixer aquesta setmana,
corresponents al 2015.
L’any 2015 es van registrar
244.339 canvis de residència
entre municipis de Catalunya,
xifra que representa una estabilització en relació amb l’any
anterior, després de 4 anys de
descensos. El 56,7% dels moviments migratoris dins de
Catalunya són intercomarcals i donen un saldo positiu
a 17 comarques, entre elles

Saldos migratoris dins de Catalunya. Municipis amb els saldos més elevats (2015)
A l’Anoia es van
Municipis on hi ha més gent que ve, de la que se’n va (saldo positiu)
produir l’any passat
fins a 2.021 moviments
residencials dins de la
mateixa comarca, van
immigrar d’altres llocs
del país fins a 2.654
persones, i 648 més
van venir de la resta
d’Espanya
l’Anoia, amb 79 persones. El
Vallès Occidental (1.535), el
Maresme (1.375) i el Baix
Llobregat (885) registren els
majors saldos migratoris positius, mentre que el Barcelonès
té el saldo negatiu més elevat
(-3.580). També és positiu a
l’Anoia el saldo dels intercanvis migratoris amb la resta
d’Espanya, amb 31 persones
que l’any passat van venir a la

Moviments migratoris Moviments migratoris
interns (2015)
d’extrangers (2015)
A la mateixa Anoia:
2.021

Amb la resta de Catalunya:
Immigracions: 2.654
Emigracions: 2.575
Saldo: +79

Amb la resta d’Espanya:
Immigracions: 648
Emigracions: 617
Saldo: +31

Immigració Emigració

ANOIA
Alt Penedès
Baix Penedès
Garraf

779
729
1.025
1.829

620
695
983
1.509

Bages
1.212
Baix Llobregat 7.247
Conca Barberà 100
Segarra
303

1.034
6.180
106
205

L’Estadística de moviments migratoris recull les xifres municipals de la migració segons la seva procedència o destinació i té com a objectiu recopilar anualment els fluxos de migracions de les comarques i municipis de Catalunya. La
informació continguda comprèn només els canvis de residència intermunicipals i, per tant, s’exclouen els canvis de residència dins d’un mateix municipi.
Les estadístiques de variacions residencials de Catalunya s’elaboren a partir
de les altes i baixes padronals per canvi de residència que fan els ajuntaments.

endesa.com

nostra comarca.
Més estrangers
Pel que fa als moviments migratoris amb l’estranger, s’han
registrat 113.990 immigracions procedents de l’estranger,
xifra que representa un increment del 14,5% respecte a un
any enrere. El 90,7% d’aquestes altes són persones de nacionalitat estrangera. L’augment
de les entrades des de l’estranger s’ha reflectit a gairebé totes les comarques. A l’Anoia,
es van registrar 779 entrades
d’estrangers, per 620 sortides.
La diferència és a favor de 159
persones.
Igualada, al Top 20 català
d’immigració interna
Els municipis de Catalunya
que han registrat els majors
saldos positius com a conseqüència de les migracions internes de Catalunya són: Sant
Cugat del Vallès (596), l’Hos-

pitalet de Llobregat (440),
Castelldefels (418) i Sant
Adrià del Besòs (417). Igualada és en la posició 16a, amb
un saldo positiu de 189 persones. Vilanova i la Geltrú, Sitges i Vilafranca, de la Vegueria
Penedès, també figuren en els
primers llocs de la llista (veure
quadre). A l’altre extrem, els
principals saldos interns negatius corresponen a Barcelona
(3.902), Badalona (-315), Tarragona (-292) i Santa Coloma
de Gramenet (-220).
L’anàlisi dels moviments migratoris segons la grandària
demogràfica del municipi
d’origen i de destinació evidencia que el conjunt de municipis fins a 5.000 habitants i
el de més de 500.000 habitants
són els que registren saldos
negatius de 1.359 i 3.902, respectivament. La resta de municipis són els receptors de les
sortides dels municipis petits i
grans, amb un saldo positiu de

5.261 entrades.
Els fluxos entre les comarques
donen com a resultat un saldo
positiu en 17 d’elles. Les limítrofes al Barcelonès són les
receptores de gran part dels
fluxos intercomarcals, com
també passa amb l’Anoia, tot
i que menys que a l’àrea metropolitana.
De les 54.754 entrades registrades a Catalunya, el 20,0%
corresponen a la immigració procedent d’Andalusia, el
16,4% a la de la Comunitat
Valenciana i el 12,5% a la de
Madrid. En relació amb les
emigracions de Catalunya a
la resta d’Espanya, Andalusia
és també la destinació més
important: de les 49.651 baixes comptabilitzades en els
municipis catalans, el 19,6%
han anat cap a Andalusia. La
segona destinació és la Comunitat Valenciana, amb el
14,9%, seguida de Madrid,
amb el 14,5%.

Per què
evolucionem?

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

LaVeudel'Anoia_250x90,25_S&S_Endesa2016_OP_F_M_CAT.indd 1
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L’Hospital admet errors davant la família de Gabriel Pérez
però afirma que els metges “van fer el que tenien que fer”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

N

i la Generalitat ni
l’Hospital donen la
cara, de moment, de
forma pública, per esclarir el
que va succeir amb la mort del
jove igualadí de 24 anys d’edat
Gabriel Pérez Escalante. Tot i
que se’ns havia assegurat que
ho farien divendres de la setmana anterior o, a més tardar,
inicis d’aquesta, no hi ha hagut
cap convocatòria, almenys fins
ahir en el moment de tancar
l’edició d’aquest setmanari.
Tot i que l’informe de l’Hospital d’Igualada està ja fet des
de fa dies, s’està a l’espera de
rebre el que va fer el departament de Salut de la Generali-

tat pel seu compte. Fins que
no arribi, no hi haurà cap comunicat, han explicat des del
centre sanitari igualadí.
Dimarts a la tarda, la direcció
de l’Hospital va tenir una reunió amb els pares, Luis Pérez i
Carmen Escalante.
Tot i que algun mitjà de comunicació ha afirmat que els
van dir que no hi havia hagut
cap negligència per part dels
metges, la mare del noi ha explicat a La Veu que “la paraula
negligència no va sortir mai, a
la reunió que vam tenir. Se’ns
va explicar que probablement
s’havia comès algun error,
però que els professionals van
fer la feina que havien de fer, i
que si el segon dia no es va de-

manar cap prova mèdica més,
és perquè van creure que no
feia falta, estaven segurs que
no calia”. Carmen Escalante
afegeix que “està clar que ells
no ens diran que van cometre
un error el segon dia, quan no
se li va fer al meu fill cap ecografia, ni radiografia, ni res de
res. No ho diran mai, això”.
La mare explica que “el nostre
cas està ocasionant que ara
surti molta gent explicant el
què li ha passat a Urgències de
l’Hospital, però quan les coses
acaben bé, no passa després
res. Al nostre fill ja no els tornaran, però lluitem perquè coses així no passin mai més”. En
aquest sentit, la família sembla que iniciarà accions legals

Els pares i el germà de Gabriel Pérez, quan van sortir per TV3.

contra l’Hospital d’Igualada.
“Amb el que ens han dit, nosaltres ja hem tret les nostres

conclusions i ho tirarem endavant. No ens podem quedar de
braços creuats”, diu la mare.

La Setmana de l’Ocupació, el Prepara’t, tindrà aquest
any un espai adreçat especialment als alumnes de 4t d’ESO
REDACCIÓ / LA VEU

P

er cinquè any consecutiu
l’Ajuntament
d’Igualada i la Unió
Empresarial de l’Anoia organitzen una nova edició del Prepara’t, la Setmana de l’Ocupació a Igualada. Un projecte
que té per objectiu orientar
i donar eines per a la recerca
de feina en el mercat laboral,
i que va dirigit a persones en
situació d’atur o que volen fer
un canvi professional.
Del 24 al 28 d’octubre es celebraran taules rodones, xerrades i conferències relacionades amb el mercat laboral
a càrrec d’empresaris de la
comarca i professionals especialistes en el seu àmbit.
El president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Blai Paco,
ha explicat aquest dimecres
que “la comarca de l’Anoia
és la segona economia més
diversificada de Catalunya i
en aquest sentit el Prepara’t
d’aquest any es planteja com
una oportunitat per conèixer
la realitat del mercat laboral
dels diferents sectors actuals
i de futur”, com per exemple
el paper, metall, TIC, químic,
etc.”
Per l’Ajuntament d’Igualada
aquesta activitat és vital davant dels índexs d’atur de la
comarca. “Tenim 2500 aturats, una xifra que poc a poc
va disminuint, però de la que
no estem satisfets”, assegura la

El Prepara’t es farà la
setmana del 24 al 28
d’octubre al Museu de
la Pell amb l’objectiu
d’ajudar als joves a fer
més fàcil el seu accés al
mercat laboral
tinent d’alcalde de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament, Àngels Chacón. En
aquest sentit “apostem per
impulsar activitats en matèries actives d’ocupació i seguint
la filosofia del Prepara’t”.
En format de taules rodones
i de la mà dels empresaris
s’explicarà al llarg dels 5 dies
quins són els perfils professionals més sol·licitats, quines
són les ofertes que més s’estan movent actualment en el
mercat, les noves tendències,
els sectors amb més futur, etc.
Així com també s’informarà dels centres formatius on
cursar programes formatius.
Per complementar les taules
rodones, es realitzaran conferències entorn dels valors i les
competències.
Dilluns, 24 d’octubre, l’eix
temàtic seran Les noves tendències laborals i es proposen
les taules rodones On vaig a
buscar feina? i Oportunitats
laborals en el sector del metall. L’endemà, sota el títol Ens
reinventem, es podrà assistir
a la conferència El repte de

Els regidors Patrícia Illa i Àngels Chacón, amb el president de la UEA Blai Paco.

reinventar-se professionalment,
amb Verònica Losa, i a la taula rodona El futur laboral del
sector tèxtil i de la pell. El dimecres, amb la mirada posada
en Les competències digitals,
Esther Subias pronunciarà
la conferència Competències
digitals bàsiques per a trobar
feina i, a continuació, es farà
la taula rodona TIC, professió
emergent. El dia 27 d’octubre,
dijous, s’abordaran els Valors i
actituds del treball amb la conferència Mètode 888 de Daniel
Fernàndez i la taula rodona
Oportunitats laborals en altres
sectors emergents de la comarca. Finalment, divendres dia
28, s’intentarà respondre a la
pregunta I ara, per on comen-

ço?. En aquest cas Emma Roca
protagonitzarà la conferència
i, per a acabar, es farà la taula
rodona Els recursos formatius
a l’Anoia.
Prepara’t Jove, la novetat
La principal novetat de la
Setmana de l’Ocupació serà
el Prepara’t Jove. Un projecte adreçat als alumnes de 4t
d’ESO, curs en què els alumnes han d’escollir l’itinerari
acadèmic-professional
que
volen seguir estudiant. Segons
la regidora d’Ensenyament
i Joventut, Patrícia Illa, “el
projecte neix després d’un diagnòstic en què ens vam adonar que els joves els manquen
certes habilitats i competènci-

es a l’hora de buscar feina”. El
Prepara’t Jove vol fer reflexionar als joves sobre el seu futur
professional, i donar a conèixer els valors, competències i
les actituds bàsiques.
Les inscripcions pel Prepara’t
s’han de fer a través de la web
www.uea.cat, omplint el formulari i especificant el dia i
activitat a la que es vol assistir.
Enllaç formulari:
http://www.uea.cat/gestor_
formularis-mostrar_formulari-37-cat.htm
Pel que fa al Prepara’t Jove, els
instituts i centres escolars interessats han de confirmar directament a la UEA: uea@uea.
cat / 93 805 22 92.
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laBastida acollirà la
Fira de la Cervesa
Artesana d’Igualada
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Igualada va contribuir en la construcció
del monument a Cristòfor Colom de Barcelona
JOSEP ELIAS FARRÉ / LA VEU

A
E

l proper 15 d’octubre,
laBastida acull i coorganitza la 1a. fira de la
cervesa artesana d’Igualada.
Bernat Dàmaso (assessor cerveser) i Diego Paqué (Latiovisual), que han tingut la iniciativa, expliquen que “la idea ha
estat molt ben rebuda per part
de laBastida i hem decidit de
treballar-hi plegats celebrant
també el Recrea’t LaBastida,
l’espai social i artístic que ofereix a tothom que li agrada
compartir i mostrar les seves
creacions artístiques”.
La fira es farà a partir de les
11h del matí, fins a la nit, on
també podreu gaudir dels
concerts de Peter Coates, Berni Armstrong, La Guingueta
Havaneres i Diego Paqué.
Hi haurà servei de menjar, tapes i fideuà i bona gent!

quests dies el monument a Colom, de
Barcelona, ha estat
d’actualitat política, a l’Ajuntament d’aquella capital.
Data, com se sap del segle XIX,
concretament del 1888, any de
l’Exposició Internacional. El
que potser no és tan conegut,
és que l’Ajuntament d’Igualada hi aportà diners per a la
seva erecció.
Segons hem llegit, en les actes
municipals d’aquell any, la capital de l’Anoia va contribuir
amb 25 pessetes, de l’època, a
la construcció de dit monument a Cristòfor Colom.
Suposem que la quantitat de
cinc duros, fou proposada als
consistoris, que volien col·laborar en aquell projecte, donat que tenim constància de
que els ajuntaments de: Tarragona, Alcantarilla, Cassà de la
Selva, Comillas, entre d’altres,
cadascun d’ells hi feren igual
aportació.
Tenim anotades unes curio-

sitats sobre la construcció de
tant esmentat monument.
Fou l’arquitecte Gaietà Buhigas qui el dissenyà. Té més de
60 metres d’altura. Entre els
seus elements, hi destaquen:
l’estàtua, de 7 metres i la vitola, que figura a la columna,
on es pot llegir: “Barcelona a
Colón”. Una incidència sobre
la seva construcció, fou la falta de recursos del consistori
barcelonès. Així J.M. Arderiu
Payerols, va explicar que el seu
avi, Ramon Payerols, va abonar 500 PTA. per resoldre un
possible escàndol municipal.
L’alcalde de l’època, Francesc
de P. Rius Taulet, anuncià la
inauguració de dit monument. Als dos dies els barcelonins es donaren compte de
que l’empresa Mateu, constructora, havia retirat a tots
els treballadors, conservant-se
les bastides. Es veia la columna i l’estàtua gairebé completa... però li mancava, encara,
el dit. Resulta que l’empresa
va enfrontar-se a l’alcalde i li
reclamà part de la quantitat

que se li devia -almenys 100
duros- abans d’acabar l’obra.
Rius i Taulet, sabia que l’economia del municipi estava
en números vermells, i va demanar al senyor Payerols, que
era regidor, si podia avançar
aquella quantitat, cosa que va
fer anticipant el pagament. Al
dia següent, fou col·locat el dit
a Colom, quedant el monument, llest i net per a la seva
inauguració. El regidor, doncs,
va resoldre el problema i evità

deixar en ridícul al consistori.
Sobre on senyala el dit de Colom, que amida 50 centímetres, han sorgit moltíssimes
opinions: Mallorca, Gènova,
Cardona, Figueres, les Índies, l’infinit, el Mediterrani, la
nova bocana, la Meca, Antàrtida, les Amèriques, Porto Colom, cap lloc, Nou Món, cap a
l’Est, la sortida del port...
En el gener de 1999, els bombers van haver de rescatar a
un individu que va enfilar-se
a l’estàtua de Colom, per un
desengany amorós. Era l’alemany Michel T, de 34 anys.
Van Haver de portar-lo a
l’Hospital Clínic, ja que s’havia fet una ferida en un dit.
El juny 2013, Colom fou vestit
amb una samarreta del Barça,
que eren dues lones de 40 metres quadrats. Les col·locaren,
de nit, emprant cinc hores,
però les retiraren en 21 minuts, en un matí.
Per acabar, recordem que el
musicòleg igualadí, Jordi Savall va composar la música per
una pel·lícula sobre Colom.

El PP d’Igualada demana a l’Ajuntament una rebaixa de la taxa
d’escombraries comercials i de l’impost de plusvàlua
REDACCIÓ / LA VEU

D

avant del més que
probable acord del
govern
municipal
del PDC amb el PSC respecte
el pressupost de l’Ajuntament
d’Igualada pel 2017 i les ordenances fiscals (taxes i impostos), tal i com va succeir
-per sorpresa de tothom- l’any
passat, els diferents partits
polítics de la ciutat avaluen
si presenten les seves pròpies
propostes.
Els primers en fer-les públiques han estat els del Partit
Popular, si bé saben d’antuvi
que és molt possible que no
comptin amb el vist-i-plau
del govern. El regidor Joan
Agramunt ha presentat ja les
seves propostes per a les Ordenances Fiscals, Taxes i Preus
Públics per a l´any 2017. “La
primera condició és que no
es prevegi una major recaptació en l’IBI. La nostra formació política prioritza el poder
portar a terme una rebaixa
generalitzada en la taxa d’escombraries comercials, que
afecta als comerços i serveis

El PP és el primer partit
que fa una proposta per
les ordenances fiscals
del 2017, però és molt
possible que es repeteixi
el pacte PDC-PSC un
any més
de la nostra ciutat i reclamem
uns nous barems en la superfície dels comerços de tal manera que els negocis, botigues i/o
establiments de menys de 50
m2 estiguin exempts de pagar
aquesta taxa”.
En concret, el PP proposa que
de 51 m2 a 75 m2 de superfície quedi una quota anual
de 102€; de 76 m2 a 300 m2
de 170€ i de 301 a 500 m2 de
250€ En aquests moments la
quota mínima és de 232€.
Agramunt ha manifestat que
“la taxa de les escombraries
comercials en els petits i mitjans establiments la considerem injusta, ja que al nostre
entendre no generen residus
i els que generen són assimilables i van directament als
contenidors de la recollida

selectiva”. A més afegeix Agramunt, “tot el que sigui ajudar
als emprenedors, comerciants,
empresaris i autònoms de la
ciutat sempre tindran el nostre suport. Aquesta mesura no
té per què repercutir en el més
mínim increment al rebut de
la taxa d’escombraries domèstiques-habitatges”.
El PP també proposa modificar a la baixa el percentatge
sobre la mitjana del municipi
per tal que el major nombre
de veïns de diferents barris o
districtes “es puguin beneficiar de la bonificació pel bon
comportament ambiental en
la recollida selectiva de la fracció orgànica. Les Ordenances
en el seu Art. 6.2 ho preveuen,
però en canvi des de l’Ajuntament no s’ha aplicat mai. Ara
és el moment d’incentivar per

Joan Agramunt també
demana una adequació
de la normativa perquè
els qui facin bé la recollida selectiva tinguin
una rebaixa en la taxa

Joan Agramunt, regidor igualadí del PP.

millorar la recollida selectiva
i que els ciutadans puguin tenir bonificació en el seu rebut
anual de la recollida d’escombraries domèstiques”.
El PP també reclama al govern municipal la rebaixa del
2,7% al 2,5% en l’impost de
la plusvàlua el l’art. 7, paràgraf “d” que fa referència al

termini de 16 a 20 anys així
com també rebaixa en la
quota mínima a liquidar per
obertura d’establiments industrials i activitats passant
dels 405€ actuals a 300€ i la
resta de preus arrodonits a la
baixa com la obertura de rases, sondatges, i altres figures
impositives.
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- ESPECIALITAT en vedella d’Angus a la brasa
- Suprema de bacallà confitat
- 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
ESTABLIMENT
DIRIGIT PER:
José Luis Ricart

OBERT:

TRUQUI’NS
I RESERVI TAULA!

93 808 00 05
695 480 542
DIVENDRES: DINARS I SOPARS
DISSABTES: ESMORZARS, DINARS I SOPARS
DIUMENGES: ESMORZARS I DINARS
Per encàrrec: tots els dies
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Nova convocatòria d’ajut Acte de reconeixement als mestres
a la internacionalització jubilats en el darrer curs escolar
de les empreses
REDACCIÓ / LA VEU

S

i esteu interessats en posar en marxa projectes
d’iniciació a l’exportació de la vostra empresa, us
informem que actualment
que hi ha oberta la convocatòria de Cupons a la Internacionalització que ofereix ACCIÓ.
Els Cupons a la Internacionalització permeten contractar
serveis professionals d’experts
en exportació oferts per part
de proveïdors acreditats per
ACCIÓ.
Els cupons estan dirigits a empreses que encara no exportin
o que exportin fins a un màxim del 15% de la seva facturació i es poden bescanviar
per al serveis següents:
- Diagnosi del potencial d’internacionalització de l’empresa
- Desenvolupament del Pla de
promoció internacional: selecció del producte o servei a
internacionalitzar, preselecció
de països, selecció de països,
selecció del canal de distribució, llistat de potencials clients
- Disseny del web per a mer-

cats internacionals
- Posicionament del web a
mercats internacionals
- Posicionament internacional
a xarxes socials.
- Subcontractació d’un Export Manager.
- Gestió de concursos i licitacions internacionals.
- Gestió per al registre de marca i de patents en mercats internacionals.
- Acompanyament i assessorament en la participació a fires
internacionals.
- Formació en comerç internacional.
El cost subvencionable màxim
és de 5.000 euros i ACCIÓ
subvenciona el 80% del cost.
El termini per sol·licitar els
cupons és el dia 30 de novembre o fins a l’exhauriment del
pressupost.
Per qualsevol dubte o aclariment addicional, podeu contactar amb l’Oficina d’Atenció
Empresarial a través del correu oficinaempresa@aj-igualada.net o a través del telèfon
93 806 65 55.

Els mestres que s’han jubilat en el darrer curs. / MANEL MARIMON GOMIS

REDACCIÓ / LA VEU

E

l Grup de Mestres de
l’Anoia organitzà la
setmana passada conjuntament amb l’Ajuntament

d’Igualada i el Centre de Recursos Pedagògics de l’Anoia, l’acte
d’inici del curs 2016-2017.
Es va fer l’acte de reconeixement dels mestres jubilats
durant el darrer curs escolar,

entregant-los les ja clàssiques
reproduccions de les fonts de
la Rambla. Es continuà amb
la xerrada de Maria Batet que
donà recursos per fomentar la
creativitat a l’aula.

El moviment antifeixista UCFR,
en diferents actes de l’octubre solidari

Mútua Igualadina lliura
la TV al guanyador del
sorteig de la Marató
REDACCIÓ / LA VEU

U

REDACCIÓ / LA VEU

U

n any més, Mútua
Igualadina va fer
entrega d’una televisió per a sortejar entre els
donants de sang de la Marató
d’Igualada, el passat dissabte
24 de setembre. Aquest cop
va ser una TV-LG LED de 32

polzades. El sorteig es va dur a
terme al finalitzar la Marató, a
les 10 hores del vespre, en mà
innocent. De totes les butlletes
que havien dipositat tots els
donants, el guanyador va ser
Pedro Lagen. La setmana passada, la directora de la Mútua,
Gemma Alemany, va fer entrega del premi al guanyador, a la

CFR Anoia anuncia
que, enguany, participa en l’Octubre Solidari que s’ha inaugurat aquest
dilluns 3 d’octubre i que es
consolida per 5è any amb propostes de cooperació i solidaritat que ajuden a conèixer les
tasques que fan les diferents
associacions que participen a
Igualada Solidària.
UCFR Anoia és un moviment,
format per diferents entitats,
col·lectius i associacions, amb
l’objectiu de fer front al creixement del feixisme i el racisme. UCFR Anoia ha destacat
per impulsar la campanya
“Acull” a l’Anoia i fer visible
el drama de les persones refugiades, desplaçades i migrades
d’arreu del món, especialment
i particularment de Síria. És
per això que s’ha decidit cen-

trar les activitats que farem a
l’Octubre Solidari en aquest
tema.
UCFR Anoia participarà en la
Mostra d’Entitats Solidàries
que es celebra el dia 8 d’octubre a la tarda a partir de les
17 h a la Plaça Cal Font i farà
un taller relacionat amb el
tema de les persones refugiades.
Panera Solidària
Per altra banda, UCFR Anoia
aprofitarà per tornar a sortejar la Panera Cultural Solidària que va preparar per la Festa
Major doncs el número guanyador no va sortir i el premi
ha quedat desert. Es podran
comprar la mateixa tarda i, en
el cas que algú tingui números
comprats durant la Festa Major, els hi bescanviarem pels
nous i així poder accedir també aquest sorteig.

UCFR Anoia organitza dues
activitats dins de l’Octubre
Solidari:
L’Exposició “Rostres de la
Mediterrània” de Stop Mare
Mortum que s’inaugurarà el
21 d’octubre a l’Espai Centre
Cívic i que es podrà visitar
des del dia 20 d’octubre al 2
de novembre. Es tracta de 60
il·lustracions d’artistes de 15
països diferents posen rostre a
la situació del mar Mediterrani amb l’arribada de persones
refugiades.
L’altre acte que organitza, tindrà lloc el dia 27 d’octubre
a l’Espai Cívic Centre i és la
presentació del llibre “Cómo
combatir la Islamofobia” que
comptarà amb la presència del
coautor David Karvala i una
representant de la comunitat
musulmana. L’acte serà presentat per Mireia Rubio i Marina Llansana.
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Igualada té un

mercat... súper!

500 € DE REGAL

EN 10 VALS DE 50 €

Guanyadors
Ma Pilar Soler
Paquita Caro
Francisco Mulet

Consuelo Megio
Marta Romeu
Roser Abadal
Rosa Miquel

Ester Marsal
Teresa Galan
Ester Bordera

enhorabona!
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El pla que traçava com havia de ser la Conca i l’Anoia fins el 2026 esdevé avui quasi una utopia

Deu anys després del Pla Director de la Conca d’Òdena
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

A

ra fa 10 anys, el 2006,
s’aprovava
inicialment el Pla Director
Urbanístic de la Conca d’Òdena (PDUCO), un document
d’alt interès perquè traçava
quins usos havia de tenir el sòl
de la Conca, i com s’havia de
gestionar el creixement residencial dels nuclis urbans fins
el 2026, vint anys després. Les
previsions del Pla van aixecar
molta polseguera, fins al punt
de crear-se una Plataforma
per la Retirada del Pla Director, que va tenir un ampli ressò social i mediàtic.
El pla va ser aprovat definitivament el desembre del 2008,
i segueix vigent. Recordem
que un dels cavalls de batalla va ser l’enorme previsió
de creixement residencial a
la zona de Can Masarnau i
l’Espelt d’Òdena, així com
el gran polígon industrial
de Can Morera, en el mateix
municipi. També dibuixava
molts ramals de l’anomenat
“tren gran”, el ferrocarril de
via ràpida projectat en temps
del president Maragall -que
incloïa una parada soterrània
a l’Hospital- així com l’acabament de la Ronda Sud...
Finalment, preveia un creixement desorbitat de població a
la zona de la Pobla i la Torre
de Claramunt...
Han passat ja 10 anys -la meitat del temps projectat en el
Pla- i és evident que les previsions del document són avui
una utopia. La crisi econòmica ha trastocat tots els indicis

L’empresari i exalcalde
d’Òdena Pep Solé, un
dels principals
activistes en demanar
una reforma del Pla,
reclama ara un debat
per repensar-lo davant
la creació del nou Pla
Territorial del Penedès
inicials, i això ja ha portat alguns ajuntaments a moure’s
per demanar canvis.
El debat urbanístic torna a
estar damunt la taula en municipis en què cal refer els
POUM, com a Igualada, Òdena, la Pobla de Claramunt o
Montbui, i es dóna el cas que,
molt aviat, sorgirà del no res
el Pla Territorial del Penedès,
que inclourà tota l’Anoia excepte el nord. El Pla ja s’està
realitzant, amb participació del Consell Comarcal de
l’Anoia. Avui, la comarca és

Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena, fet en plena època d’expansió econòmica, l’any 2006. En
blau, zones industrials (amb Can Morera, al nord) i en vermell, les residencials. El Pla és avui vigent.

inclosa dins del Pla Territorial de les Comarques Centrals,
en el que misteriosament els
grans creixements previstos
a la Conca d’Òdena no hi
són, demostració clara que el
PDUCO va ser un nyap -en
això hi coincideix gairebé tothom- producte de l’època de
“vaques grasses”.

Pep Solé.

Escenaris de projecció de població, avui, per a l’Anoia fins el 2026, menys agoserats que els del PDUCO.

El PDUCO, objecte
de protesta social
Deu anys després de la primera aprovació del PDUCO,
hem parlat amb l’empresari
igualadí i exalcalde d’Òdena
Pep Solé, que va esdevenir
el referent més clar de l’activisme social que va demanar
la retirada del document i la
seva revisió total.
Solé reconeix que aquells anys
“van ser uns dels més intensos de la meva vida, i possiblement van influir a què em
dediqués a la política, però
també és veritat que es va crear una imatge de mi que no
esperava, la d’algú que no està
d’acord amb res i que protesta per tot, però no em penedeixo de res”. També pensa
que “igualment ens les nostres protestes ens vam quedar
curts, perquè han passat 10
anys i el que ha passat no és
només menys del que deia el
Pla Director, sinó menys del
que dèiem nosaltres”.
El problema, segons Solé, ja ve

“El PDUCO era un
disbarat i penso que
algú hauria de demanar disculpes. No estic
content de la patacada
de la crisi, però el que
es preveia per a la Conca no era bo ni per al
creixement del país”
d’inici. Els plans es van fer en
un moment de plena eufòria,
durant “els anys 2005 i 2006.
Hi havia feina, venia gent de
fora, i aquelles bases es van
fer servir per dissenyar plans
aquí i allà, per tot el país. És
clar que s’han de fer previsions, però havien de ser més
realistes, i per això creiem que
el Pla estava equivocat. Volíem que es retirés i se’n fes un
de més raonable, amb un creixement més sostenible”.
150.094 habitants el 2026!
Entre d’altres dades, el PDUCO preveia que a l’Anoia hi
hauria 150.094 habitants el
2026. Avui, les previsions
més agosarades de la pròpia
Generalitat -veure quadren’assenyalen 126.000. “L’any
passat, el 2015, es van perdre
habitants a les principals poblacions de la Conca. És a dir,
no només no creixem, sinó

LA VEU

IGUALADA |

Divendres, 7 d’octubre de 2016

17

“Un pla territorial no es
pot fer només des d’un
despatx de Barcelona”
en el cas de l’Anoia, el Camp
de Tarragona per al Baix Penedès i Barcelona per a l’Alt
Penedès i Garraf- i afegir-les
al nou Pla, fent com una mena
de “collage”. D’altres opinen
que això seria un error i que
cal definir des de zero un territori nou que tindrà referents
nous. En qualsevol cas, aquest
debat és pràcticament nul a
l’Anoia, i molt més intens a la
resta del nou Penedès.
Pep Solé és dels que pensa
que “caldria fer un pla adequat a les noves expectatives,
amb la realitat que sabem.
Em consta que el Pla Territorial del Penedès està en marxa, però em diuen que només
es podrà consultar quan sigui
a exposició pública, i això són
45 dies, i espera’t que no siguin a mig juliol o per Nadal.
Em preocupa molt que un
pla d’aquestes característiques només tingui un període

Avui, l’Anoia és inclosa al Pla Territorial de les Comarques Centrals,
que determinen els usos del sòl i el creixement dels espais urbans
(veure mapes de dalt), en funció de les característiques
de la Catalunya Central. Què passarà ara al Penedès?

que perdem població o creixem molt per sota del previst.
Tota aquella gent que havia de
venir a l’Anoia, i per això es
preveia tanta zona residencial
nova, no ha vingut”.
5.000 habitatges a l’Espelt i
370 hectàrees a Can Morera
Efectivament, el PDUCO
preveia fins a cinc mil nous
habitatges a la zona de l’Espelt-Can Masarnau, i el polèmic polígon de Can Morera
i el seu entorn, de 370 hectàrees. “Allò era un disbarat, i
penso que algú hauria fins i
tot de demanar disculpes pel
que deia. Jo no estic content
de la patacada que ens ha donat la crisi, però el que es preveia per a la Conca no era bo
ni per al creixement del país, i
així va veure-ho molta gent”.
Tot i així, la Plataforma no va
ser massa del grat d’alguns
partits polítics, en especial del

PSC, la mateixa formació que
llavors governava el país, però
també d’ERC. “Els socialistes
s’han mostrat sempre molt
favorables al polígon de Can
Morera, van fins i tot fer mocions a tots els municipis on
governaven de la Conca, també el d’Igualada, per demanar a l’Ajuntament d’Òdena
que hi apostés. Ara hi mana
un dels seus i no veig que demanin res. Per què no ho fan,
ara?”.
El Pla Territorial del Penedès
i la participació ciutadana
El nou Pla Territorial del Penedès, que s’està dissenyant
actualment i del qual se’n sap
ben poca cosa, ha de redefinir l’estratègia urbanística del
nostre territori. Algunes veus
afirmen que caldria treure’n
les parts d’altres plans territorials segons la regió on eren
abans -la Catalunya Central,

curt de temps per a presentar
al.legacions. No estem parlant d’un carrer, sinó de tota
una comarca i una vegueria,
del lloc on haurem de viure i
desenvolupar-nos com a persones”.
La necessitat d’un Avanç
de Planejament
Per això proposa “que hi hagi
participació ciutadana, a través d’unes jornades, per exemple. El que interessa és que
se’ns expliqui als ciutadans
què volen fer amb aquest territori, el que es diu un Avanç
de Planejament, perquè la societat civil hi pugui dir la seva.
Penseu que el pla pot explicar
moltes coses, però una de les
principals és assenyalar on no
s’hi podran fer coses, pel seu
interès mediambiental, per
exemple. Un pla territorial no
es pot fer només des d’un despatx de Barcelona”.
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“La Caixa” facilita 315
El xef del Somiatruites, David Andrés,
llocs de treball a persones aspira a ser el millor Cuiner de l’Any
amb trastorn mental
REDACCIÓ / LA VEU

E
REDACCIÓ / LA VEU
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ntre gener i agost
d’aquest any, Incorpora Salut Mental a Barcelona, la línia del programa
d’integració laboral de l’Obra
Social ”la Caixa” adreçada
específicament a persones
amb trastorn mental, ha facilitat 315 llocs de treball a les
comarques barcelonines en
aquest 2016. A Catalunya, les
entitats Incorpora dels grups
de Barcelona, Lleida, Girona i
Tarragona han aconseguit 415
contractacions el 2016, davant
les 343 del mateix període de
l’any passat, i a Espanya, 1.203
llocs de treball, davant els 959
del 2015. Es tracta de la xifra
més elevada d’insercions registrada durant aquest període des del començament del
projecte, el 2013.
Des que es va posar en marxa
aquesta línia, Incorpora Salut
Mental ha facilitat 4.894 contractacions de persones amb
trastorn mental a Espanya. El
nombre total d’insercions ha
augmentat cada any: 930 el
2013, 1.144 el 2014 i 1.562 el
2015. A Catalunya es repeteix
la mateixa tendència: 346 el
2013, 411 el 2014 i 629 el 2015.
En total, suma 1.386 contractacions.
Això ha estat possible gràcies
a la implicació i el compromís de més de 6.500 empreses
contractants i dels tècnics de
380 entitats socials que treballen en xarxa en el programa
Incorpora per facilitar l’accés
al mercat de treball a persones
en situació o risc d’exclusió
social.
El mercat laboral ha estat, tradicionalment, un dels entorns
que més dificultats d’accés
han plantejat a les persones
amb un diagnòstic de salut mental. Així ho assegura
l’Organització Mundial de
la Salut (OMS) en el seu Pla
d’Acció sobre la Salut Men-

tal 2013-2020: «L’estigma i la
discriminació que pateixen les
persones amb problemes de
trastorn mental provoca que
tot sovint es vulnerin els seus
drets humans. A moltes se’ls
neguen drets econòmics, socials i culturals, i se’ls imposen
restriccions en l’ocupació i
l’educació».
Segons les últimes dades de
l’Institut Nacional d’Estadística (INE), recollides a l’informe. L’ocupació de les persones
amb discapacitat (publicat
el 2015 a partir de dades del
2014), el 84,2 % de les persones amb certificat de discapacitat associat a un problema
de salut mental en edat de treballar (de 16 a 64 anys) no tenen feina. En el global d’Espanya, només 267.200 persones
d’aquest col·lectiu tenien una
ocupació.
Per tipologia de discapacitat, el trastorn mental és la
que registra any rere any una
taxa més baixa d’ocupació
(15,8 %), molt per darrere de
l’auditiva (44,6 %) i la visual (33,6 %), i a una distància
més petita de la intel·lectual
(17,4 %).
Un problema creixent
A Catalunya, el nombre de
persones amb discapacitat associada a un trastorn mental
ha augmentat el 41 % en deu
anys, del 2005 al 2015. Segons
l’Idescat, la xifra ha passat de
59.759 a 102.185 persones.
Les persones interessades a
acollir-se a Incorpora Salut
Mental es poden posar en contacte amb l’Oficina Tècnica de
l’entitat a través d’un servei
d’assessorament en línia disponible al web del programa
(www.incorporasaludmental.org), o es poden adreçar
a qualsevol de les entitats
col·laboradores: https://www.
incorporadelacaixa.com/es/
web/incorpora/red-de-entidades-sociales.

l xef del restaurant Somiatruites, l’igualadí
David Andrés, aspira a
ser el millor Cuiner de l’any
segons el Fòrum Gastronòmic
de Barcelona 2016. El jurat
del certamen, format per professionals de diferents àmbits
gastronòmics, proposa cinc
candidats, tots ells cuiners
emergents, que ofereixen propostes culinàries de qualitat,
utilitzen productes de proximitat, fan una cuina sostenible i difonen aquests valors
a través dels seus plats, unes
característiques que David
Andrés i el seu restaurant, el
Somiatruites, compleixen.
Tothom pot votar
Un cop el jurat proposa els
cinc candidats, és la votació
popular la que determina el
guanyador del concurs; el
cuiner que més vots rebi serà
el millor Cuiner de l’any 2016.

David Andrés.

Per votar, cal entrar a lavanguardia.com/participacion i
omplir el formulari. El termini
per participar a la votació acaba el 16 d’octubre a les 23:59h.
Entre tots els participants se
sortejaran vint àpats per a
dues persones als cinc restaurants dels cuiners finalistes. Ja
són diverses les personalitats
de la comarca que han donat
el vot a David Andrés, el mateix alcalde Marc Castells va
ser de les primeres persones

en fer públic el seu vot a través
de les xarxes socials.
David Andrés haurà de competir amb xefs com Quim
Coll, de 4 amb 5 Mujades
(Barcelona), Iolanda Bustos,
de La Calèndula (Regencós),
Alain Guiard, de La Mundana
(Barcelona), i Vicent Guimerà,
de L’Antic Molí (Ulldecona).
El guanyador del certamen es
farà públic el dia 23 d’octubre al Fòrum Gastronòmic de
Barcelona.

Demà dissabte, Caprabo organitzar la
3a Fira de Productes de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU
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emà dissabte, 8
d’octubre, des de
les 10,30h. del matí
i fins a les 15h. de la tarda,
Caprabo organitza, en el pàrquing del seu supermercat del
carrer Sant Josep 116, la III
Fira Caprabo de Productes de
Proximitat de l’Anoia. 21 petits productors i cooperatives
agroalimentàries
d’aquesta
comarca donaran a conèixer
i tastar els seus productes en
aquesta trobada que celebra
enguany la tercera edició.
L’objectiu és posar en valor els
productes de proximitat de les
comarques catalanes, fomentar el seu coneixement i consum.
Els onze productes amb Denominacions d’Origen Protegides (DOP) disponibles
en els supermercats Caprabo
són: la DOP Arròs del Delta de l’Ebre, la DOP Avellana
de Reus, la DOP Formatge de
l’Alt Urgell i la Cerdanya, la
DOP Mantega de l’Alt Urgell
i la Cerdanya, la DOP Mongeta del Ganxet, la DOP Pera de
Lleida, les 5 DOP d’oli: la DOP
les Garrigues, DOP Siurana,

La fira de Caprabo, l’any passat.

DOP oli del Baix Ebre-Montsià, DOP oli de la Terra Alta,
DOP Oli de l’Empordà.
Per a Fernando Tercero, Responsable de Proximitat de
Caprabo “el Programa de
Proximitat per Comarques de
Caprabo té a la comarca una
representació de 225 productes de la comarca, principalment les gammes de formatges, olis, aviram, mel, carn,
cervesa, vi i cava i xarcuteria,
entre d’altres. Per a nosaltres
el Programa de Proximitat
constitueix una aposta radical
per la proximitat”.
Proximitat per Comarques
El Programa de Proximitat

per Comarques ha permès a
Caprabo portar productes de
petits productes agroalimentaris i cooperatives agràries
al seus supermercats de la comarca de l’Anoia. Això s’ha
traduït en la introducció de de
225 productes de proximitat a
les seves botigues de 22 petits
productors. Algunes de les categories de productes de proximitat que Caprabo ha introduït en els seus supermercats
de l’Anoia són ous, cerveses,
embotits, entre d’altres. Entre
els productes es troba la totalitat de les Denominacions
d’Origen Protegides (DOP) i
la major part de les Indicacions Geogràfiques Protegides.
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L’Oficina del Consumidor
s’obre als comerciants

Sortida a Cercs de l’Hospitalitat
de la Mare de Déu de Lourdes
REDACCIÓ / HOSPITALITAT MDL
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’Oficina
Municipal
d’Informació al Consumidor
d’Igualada
(OMIC) proposa aquest mes
dues activitats informatives
adreçades als comerciants de
la ciutat. La primera, el 18
d’octubre, portarà per títol
Tipologia de vendes i incidirà
en les diferències entre modalitats com ara ofertes, rebaixes,
liquidacions, saldos i outlets.
La segona, el 25 d’octubre,
serà Garanties en la venda de
béns de consum, i donarà a
conèixer la responsabilitat dels

comerciants vers les garanties
dels productes que tinguin a la
venda. Les dues sessions s’impartiran a l’Espai Cívic Centre
(c/ Trinitat, 12), arrencaran a
les 15:30h i cal inscripció prèvia a puntconsum@aj-igualada.net o al telèfon 93 803 19
50, extensió 408.
L’OMIC, que té el suport de la
Diputació, té com a finalitat
proporcionar als ciutadans informació, educació i suport en
matèria de consum i, al mateix
temps, desenvolupar funcions
de gestió i coordinació en
aquells temes que incideixen
en aquest àmbit.

E A PR OP

l passat 25 de Setembre
amb un autocar adaptat ens vam desplaçar
a Cercs (Berguedà). En arribar
vam iniciar la visita a les Mines
de cercs, tot pujant en un trenet
que ens va portar a l’interior de
la mina. Al sortir vam veure un
audiovisual de la Història de
les Mines del Carbó i dels seus

fundadors. Ens traslladarem
a visitar una de les cases dels
miners de l’època, i a l’interior
del museu per veure diferents
exposicions d’elements miners.
Al finalitzar la visita al Museu
de les Mines de Cercs, ens desplaçarem a dinar al Restaurant
Santa Bàrbara on vam poder
gaudir d’un abundant dinar,
típic del pre-pirineu. Tothom
qui va voler, va poder gaudir de

La Policia Local, en la festa de Sant Rafel
REDACCIÓ / LA VEU
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ivendres, 30 de setembre,
l’endemà
del dia de Sant Rafel, la Policia Local d’Igualada
ha commemorat la festivitat
del seu patró. Les activitats
han començat al migdia, amb
un ofici a la Basílica de Santa
Maria que ha comptat amb la
presència dels comandaments
de les principals forces de seguretat de la capital de l’Anoia,
com la mateixa Policia Local,
els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional. Hi han assistit

també representants de les policies locals d’altres municipis
veïns, com Santa Margarida
de Montbui, membres de Protecció Civil d’Igualada, l’alcalde de la ciutat, Marc Castells,
el tinent d’alcalde de Qualitat

Ja ha sortit el núm. 53
Revista de cultura i pensament
Tres números l’any (abril, setembre i desembre).
Preu d’aquest exemplar: 12 Euros
A Igualada podeu adquirir la revista a les següents llibreries:
Abacus, Aqualata, Jordana, La Maquineta, Llegim i Rabell.

L’ENGLANTINA - HIDRAMAR NATURA - SARA CASTELLS JOIERA
CASA VICTÒRIA - LES CONFECCIONS - L’ESTANC DE LA PLAÇA
CAL FUM- CAL PERICO - LA BOTIGUETA - CENTRE ÒPTIC ANOIA
LA BONA ESPARDENYA - BORN BY CALA - BC80 MARC ELVIRA
ATMOSFERA SPORT - NON STOP TRAVEL - ALFIL - EL SAÜC
LA CISTELLERIA - FIDEL SERRA - ROSA LLUCIÀ - LLEGIM...?
CAL TARGARONA - INCREscENDO - JONC - LLUNA D’ARGENT

música i ball que es feia a la sala
principal del restaurant.
Tot i la pluja al moment d’anar
a buscar l’autocar, la sortida es
va valorar positivament. Animem a la gent a participar a
les properes trobades de l’Hospitalitat, les sortides i trobades
que organitza estan obertes a
totes aquelles persones que hi
vulguin participar.

Consulteu el sumari de tots els números a:

www.revistaigualada.cat
També hi trobareu els articles (en pdf)
amb més de d’un any d’antiguitat.
REVISTA D’IGUALADA
Apartat de Correus 372
08700 Igualada Tel. / Fax 93 804 93 40

Urbana, Jordi Pont, i el regidor
de Governació, Jordi Batalla.
Posteriorment, s’han desplaçat
a l’edifici del 092, on s’ha dut
a terme la tradicional trobada
amb la resta de membres del
cos.
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L’Associació de Diabètics El barri de la Font Vella,
de l’Anoia obre un espai a punt per a les seves festes
d’ajuda a Igualada
del barri, que oficiarà MN. JoREDACCIÓ / LA VEU
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’Associació de Diabètics de l’Anoia, l’ADC
Anoia, és l’entitat que
aplega les persones amb diabetis de la comarca, així com
els familiars i persones sensibilitzades en tot allò que envolta la malaltia. L’ADC Anoia
actua a través de l’Associació
de Diabètics de Catalunya i té
com a objectiu oferir un espai
de comunicació, una plataforma i un punt de trobada per
ajudar els anoiencs que tinguin dubtes, qüestions, inquietuds motivats per la diabetis.
La presentació de l’entitat tindrà lloc dissabte 15 d’octubre
a les 18 h al Centre Cívic Centre d’Igualada, al carrer Trinitat número 12. Comptarà
amb la participació de quatre
especialistes que faran una
breu ponència sobre els quatre pilars fonamentals de la diabetis: l’alimentació, a càrrec
de l’educadora G. Quadres; el
tractament farmacològic amb
el Dr. E. Serra; Sr. T. Fuentes i
el sr. O. Marsal tractaran l’es-

port i la psicòloga G. Peralta
parlarà de la psicologia relacionada amb la diabetis. A l’acte
hi serà present el president de
l’Associació de Diabètics de
Catalunya, X. Bosch, i el regidor de salut de l’Ajuntament
d’Igualada, F. Capdevila.
L’Associació de Diabètics de
l’Anoia està situada a l’Espai
d’entitats del Centre Cívic
Centre, i l’horari d’atenció
és dijous quinzenal de 19 a
21 h i amb cita prèvia. Es pot
contactar amb l’entitat a través dels telèfons 606041178
(Carles), 676646553 (Oriol),
722753741 (Esther), i el correu electrònic adcanoia@adc.
cat. També són presents a les
xarxes socials, al perfil de Facebook Diabètics Anoia i al
compte de Twitter @AnoiaAdc.
La diabetis és una malaltia
crònica, ocasionada per la dificultat que té l’organisme per
utilitzar el sucre que ingereix
amb els aliments. Segons dades del Departament de Salut,
hi ha prop de 560.000 diabètics a Catalunya.

Els infants aprenen a
“Cuidar-se les dents”

REDACCIÓ / LA VEU
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’exposició
itinerant,
organitzada per la Diputació de Barcelona, “Cuida’t les dents”, s’ha
instal·lat a Igualada, a l’escola
Emili Vallès, on romandrà fins
al 19 d’octubre. La mostra té
com a objectiu promoure uns

hàbits saludables d’higiene
bucodental entre la població
infantil. Aquesta exposició
s’adreça a nens i nenes d’entre
5 i 8 anys, i va acompanyada
d’una guia que conté activitats
directament relacionades amb
els continguts de l’exposició,
per poder treballar-los a l’aula
de l’escola després de la visita.

sep Aribau.

E

l barri de la Font Vella
d’Igualada ja té a punt
les seves festes, sempre
molt esperades, i que se celebren a l’entorn de la festa del
Pilar. El calendari d’activitats
és el següent:
Dimarts 11 d’octubre
12.00 h. Repic de Campanes i
enlairada de coets.
19’30 h. Cercavila pels carrers i places del Barri amb la
col·laboració de L’Associació
Cultural Dessota i les gralles
de l’Associació Cultural de
Gralles Dessota que acompanyaran els gegants centenaris
del barri del Pilar en Botines i
la Pilar i els cap-grossos.
L’Associació Cultural Dessota
presentarà un nou ball per als
gegants de la Font Vella. Serà
un valls-jota amb coreografia
pròpia, inspirada en aquestes
figures patrimonials i en honor a la patrona del barri.
21,00 h. XII Gresca i Sopar
a La Fresca. A la plaça de Pius
XII, sopar amb la Gitaneta
Street Food i el Family Cafè
mentre el grup La Guingueta,
ens promet una vetllada agradable amb les cançons de taverna i populars catalanes que
acompanyarem amb el típic
cremat. En cas de mal temps
aniríem al poliesportiu del
col·legi Mare del Diví Pastor.
Dimecres, 12 d’octubre
8 h. Matinades. Amb els Grallers de l’Escola de Grallers de
Sitges
11 h. Cercavila. Els gegants
del barri, els capgrossos i la
Bandera del Barri de la Font
Vella, acompanyats pels Grallers de l’Escola de Grallers de
Sitges i l’Associació Cultural
Dessota, convidaran al veïnat
i a tota la gent de la ciutat a la
Missa Solemne.
11,30 h. Missa Solemne. A la
basílica de Santa Maria. Oficiarà Mn Joseph Massana, amb
l’acompanyament
musical
d’orgue a càrrec de l’igualadí

Dissabte, 15 d’octubre
10.00 h
21è Mercat de la
Puça. Inici de la 21è edició del
primer mercat d’exposició i
venda al carrer fet a la nostra
ciutat. Un mercat d’oportunitats que els comerços del barri
de la Font-Vella, ofereixen a
tota la ciutat i comarca en les
seves festes.

Lluís Victori, els cants d’Anton Mª Prat i la soprano Núria Mas. A la sortida tots junts,
fent una passejada pel barri,
anirem a la plaça del Pilar.
Seguidament: Concert Vermut
a la plaça del Pilar. Actuació de
Doctor Jazz Friends. Música
dixieland, Jazz tradicional.
17,30 h. Xocolatada i Espectacle Infantil. A la Plaça de Pius
XII, Xocolata amb melindros
pels infants. Gentilesa de Pastisseria Targarona. Tot seguit,
Espectacle infantil, a càrrec
del grup De Parranda, amb el
seu espectacle Queviures.
Dijous, 13 d’octubre
19.00 h A l’església del Roser,
missa en sufragi dels difunts

Lluís Mir
Pardo
ADVOCAT

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga

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

Diumenge, 23 d’octubre
7,30 h. XXIX Pescada Sorpresa. Sortida des de la Plaça del Rei. Amb l’agradable
companyia dels veïns i amics
anirem com cada any a una
excursió “sorpresa” i un bon
dinar de germanor...
Els dies 11 i 12 es podran fer
ofrenes de flors i llantions a
la imatge de la Verge del Pilar,
que estarà exposada a la capella del carrer Maria de la O,
cantonada plaça del Pilar. Per
inscripcions a la Pescada del
diumenge 23 d’octubre, cal
dirigir-se a Josep Mª Compte
- Tel. 93 803 43 39.
Cònsols: Carles Bisbal, M.
Antònia Bisbal, Sara Castells,
Pere Farré, Toni Guasch, Toni
Morros, Joana Montiel, Joan
Sallés i Meritxell Santacana.
Col·laboracions: Col·legi Mare
Diví Pastor, Pastisseria Targarona, Roset Jardinería, Ajuntament d’Igualada. La portada
del programa d’actes ha estat
realitzada per Toni Guix.

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES

Retir, 40 , 1r Pis. Igualada
Tel. 93 237 42 01
luismir@icab.es
www.lmabogadosbarcelona.com
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Avui, jornada a la UEA
sobre les oportunitats
empresarials que pot
presentar el mercat
de l’Iran
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Més de 200 inscripcions a les Jornades IDEA
de disseny, que acaben avui divendres
REDACCIÓ / LA VEU

Després que el passat mes
de gener el sistema 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
turisme, medi ambient, TIC,
comunicacions, farmacèutic,
etc, fan d’aquest mercat una
de les economies emergents
més importants.
La Comissió Internacional
de la Unió Empresarial de
l’Anoia ha organitzat per avui
divendres la Jornada “Oportunitats de negoci a Iran després de les sancions”. 9:15 h.
Perspectives del mercat iranià
després de les sancions, 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 logística amb Iran, a càrrec de
Joaquin Martínez de Federal Logistic Services; 10:15 h.
Elements clau en el comerç
bilateral amb Iran, a càrrec de
Reza Gheshmi, col.laborador
de la Cambra de Comerç de
Barcelona; 10:30 h. L’experiència d’una empresa anoienca a Iran, a càrrec de Samuel
Jiménez de Saifor, SLU; 10:45
h. Cloenda i cafè networking.

Sessió sobre la 2a edició
del Management Development Programme
(MDP) d’EADA a
Igualada
El proper dimarts 4 d’octubre
a les 19:00 h. a la seu de la UEA
es farà una sessió formativa a
càrrec de Victor Moliner, director del MDP d’EADA, on
s’explicarà el funcionament del
programa adreçat a gerents,
directius i/o propietaris de Pimes, que es farà a Igualada.

Destrucció d'arxiu
confidencial

L

es Jornades Igualada Disseny En Acció,
IDEA, que van iniciar-se ahir dijous i finalitzen
aquesta tarda, han comptat
amb més 200 d’inscrits en les
dues activitats centrals del
programa: els Workshops i
els Pitchings. L’objectiu de
l’entitat
disseny=Igualada,
impulsora de l’esdeveniment,
és agrupar professionals del
disseny amb industrials, empresaris i inversos per generar
sinergies entre sectors i afavorir la creació de noves activitats econòmiques.
14 xerrades Pitchings
Les inscripcions als Pitchings,
presentacions en petit format
en què professionals del disseny de diversos àmbits exposen les seves línies de treball,
eren gratuïtes.
En total, catorze xerrades on
es debat sobre un ampli ventall de temes, des de noves
formes de reciclar paper fins a
com fer rendible que la totalitat del procés productiu del
sector de la pell es faci a Igualada. Sense oblidar les propostes que parlaran sobre com fer
agradable la visita al dentista
per al públic infantil; sobre
la revolució de les impressores 3D i la fabricació digital; o
sobre nous equipaments que
funcionen amb energia solar,
entre d’altres.
Interessants projectes
Entre els projectes que es presenten a les jornades IDEA
destaca el nombre de propostes pensades i desenvolupades a Igualada: són Biprocel,
Equip Xavier Claramunt, Estudi Ribaudí, Makers Igualada, i l’empresa Seinetech, que
presenta un projecte d’energia
renovable per a poblacions
rurals africanes i el Restaurant Somiatruites, on el xef
David Andrés exposa la importància de la estètica en la
gastronomia.

Ara
intensius juliol

1,30 - 2 hores diàries.

Grups pràctics tant per a nens i adults.

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Brian&Carme Stack

Tels: 93 804 00 21
637 533 080

info@nonameschool.com

Primera edició de les jornades IDEA, l’any passat.

D’altra banda, les iniciatives
que arriben de diversos llocs
de Catalunya són Carrera
Design, Lúcid Design Agency, Mariscal i Rexplora, que
presenta una projecte d’innovació en el món del de l’ortodòncia infantil, l’estudi Grocs
Design que exposa un projecte de mobiliari infantil que
s’adapta a les diferents etapes
i l’empresa Escofet, que tracta
la singularitat en el disseny de
paviments i mobiliari urbà.

Es necessita
TERAPEUTA
OCUPACIONAL
i
INFERMER/A
per a residència
a l’Anoia
Enviar CV a:

info@talentiagestió.com

o:

c. Retir núm. 40 1r pis

Les jornades, que es fan
a l’Adoberia
Bella i a Campus
Motor, intenten
apropar els
dissenyadors amb els
empresaris, inversors i
emprenedors

Tres Workshops
Pel que fa als tres Workshops,
les sessions de treball en què
un grup de dissenyadors treballa per trobar solucions a
partir d’un cas real d’una empresa del sector, són dedicats
al motor, a la pell i al metall.
Tres àmbits que s’estan potenciant a nivell d’Igualada i
comarca. I és que IDEA també
s’ha alineat amb la regidoria
de Dinamització Econòmica
de l’Ajuntament d’Igualada, la
Unió Empresarial de l’Anoia,
Igualada Leather Cluster Barcelona i Campus Motor per
recolzar sectors en desenvolupament al territori.
Totes les activitats de les Jornades IDEA tenen lloc a
l’Adoberia Bella d’Igualada,
excepte el Workshop de motor
que es desenvolupa al Campus
Motor de Castellolí.

ES BUSCA ASSESSOR/A
COMERCIAL
Es busca assessor/a comercial experimentat/da
i dinàmic/a.
Captació, assessorament i fidelització de clients.
Es valorarà bona presència i un mínim de 2
anys d'experiència com a venedor/a.
Imprescindible vehicle propi.
Si estàs interessat envia el teu
CV a l'adreça de correu:
info@talentiagestio.com
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NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix

ORIOL AMAT @oriolamat

Directora General d’Analisi Econòmica. Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Generalitat de Catalunya
El model de Puertos del Estado i la manca d’accesos viaris/
ferroviaris adequats afecten la seva competitivitat,
millorem-ho en el nou estat

E

scoles de negocis de reconegudíssim
prestigi internacional estan incorporant cada vegada més, als seus programes per a alts directius, la filosofia com a instrument per a la reflexió serena
i necessària en la presa de decisions, per a la
construcció del coneixement a l’empresa a
partir del diàleg.
Curiosament, aquest fet es viu paral·lelament
al clar desdibuixament de la petjada de les
humanitats en els currículums de l’escolarització obligatòria i batxillerats, etapes educatives determinades per institucions que no
se solen caracteritzar per avançar-se al seus
temps.
La realitat és polièdrica i complexa, i la preparació per prendre decisions valuoses a llarg
termini, posant sempre el bé comú per sobre
de l’individual, fa imprescindible l’existència d’una clara metodologia. Les humanitats,
aplicables en tots els àmbits de l’experiència
humana, ens ofereixen aquesta possibilitat i
ens ajuden a ubicar-nos en una realitat canviant, en què el “tot passa i res no és” d’Heràclit
és l’únic que roman.
Crec, però, que la visió de les humanitats que
s’ha fet cada vegada més popular al llarg del
segle XX i de l’actual està molt distorsionada
i condicionada per tòpics. S’ha generat una
absurda oposició entre humanitats i ciència
que no condueix enlloc i que diu ben poc de
la saviesa dels que l’han promogut.
El drama musical “Cerca de tu casa”, estrenat
recentment als nostres cinemes evidencia magistralment els efectes de la pèrdua de valors i
també de saviesa en les estructures polítiques,
empresarials i socials abans i durant la crisi
iniciada aparentment el 2007. La crisi real,
més profunda, té moltíssim a veure amb aspectes com l’absència d’una autèntica formació humanística en les persones que prenen
decisions grans o petites, en tots nosaltres.
I si, irresponsables, mirem cap a un altre costat, és perquè sabem que molt a prop nostre
algú pateix moltíssim i la frivolitat ens venç.

Periodista d’economia del diari Ara

Adif i Renfe van invertir fins al juny menys del 9% d
el total pressupostat a Catalunya el 2016

L’escola innovadora necessita recursos i la inversió a
Catalunya és avui al nivell del Perú. Llegiu @Nuriamribot

ELISABET SEUBA
Directora de l’acadèmia d’anglès New York Institute
@ElisabetSeuba

DAVID COS GARCIA
President d’Escola Sant Gervasi, SCCL.
President Grup Clade @davidcosg

A PROP DE CASA

ELENA FREIXA @efreixa

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

LA REALITAT ACTUAL DE L’ANGLÈS...

G

ris d’aquí per traduir amb aquests interlocutors d’allà, els
quals es queden perplexos quan hi viatja algú que encara
avui dia no parla l’anglès i en canvi està en el món dels negocis. Per ells és inconcebible.
Cal fer el màxim possible per canviar aquesta realitat i
aconseguir que els nostres fills no pateixin allò que moltes persones ja més grans han patit al no tenir l’oportunitat
d’aprendre anglès. Cal donar la opció als nens d’aprendre
de veritat, de tenir-lo com a segona llengua: tan important
com fer esport per tenir salut, menjar sa , anar a l’escola,
educar en valors, ajudar a créixer i a formar-se com a persones. Tots sabem que funcionem millor si ens marquem
objectius i metes a aconseguir, això també funciona en els
nens, i per tal que el seu nivell d’anglès sigui el màxim cal
fer-ho prioritari. Fent-ho els obrirem portes pel seu futur.
Els pares volem el millor per als fills, cal motivar-los al
màxim fent-los entendre per què és realment important.
Llavors són ells els que volen aprendre i els agrada, i d’una
necessitat passa a ser un desig. En el moment que s’aconsegueix aquest canvi de xip tenim gran part de la feina feta.
A la vida, si vols aconseguir quelcom, cal voler-ho de debò.
Així és com quan un fa una cursa, si vas a per totes, t’entrenes millor i aconsegueixes més resultats, doncs l’anglès
és com una cursa a la vida, per parlar-lo cal entrenar i això
equival a anar a classes, posar-hi colzes, ganes i voluntat,
i els pares som els entrenadors que motivem i ajudem a
aconseguir l’objectiu que els nens volen per ells mateixos.

ràcies a la meva feina com a professora d’anglès, tinc
l’ocasió de parlar amb moltes persones sobre què
significa tenir l’oportunitat d’aprendre anglès. Hi ha
molta gent que farien el que fos per dominar-lo i
no han tingut l’oportunitat per més que han volgut. He pogut
copsar el neguit de moltes d’aquestes persones al no poder parlar anglès i alhora tenir una gran necessitat d’estar al dia en la
seva professió.
Aquestes persones es frustren en molts moments, per exemple
quan no poden llegir articles del seu àmbit, a vegades articles
totalment en anglès que no han estat traduïts; altres vegades articles en la seva llengua però que contenen molts anglicismes
que els aturen la lectura. Fins fa poc això passava menys i podien
consultar una paraula que no entenien i saber què significava
buscant-la a Google, però ha arribat un punt en què hi ha molts
anglicismes i a les persones que realment no tenen cap nivell
d’anglès se’ls ha acabat fent impossible fer una lectura amb qualitat de seguiment.
En diverses ocasions he acompanyat a empresaris a reunions per
traduir la conversa d’un d’ells que no parlava anglès, i he vist la
cara d’agraïment sobre la meva aportació, però al mateix temps
he viscut el sentiment d’impotència i frustració d’aquella persona quan depèn tant de mi i no es pot expressar directament ell
mateix amb el seu interlocutor. També he vist la incredulitat dels
emprenedors, empresaris i professionals d’altres països del Nord
d’Europa, on sí que tots parlen l’anglès com a segona llengua tan
bé com aquí parlem català i castellà. He acompanyat empresa-

MIQUEL CANET
Gerent de Fundació Àuria @miquelcanet

EXPORTAR L’EXPERIÈNCIA D’UNA UNIVERSITAT AL TERRITORI

U

na de les realitats de les quals podem sentir-nos orgullosos la gent de l’Anoia és la de
comptar en el si de la comarca amb una facultat puntera en formació universitària. Em refereixo a l’Escola d’Enginyeria d’Igualada que avui ofereix
avui el grau i el màster en Enginyeria del cuir i la càtedra
A3 in Leather Innovation que és un referent internacional
per la seva vinculació amb les empreses del sector. El clúster de la pell és avui un motor cabdal per l’economia de
la comarca que ocupa 1.200 persones, factura més de 170
milions d’euros cada any i exporta més d’un 80% del que
produeix. És un exemple reeixit de la transferència entre
universitat i empresa. La facultat adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya és l’hereva de l’Escola Sindical Superior d’Adoberia d’Igualada que els industrials
adobers van fundar el 1958. És el que ha permès aquesta
vinculació entre universitat i empresa per poder-se adaptar a les transformacions i als reptes del sector, amb una
dada molt rellevant a tenir present: el 100% de l’inserció
laboral dels alumnes, després d’haver pogut fer pràctiques
remunerades.
És evident que des del tercer sector no podem parlar
d’aquesta incidència de la universitat en les empreses
amb missió social sense ànim de lucre ni d’aquests índex
d’ocupabilitat. Però des d’Àuria ens plantegem seriosament com ha de ser el mercat laboral del futur i quines
possibilitats tindran de participar de la inserció els col·
lectius en risc d’exclusió o les persones amb discapacitat.
Ho fem amb les conclusions en mà després d’haver celebrat el passat mes de maig el Fòrum d’Innovació Social

a Sitges, sobre el futur del mercat del treball, i les Jornades.
Incorpora amb la Fundació Bancària ‘La Caixa’, el passat
mes de juny amb el títol Empreses inclusives, territori responsable.
En aquests espais de reflexió i debat hem sabut que la irrupció de les noves tecnologies i la robòtica substituiran moltíssims dels llocs de treball que avui coneixem, molts dels
quals es desenvolupen en centres especials de treball. Però
també sabem que la població activa acumula més esperança
de vida i que, per tant, les professions orientades als serveis
a les persones, adreçats a la cura, a la salut, al benestar i la
qualitat de vida hauran també de créixer. Això ens planteja
la necessitat d’establir ponts també amb la universitat perquè coneguin les necessitats d’una bossa de població molt
específica: la de persones amb discapacitats que presenten
circumstàncies d’envelliment substancialment diferents.
Com ho hem de fer? Aquest és part del repte: trobar espais de cooperació entre les empreses del tercer sector i els
futurs professionals per aprendre a reciclar persones que
avui ocupen llocs de treball molt mecànics i repetitius. Però
també formar professionals per atendre amb serveis actius
i de qualitat la tercera edat. En aquest sentit, només podem
estar oberts als canvis amb aquesta inquietud permanent
d’entendre què ens depara el futur. De moment, ho fem explorant possibilitats per seguir sent el motor de la inserció
laboral al territori per als col·lectius més vulnerables. Però
no perdem de vista aquesta voluntat de construir i ser un
altaveu de tot aquest segment que serà destinatari, tard o
d’hora, de moltes d’aquestes professions que vindran: prestar serveis a les persones.
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El nou PDC s’organitza a Vegueria Penedès, amb Maria
Senserrich a l’executiva i Santi Broch com a president comarcal
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

E

ls partits polítics van
organitzant també les
seves estructures en
funció de la nova divisió territorial que suposarà la creació
de la Vegueria Penedès, que és
imminent, i que afecta de ple
a l’Anoia.
Un dels primers a fer-ho ha
estat el Partit Demòcrata Català (PDC), l’antiga Convergència. El geògraf i regidor
de Cunit Jaume Casañas s’ha
imposat clarament aquest cap
de setmana passat a les eleccions per la presidència del
PDC a l’àmbit del Penedès. La
seva candidatura ha obtingut
el 94,18% dels vots emesos,
mentre que només el 5,82%
s’hi ha mostrat contrari. La
presidència de Casañas comporta també la formació de
l’executiva “regional”, en la

Maria Senserrich -a la dreta- a la nova executiva.

que hi és la diputada igualadina Maria Senserrich en representació de l’Anoia.
A més d’escollir el cap de
l’àmbit de la vegueria, el PDC

80 anys de la Germana
Rosa Munté

també ha votat per triar els
presidents comarcals. Les úniques candidatures presentades a cadascuna de les quatre
comarques han estat avalades

pels associats sense problemes.
Així, al Baix Penedès, la candidatura que encapçalava la regidora arbocenca Olga Navarro ha obtingut el 87,38% dels
vots. Francesc Olivella a l’Alt
Penedès, Robert Monzonis al
Garraf i Santi Broch, l’alcalde
de la Pobla de Claramunt, a
l’Anoia, seran els altres presidents comarcals.
El nou president de la Federació del Penedès, Jaume Casañas ha apuntat que “a partir
d’ara se’ns gira molta feina,
especialment de coordinació
i comunicació, però el repte
de conformar una nova Federació i l’equip al voltant de
tota l’estructura del partit al
territori, està format per persones que senten el Penedès,
i que defensaran, com ningú,
els interessos d’aquest territori, perquè l’important per
nosaltres és tenir un territori

competitiu i que la gent pugui
gaudir d’una alta qualitat de
vida i de servei”.
Recordem que aquest octubre tindran lloc les ponències
sobre la modificació de la llei
que permetrà la creació de la
Vegueria Penedès, amb intervenció de diversos dels agents
econòmics, socials i polítics de
la comarca. L’aprovació definitiva podria arribar el mes de
desembre, abans de l’aturada
parlamentària de Nadal.

El 15 d’octubre s’organitzarà l’Anoia
Tast-Tech, la 1a mostra tecnològica
REDACCIÓ / LA VEU

L

DONES TD / JOSEFINA GASSÓ

E

l passat mes de Setembre les Dones de
les tardes dels dimecres vam començar el curs,
en motiu dels 80 anys de la
nostra Presidenta la Germana Rosa Munté li varem
obsequiar amb una medalla del Sant Crist d’Igualada
i un ram de 80 petites roses
confeccionat per una de les
sòcies. Per aquest motiu la
Germana Rosa va oferir un
berenar i va fer lliurament
d’un punt de llibre de record
per a totes, durant el qual ens
explica alguns retalls de la
seva vida, nascuda a Falset,
en la seva vocació religiosa

passar per diferents convents
amb escoles per a nenes, en la
seva arribada a Igualada col.
labora una anys a l’hospital a
la cura dels malalts, seguint
desprès al Barri de Montserrat en una casa d’acollida per
a nens i nenes.
Davant de un plafó amb moltes fotos, records de la seva
vida, regal dels nois i noies
d’acolliment que ara ja són
pares i mares, explica un
munt de records i vivències
viscudes amb tots ells.
Tal com ells li diuen “per la
gent est la monja, per nosaltres
la mare i àvia” i per nosaltres
les dones de les tardes dels dimecres una gran amiga i companya. Per mols anys Rosa!

’Anoia, i en especial
Igualada, fa anys que
arrossega un dèficit de
professionals en el sector tecnològic i, més concretament,
en el sector de les tecnologies
de la informació. Prova d’això
la tenim en la recurrent aparició de la problemàtica en les
empreses que es dediquen a la
informàtica.
Tres entitats (el Centre de Recursos Pedagògics de l’Anoia, inQuiet i TICAnoia) han
decidit aplegar esforços per
dur a terme el primer Anoia
Tast-Tech, una mostra tecnològica amb un objectiu clar:
promoure l’apropament de la
tecnologia a tots els agents de
la comunitat educativa i a la
societat en general, donant a
conèixer diferents dispositius
i el seu funcionament.
La primera edició es durà a
terme el proper dissabte 15
d’octubre de 10 a 14h al Museu
de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, on s’hi podran
trobar projectes artisticotecnològics, projectes educatius
i empresarials, tallers tecnològics per a diverses edats (prèvia inscripció), xerrades de 10
minuts a càrrec de les entitats
tecnològiques participants i
una conferència adreçada a

tots els públics i que porta per
nom “Robòtica, ensenyament,
investigació” a càrrec de Francesc Sabaté i Domènech, director del màster en producció automatitzada i robòtica,
i que començarà a les 11:30h.
A més, durant tota la matinal,
hi haurà activa una app per
Android desenvolupada per
estudiants de l’Institut Milà
i Fontanals que permetrà als
assistents acumular una sèrie
de punts que es podran descanviar a final de la jornada
en una subhasta de productes
tecnològics patrocinats per

diverses empreses del sector
TIC.
En els darrers anys s’ha anat
desenvolupant diverses accions per corregir aquest dèficit
de professionals en el sector
tecnològic. Entre d’altres,
s’han fet activitats extraescolars tecnològiques en centres
docents i en entitats dedicades a la formació, així com
també campanyes de sensibilització dirigides a joves estudiants.
Per a més informació i inscripcions s’ha d’accedir al
web www.anoiatasttech.cat.
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El turisme rural incrementa en un 11% les seves
places a la comarca de l’Anoia
COMARCA / LA VEU

S

egons dades de l’Informe sobre “Activitat
turística de la Destinació Barcelona 2015”, elaborat
per Turisme de la Diputació
de Barcelona, els indicadors
d’oferta de l’activitat turística
a l’Anoia es mantenen estables
en les places d’allotjament
d’hotels i de càmpings però
augmenten considerablement
les de turisme rural en un 11,3
%. El creixement de l’oferta
és percentualment similar a
les comarques de Barcelona
(menys el Barcelonès) però el
turisme rural presenta un increment molt més elevat en el
cas de la comarca de l’Anoia,
dades que confirmen la professionalització de la destinació en l’àmbit rural.
Pel que fa a les noves tipologies d’oferta, aquestes presenten
un increment notable tenint
en compte l’actual estructura
d’allotjament de la comarca.
Així, els apartaments turístics
aporten 44 places (gairebé
la meitat de l’oferta de càmpings) i els habitatges d’ús
turístic, 185 places (el 41% de
l’oferta d’establiments rurals).
D’aquesta manera, l’estructura de l’oferta a l’Anoia queda:
45,8% hotels, 13% Habitatges
d’ús turístic, 31,8 % turisme
rural, 6,3% campings i 3,1%
apartaments turístics .
Sobre el comportament de la
demanda d’aquest any 2015
no es disposa de dades a nivell comarcal però sí de marca turística, Paisatges Barcelona (Osona, Bages, Moianès
i Anoia) on s’han registrat

un total de 220.600 turistes i
365.800 pernoctacions a hotels; 35.600 turistes i 95.200 a
càmpings amb una ocupació
del 37,9%; i 42.300 turistes i
116.100 pernoctacions als establiments de turisme rural,
amb un 18,9% d’ocupació.
Aquestes xifres suposen increments tant en nombre de
turistes com de pernoctacions
a les tres tipologies d’allotjament analitzades, amb
exempció dels càmpings que
perden 0,1 % en el nombre de
nits. Així, els hotels creixen un
10% en turistes i un 6,7% en
pernoctacions; els càmpings
augmenten un 6 % el nombre
de turistes però decreixen un
-0,1% en pernoctacions; i els
establiments de turisme rural
incrementen en un 14,3% els
turistes i en un 3,9 % les nits.
Perfil del turista
El turista de l’Anoia és una
persona d’entre 35 i 44 anys
(39%) que procedeix principalment del territori català
(59%) i d’aquests, un 12,3%
són de la regió metropolitana.
Madrid és la província d’Espanya que emet més turistes
a l’Anoia amb un 5,4%, la segueixen la Comunitat Valenciana amb un 4,2% i Alacant
amb un 1,5%. Els turistes que
provenen d’altres països, tant
d’Europa com de la resta del
món, representen un 20,1%
del total de turistes de la comarca. D’Europa destaquen
els turistes provinents de
França, Bèlgica, Itàlia i els Països Baixos.
Pel que fa a la despesa, l’Anoia
registra xifres més baixes que

la mitjana de l’entorn de Barcelona. El total per persona
és de 64,2 euros, mentre que
per persona i nit baixa fins als
22,4 euros. En relació amb el
comportament del turista,
el 47,4% visita la destinació
acompanyat de la família, ja
sigui només amb la parella
(27,9 %) o també amb els fills
(19,5%). En el transport destaca el fet que vuit de cada
deu es desplacen fins a l’Anoia
amb cotxe o moto propi.
La principal motivació per
visitar la comarca són les vacances i/o l’oci (53,4%) tot i
que la visita a amics i/o familiars també té bastant pes (23,1
%) i el professional representa
gairebé el 20% del total.
L’allotjament més utilitzat a
la destinació és l’hotel amb el
50,4% però el turisme rural
també és important (31,4%);
el segueix el càmping (13,5%)
i les cases de particulars o

d’amics (4,8%). Cal destacar
que l’Anoia registra el percentatge d’allotjats als establiments de turisme rural més
alt de les comarques de Barcelona .
El nombre de nits que els turistes s’estan a l’Anoia se centra principalment entre 1i 3
nits (75,5%) i l’estada mitjana se situa en 3,5 nits, 1,7
pp menys que la mitjana de
la demarcació de Barcelona
(menys el Barcelonès) .
Les fonts d’informació més
utilitzades per a la cerca de la
destinació són principalment
Internet, xarxes socials i blogs
(46,3%) tot i que la recomanació de familiars, amics i coneguts també representa un percentatge important (32,6%).
Dades comarques barcelonines
En global, les comarques de
Barcelona (menys Barcelo-

nès) van rebre durant el 2015
un total de 4.035.109 viatgers,
dels quals el 81,6% es van
allotjar en establiments hotelers, el 15,9 % ho va fer en
càmpings i només el 2,5% en
establiments de turisme rural.
Pel que a les pernoctacions,
aquestes comarques han registrat un volum de 12.626.168
nits (amb un increment del
4% respecte 2014), 77% de
les quals es van realitzar en
establiments hotelers, 21% en
càmpings i el 2 % restant, en
establiments de turisme rural.
L’Informe anual de l’activitat
turística a la Destinació Barcelona 2016 és el principal recull
anual dels indicadors de turisme a la demarcació. La principal novetat d’aquesta edició
és la incorporació de Barcelona ciutat i el Barcelonès que
permet, per primera vegada,
realitzar una anàlisi de la conjuntura turística integral.

Demà dissabte es celebra a Mont-Àgora, a Montbui la primera
Gala de l’Esport
MONTBUI / LA VEU

A

quest proper dissabte
a partir de les vuit del
vespre tindrà lloc a la
Sala Auditori de Mont-Àgora
la primera Gala de l’Esport.
Enguany s’ha canviat el tradicional format de sopar-gala,
i des de la regidoria d’Esports
s’ha apostat per escurçar l’activitat i limitar-la a una gala
on es reconeixeran els millors
esportistes del municipi. En
acabar la gala hi haurà un pica
pica per als assistents al vestí-

bul de Mont-Àgora.
En primer lloc es farà el lliurament del premi als finalistes
escolars. En aquesta categoria
són finalistes Marina Reche
i Iveth López (AMPA Escola
Antoni Gaudí); Nahiala Rivas i
Marc Manrubia (AMPA Escola
Garcia Lorca); Queralt Mateu i
Iker Gil (AMPA Escola Montbou) i Anna Bernadí i Nacho
Fajardo (AMPA IES Montbui)
A continuació es lliurarà el
premi als finalistes foranis, que
en aquesta ocasió són l’especialista en curses de muntanya

Sheila Avilés (CAI); la jugadora del primer equip del Club
de Futbol Igualada Mariona
Marsal; la competidora de
Taijitsu del Budokan Vilanova
Duna Marchante; el jove nedador del Club Natació Igualada
Alex Varea; el jove aleví del CE
Manresa Izan Ruiz; el veterà llençador i tècnic del Club
Atlètic Igualada Josep Maria
Lagunas i el migcampista del
primer equip del CE Manresa
de Primera Catalana Bernat
Benito.
Tot seguit es repartiran les dis-

tincions als finalistes d’entitats,
que en aquesta ocasió són Hugo
Grau i Rubén Cuevas (Futbol
Sala Montbui), David Guerra
i Pau Ribas (UE Sant Maure),
Joan Ambrós i Pau Trenado
(Club Tennis Montbui), Matías Blanco i Luis Sanchís (Club
Tennis Taula Montbui), Jéssica Martínez i Shaiel Del Pino
(Club Handbol Montbui), Marina Reche i Paula Mula (Club
Esportiu Montbui), Pau Torras
i Guillem Ribas (Hoquei Club
Montbui), Jordi Pérez i Jesus
Parra (Club Petanca Mont-

bui). També és finalista Luis
Luque (Club Agility Montbui);
pel Moto Club Montbui Mireia Conde, Joan Miquel Llorach
i Lluc Miquel Saez. I pel Club
de Futbol Montbui Dani Martínez i Youssef El Alami.
A continuació es durà a terme
el lliurament de les mencions
especials.
Com és habitual, un cop realitzats els lliuraments de les mencions, es procedirà a conèixer
els noms dels guanyadors a les
categories d’escolars, entitats i forans.
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Més de 400 persones celebren
a Vilanova el Dia Internacional
de la Gent Gran

La Policia Local imparteix
formació a voluntaris de
Protecció Civil

VILANOVA DEL C. / LA VEU

VILANOVA DEL C. / LA VEU

M

L

és de 400 persones
es van donar cita
aquest dissabte a
Vilanova del Camí que va acollir enguany la celebració del
Dia Internacional de la Gent
Gran de l’Anoia.
La plaça del Mercat va ser el
punt de trobada de les diferents delegacions dels Casals
de gent gran de la comarca que
van ser rebuts oficialment per
Pepita Còdol, la regidora de
Serveis Personals, Salut i Consum de l’Ajuntament vilanoví,
Marta Chandre, Gerent de la
regió sanitària de la Catalunya
Central i Remei Juncadella,
Directora del Sector Sanitari
de l’Anoia.
Tot seguit es va donar inici a la
cercavila a càrrec de l’agrupació moltaXamba que va acabar
a la plaça de Can Papasseit on
la Colla Sardanista de Vilanova
del Camí va convidar els participants a fer rotllana.
Can Papasseit va acollir el dinar

de germanor que van preparar
i servir els membres de l’Associació Cultural Camp del Rei.
Abans de l’àpat però van tenir
lloc els parlaments oficials que
van anar a càrrec de l’Alcaldessa, Vanesa González, Ramon
Bacardit, Conseller de l’Àrea de
Benestar Social i Marta Chandre, Gerent de la regió sanitària de la Catalunya Central del
Servei Central de Salut.

Després del dinar, es van reprendre els parlaments ambla
intervenció d’Isidre Solé, President de l’Associació de Pensionistes i Jubilats de Vilanova
del Camí i Enric Senserrich,
Vicepresident del Consell de la
Gent Gran de l’Anoia.
A l’acte també hi va assistir les
diputades, Maria Senserrich i
Alba Vergés i altres autoritats
locals i comarcals.

a cruïlla del carrer Major amb Montserrat va
servir, d’escenari de
pràctiques per als voluntaris
de Protecció Civil. De la mà
de la Policia Local i després
d’una trobada de formació teòrica, els nous integrants del
cos van poder fer exercicis de
regulació del trànsit assessorats pels agents. Amb aquest
aprenentatge pràctic van cloure una sessió de treball que els
ha acostat una mica més a la
seva tasca.
Prop d’una vintena de voluntaris van participar a la trobada formativa que va començar
amb una xerrada a càrrec de
l’inspector en cap de la Policia, Marc Peña, sobre el treball
de suport dels voluntaris en
situacions de risc, reforçant
la tasca dels serveis d’emergència. Va parlar-los sobre el
comportament i l’actitud en el
tracte amb els ciutadans, com
ara la importància de ser com-

prensius i respectuosos, i també van abordar la gestió de les
emocions, que no sempre és
fàcil en moments de pressió, i
requereix una important dosis
d’empatia per poder exercir
una bona mediació en situacions de conflicte.
Manuel Espejo, president de
l’Associació de Voluntaris de
Vilanova del Camí i Antonio
Rodríguez, un dels veterans
del cos, van reforçar la formació que també va comptar
amb la participació de membres del cos de Cabrera d’Anoia.
L’última part de la trobada va
servir per passar a l’acció en
un tema que amb freqüència
es sol·licita a Protecció Civil: la
regulació del trànsit en alguns
actes d’afluència de públic o
persones al carrer. Durant una
hora, entre tres quarts de 9 i
tres quarts de 10 de la nit, els
voluntaris van poder fer pràctiques en la cruïlla del carrer
Major amb Montserrat.

Una trentena de persones descobreixen el Parc Fluvial
de la mà de GEDEN
VILANOVA DEL C. / LA VEU

U

na trentena de persones, la majoria
infants i famílies,
van compartir dissabte una
nova activitat de GEDEN per
conèixer la flora i la fauna del
Parc Fluvial. La matinal va començar a les 9 del matí a Can
Muscons on Mònica Tomàs,
presidenta de GEDEN, va anar
explicant –amb l’ajuda de diferents panells informatiusles característiques del Parc
Fluvial de Vilanova del Camí
i les espècies, tant de plantes i
vegetació com d’animals, que
hi viuen de manera permanent o temporal.

Alguns temes, com les espècies exòtiques invasores, van
crear entre la quitxalla molta
expectació i una muntanya de
preguntes.
Resolts els dubtes i presa la
foto de família, el grup es va
dirigir al Parc Fluvial fent diferents parades per exemplars
de pollancres, àlbers i oms.
Durant el camí també es van
poder observar gallinetes d’aigua i ànecs collverds, força comuns en aquesta part del riu.
La passarel·la del riu es va
convertir en una magnífica
escola de natura on a través
de diferents dinàmiques de
joc, cada nen havia d’identificar, per exemple, les pet-

jades que es mostraven amb
l’animal corresponent. També van identificar al quadern
de camp, accions i objectes
que poden malmetre el medi
natural i també van convertir-se en doctors del riu, fent
un diagnòstic del seu estat de
conservació. Els menuts van
concloure que el riu Anoia
està malalt i que cal que es
cuidi més.
Durant aquesta sortida que es
va allargar fins al migdia, també es va instal·lar un telescopi
per observar amb tot detalls
les aus que viuen al riu, especialment els ànecs. Els participants també van poder veure i
escoltar un nombrós grup de

cotorres que també viuen en
aquestes contrades. Aquesta
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Més de 500 persones van acomiadar la 25a Setmana de la
gent gran en un gran “dinar dels avis” a Mont-Aqua
MONTBUI / LA VEU

M

ontbui va posar la
cloenda a una participada Setmana
de la Gent Gran amb el gran
Dinar dels Avis i Àvies de
Montbui, celebrat diumenge
al migdia. Enguany més de
500 persones van omplir el
pavelló de l’Espai de Salut i
Esport Mont-aQua. Va ser un
dinar especial, amb grans moments, videos per al record, i
per repassar els 25 anys d’un
esdeveniment molt important
per als montbuiencs i montbuienques.
El Dinar de la Gent Gran
d’enguany va començar amb
la presentació per part de la
regidora de Benestar Social i
Ciutadania Aurora Fernández,
que va repassar algunes de les
activitats realitzades durant
aquesta edició. Com va explicar Fernández “acabem una
Setmana de la Gent Gran ben
especial i participativa, amb
activitats molt participades
com el playback, l’esmorzar-ball a l’Ateneu, l’excursió a La Garrotxa, els balls, el
cine-fòrum, la petanca, les bitlles...”. La regidora va tenir paraules d’agraiment i record per
a un dels seus predecessors en
el càrrec, Julián Loarte, també
va lloar el compromís de Cai-

Homenatge al casal d’avis. /

xaBank i Fundació La Caixa
en la dinamització de la Gent
Gran de Montbui i va anomenar i agrair a totes les persones
que treballen i s’impliquen
amb els serveis a les persones
de Montbui: Des del mossèn
Josep Maria Pujol, passant
per Artesanas de Corazón, els
professionals de salut (ambulatori), la Fundació Sant Josep (que gestiona el Centre de
Dia).
Durant el 25è Dinar dels Avis
es va retre homenatge als dos
primers presidents del Casal
de la Gent Gran –traspassats-,
Miquel Muset i Antonio Pérez.
També es va fer un reconeixement a la parella del Nucli
Urbà formada per José García
Camacho i per Antonia Amaro
Valera i es va fer un homenatge “Noces d’Or” per 50 anys de

matrimoni a Antonio Lobato
Soldaso i a Pascuala Hernando
Peñalba.
De la mateixa manera es van
realitzar sengles homenatges
a la junta actual del Casal de
la Gent Gran per la seva tasca incansable de dinamització d’aquest col·lectiu. Joan
Compte (president) i els membres de la junta Joan Luque,
Pilar Anglès, Maria Granados i
Sole Cantarero van ser els protagonistes d’un reconeixement
que va ser molt aplaudit pels
assistents. També es va fer un
petit homenatge a la Pubilla
de Montbui Mar Fernández,
i a les Dames d’Honor Nerea
Martín i Carla Márquez.
En el torn protocolari, l’alcalde Teo Romero va mostrar-se
orgullós i satisfet de com
s’havia desenvolupat aquesta

Homenatge als avis del nucli urbà. /

Setmana de la Gent Gran i va
valorar que “els nostres avis
hagin pogut gaudir de totes
les activitats amb un gran civisme i participació” . Romero
va remarcar que l’Ajuntament
ha aconseguit “guanyar nous
espais per al Centre de Dia,
amb una ampliació del Centre
de Dia que serà possible aprofitant els espais de l’antiga llar
d’infants Montxic. Confiem
plenament que aquesta ampliació permetrà augmentar
serveis en aquest equipament,
en col·laboració amb la Fundació Sanitària Sant Josep. I
no descartem que en un futur
poguem tenir-hi més places”.
L’alcalde també va assenyalar
que continuarà treballant de
valent des de l’Ajuntament
perquè “volem que els nostres
avis tinguin una residència

pública a Montbui, i treballem
per aconseguir-la”.
Els actes protocolaris van
cloure amb un brindis entre
tots els assistents i també es
va realitzar la projecció d’un
àudiovisual amb les millors
imatges d’aquests 25 anys de
la Setmana de la Gent Gran.
El dinar va estar ininterromput durant 20 minuts, per
causa de la indisposició d’un
dels avis montbuiencs presents en el Dinar, fet que va
obligar a una ràpida intervenció dels equips d’emergències
mèdiques.
El dinar va comptar amb
l’amenització musical del
grup de música popular
“Els Trobadors de l’Anoia”
(l’antiga rondalla) i el ball
el van conduir Bartomeu i
Sheila Grados.

Laura Vilagrà, delegada
Tallers de formació d’e-biblio
del govern, visita Montbui Catalunya a la biblioteca Mont-Àgora
MONTBUI / LA VEU

A
MONTBUI / LA VEU

La Delegada del Govern de
la Generalitat a la Catalunya
Central Laura Vilagrà va visitar
aquest dimarts al matí l’Ajuntament de Montbui, on es va
reunir amb l’Alcalde Teo Romero i amb diferents regidors
de l’equip de govern municipal. Vilagrà, que ja havia vin-

gut a Montbui el passat mes de
gener coincidint amb el Congrés de la Unió de Pagesos, va
realitzar aquesta vegada la seva
primera visita institucional, en
la qual va poder conèixer de
primera mà les reivindicacions
i necessitats de l’Ajuntament
de Montbui, especialment en
l’àmbit d’equipaments socials
i finançament.

mb motiu de la creixent demanda del recurs digital e-biblio
Catalunya de préstec gratuït
de llibres electrònics, la Biblioteca Mont-Àgora posa en
marxa uns tallers de formació
dedicats a conèixer les possibilitats que ofereix el recurs
per poder llegir amb la tauleta o l’eBook. Conèixer quines
modalitats de lectura ofereix,
aprendre a fer els tràmits de
consulta del catàleg, préstec,
reserves, devolucions anticipades, descàrregues, lectura,
com utilitzar l’aplicació per
marcar, posar notes... són alguns dels objectius del taller.
El servei de préstec gratuït de llibres electrònics està
promogut pel Ministeri

d’Educació, Cultura i Esport
amb la col·laboració del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya,
la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Barcelona.
Es va posar en marxa l’any
passat i està adreçat als usuaris que tenen carnet de qualsevol biblioteca pública de
Catalunya. Compta amb una
col·lecció de més de 2.000 títols d’obres de ficció i no ficció de diferents gèneres i temàtiques, amb fons en català
i castellà, i per a públic adult,
així com infantil i juvenil.
Aquest fons complementa al
que ja ofereixen en format físic les biblioteques públiques
als seus usuaris. Amb eBiblio
Catalunya, es pot accedir als
continguts digitals a través
de diferents dispositius: or-

El servei de préstec gratuït de llibres electrònics compta amb una
col.lecció de 2.000 títols
dinadors personals, lectors
de llibres electrònics, tauletes o telèfons intel·ligents. Es
tracta d’una modalitat més
de lectura que ens facilita tenir diversos volums en un sol
dispositiu, gratuït, fàcil de
transportar i poc pesat. Les
sessions tindran lloc els dilluns dies 10 i 17 d’octubre a
les 6 de la tarda i estan adreçades a tot tipus de públic.
Els interessats han de fer la
inscripció gratuïta a la Biblioteca Mont-Àgora. Les places
són limitades.
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Teatre i pintura, propostes de les Festes
Culturals de la Pobla de Claramunt
LA POBLA DE C. / LA VEU

L

a regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
la Pobla de Claramunt
continua amb la programació
de les Festes Culturals, que es
va iniciar a principi de setembre i que s’allargarà fins a final
de novembre. Per a aquest cap
de setmana, hi haurà teatre
amb l’obra Els darrers dies de
la Catalunya Republicana i la
inauguració d’una exposició
d’alumnes de l’Escola de Pintura de la Pobla.
La representació teatral tindrà
lloc el dissabte 8 d’octubre a
2/4 de 8 del vespre a l’Ateneu
Gumersind Bisbal. Aquesta
activitat està inclosa dins del
Correllengua 2016 i, per això,
un cop finalitzi l’obra es llegirà el manifest que ha redactat
l’escriptor i periodista Vicenç
Villatoro.

Els darrers dies de la Catalunya Republicana, basada en
l’obra de l’escriptor Rovira
i Virgili que porta el mateix
nom, la portarà a l’escenari la companyia Terra Teatre.
L’obra és la narració verídica
d’uns dies dramàtics viscuts
per l’escriptor, historiador i
polític, Antoni Rovira i Virgili,
quan entra en fase culminant
l’ofensiva final de Franco contra Catalunya.

L’espectacle és un diàleg entre el personatge de Rovira i
Virgili, interpretat per l’actor
Jordi Hervàs, i un violoncel·
lista que s’expressa amb el seu
instrument, tocat pel músic
Edmon Bosch. La direcció
escènica d’aquesta obra és de
Marc Hervàs, l’adaptació del
text és de Jordi Hervàs i ambdós s’han encarregat de dissenyar l’espai. L’atrezzo és d’Irene Santos.

Una quarantena de nens
participen al Concurs de
Pintura Ràpida Infantil
LA POBLA DE C. / LA VEU

U
L’amistat centrarà l’exposició del Cau
Jove de la Pobla de Claramunt

LA POBLA DE C. / LA VEU

L

’amistat serà el tema
que tractarà l’exposició
del Cau Jove de la Pobla
de Claramunt, que es podrà
veure des de mitjan d’octubre
i fins el mes de març. Aquesta
mostra està inclosa dins de la
programació de tardor-hivern
que s’organitza des de la regidoria de Joventut per als joves
del municipi.
La mostra recollirà imatges,
una historieta amb el títol “El
billet de 50 euros” i una sèrie
de preguntes perquè els joves

reflexionin sobre l’amistat.
L’exposició es podrà veure a
la Sala Polivalent de dilluns a
divendres, de les 3 de la tarda a
2/4 de 9 del vespre i els dissabtes, de 2/4 de 5 de la tarda a 2/4
de 9 del vespre.
A més d’aquesta proposta,
dins de la programació s’inclouen tallers de cuina, de
manualitats, activitats festives, sortides i un campionat
de Fifa 17-Play 4. De tallers de
cuina n’hi haurà un de pizzes,
el 20 d’octubre; un de Cupcakes, el 17 de novembre, i un
de galetes nadalenques, el 15

de desembre. Els tallers es faran de les 6 de la tarda a les 8
del vespre a l’equipament juvenil i seran gratuïts.
De sessions de manualitats se
n’ha programat una per confeccionar una llibreta d’apunts
original, el 6 d’octubre; una
d’espalmatòries de Halloween, el 3 de novembre, i una de
postals i decoracions nadalenques, del 12 al 23 de desembre.
Aquestes propostes tindran
lloc de les 6 de la tarda a les 8
del vespre al Cau Jove i seran
gratuïtes, prèvia inscripció.

i a més... si ets subscriptor de

Tots els dies són el dia de
l’espectador!

na quarantena de
nens i nenes, d’entre
3 i 11 anys, van participar, el dissabte 1 d’octubre,
al Concurs de Pintura Ràpida
Infantil “Premi Gumersind
Bisbal”. L’activitat va arribar
a la trenta-tresena edició i la
va organitzar la regidoria de
Cultura de l’Ajuntament, dins
de la programació de les Festes Culturals.
El concurs va començar a les 5
de la tarda a la plaça de l’Ajuntament. Hi van participar 41
nenes i nenes, distribuïts en
cinc categories: de 3 a 4 anys,
de 5 a 6 anys, de 7 a 8 anys, de
9 a 10 anys i d’11 a 12 anys.
A la primera, es van inscriure
nou participants; a la segona,
quinze; a la tercera, vuit; a la
quarta, set, i a la cinquena,
dos. Enguany, i com a novetat,
es va afegir una categoria.

Els tres primers classificats de
cada grup van ser: Edgar González, Berta Granados i Dani
Ortega, primera categoria; Jordi Ortega, Estela Batet i Judit
Cividanes, segona categoria;
Anna Jové, Carla Peregrina i
Cristina Costa, tercera categoria; Mireia Rodríguez, Mariona
Gallardo i Marta González,
quarta categoria, i Estel Rodríguez i Elena Cristina Pivniceru, cinquena categoria.
El lliurament de medalles
va anar a càrrec de l’alcalde,
Santi Broch, de la regidora
de Cultura, Esther Touriñán,
i d’altres regidors del Consistori. Després de donar a
conèixer els guanyadors, es
va sortejar una bicicleta, obsequi de l’Ajuntament, que li
va tocar a la Marta González.
Tots els nens i nenes van ser
obsequiats amb una bossa de
llaminadures.

5,60€

(oferta vàlida per a
un subscriptor més
un acompanyant)
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Èxit a l’estrena del Festival d’Orgue
de Capellades

Sessió ordinària del mes
de setembre

CAPELLADES / LA VEU

CAPELLADES / LA VEU
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és de 200 persones
van assistir aquest
dissabte a la nit al
concert inaugural del nou Festival d’Orgue de Capellades a
càrrec de la Coral Cantiga
acompanyada de David Malet
(orgue) i Manuel Martínez
(Violoncel), tots sota la direcció de Josep Prats.
En la seva intervenció inicial,
el regidor de Cultura, Àngel
Soteras, va presentar el Festival com una aventura de
la qual el concert inaugural
n’era només el primer capítol,
una aventura en què tots, nou
públic i públic entès, podran
compartir la descoberta del
nou orgue capelladí amb diversitat de formacions i amb
música de diferents èpoques,
inclosa una peça inèdita del
compositor capelladí Xavier
Cassanyes.
A continuació, Isidre Romeu,
en representació dels Amics
de l’Orgue, va presentar el
concert inaugural fent un extens repàs a la trajectòria de
la Coral Cantiga i introduint
la figura de Maurice Duruflé,
compositor francès del segle
passat autor del Rèquiem op.
9, obra que centraria la segona
part del concert.
A la primera part, la Coral

Cantiga va interpretar els
Quatre Motets, del mateix
autor, extrets de temes gregorians, i Jesu, meine Freude,
BWV 227, de Johann Sebastian Bach, complement ideal
per apreciar les diferents aproximacions dels dos compositors a la polifonia sacra.
Després del descans, la Coral
Cantiga va emprendre l’esmentat Rèquiem op. 9 amb la
incorporació de David Malet
a l’orgue i Manuel Martínez
al violoncel i les intervencions de la mezzosoprano Marta Cordomí i el baríton Jordi
Ricart. Fora ja de programa,
la Coral Cantiga va tancar
el concert amb una sardana
d’Enric Morera.
El Festival continuarà encara

amb 3 sessions més. La propera serà el diumenge 6 de novembre amb Jonatan Carbó,
qui portarà un registre totalment diferent, amb la presentació d’obres d’un estil més
lluminós.
El Concert de Santa Cecília, el
20 de novembre tindrà com a
protagonista Joan Casals. Al
novembre farà just un any que
es va estrenar l’orgue, amb un
concert de Josep Freixas i Vivó,
Josep Xaubet i Faura i Jordi Figueras i Carreras.
El darrer concert previst aquest
2016 serà el 18 de desembre, el
Concert de Nadal, que acabarà
amb l’estrena d’una peça composada expressament per al
Festival pel compositor capelladí Xavier Cassanyes.

L’octubre arriba a la Biblioteca El
Safareig amb nova agenda i la remodelació del fons de les guies de viatge

l darrer dimecres de
mes s’ha celebrat la sessió ordinària del mes
de setembre del Ple de l’Ajuntament de Capellades.
En aquesta ocasió, seguint
l’ordre del dia, s’ha aprovat
la sisena acta i s’ha ajornat la
número 7 perquè no ha arribat als regidors amb suficient
antelació.
El segon i tercer punt han servit per donar compte al ple de
dos decrets on primer s’ha informat del cessament de l’interventor Luis Delgado Morcillo per jubilació i després
del nomenament accidental
d’Eva Monteagudo fins que es
realitzi un concurs de mèrits
per a la plaça d’interventor/a.
El quart punt de l’ordre del
dia recull també en un decret
una modificació pressupostària necessària per sumar-se al
Pla de Garantia Juvenil, que en
cas que fos concedit permetria
contractar 5 joves a jornada
complerta durant 6 mesos.
En el cinquè punt es va aprovar per unanimitat el reconeixement extrajudicial de crèdit
d’una factura, amb data de 30
d’abril del 2015, que no es va
presentar correctament fins el

juliol d’enguany.
El punt amb més debat de
l’ordre del dia va ser el sisè,
amb els habituals precs i preguntes d’una sessió ordinària.
Primer va intervenir l’Alcalde,
Aleix Auber, qui va informar
al Ple dels efectes de la pluja a
Capellades i de les actuacions
que s’havia fet tant per atendre les urgències immediates
del moment com després per
restablir la normalitat. Seguidament va passar la paraula al
regidor de Cultura, Àngel Soteras, qui va convidar tothom
al Festival d’Orgue de Capellades, “de manera doble, tant
per gaudir de la Coral Cantiga
com per la promoció del municipi. Us demanem la vostra
complicitat”.
El cap de l’oposició, Marcel·lí Martorell, en la seva intervenció va celebrar que des de
l’equip de govern se’ls hagués
convocat a una comissió per
treballar la problemàtica de
l’aigua. Finalment el portaveu
del PSC a Capellades, Aaron
Alcázar, seguint amb qüestions d’aigua, va demanar que
es millori el rec i quan s’implementarà la substitució de la
vegetació que necessita molta
aigua per una altra que no en
necessiti tanta.

Les escales d’accés al
cementiri ja estan
totalment arreglades

CAPELLADES / LA VEU
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’octubre ha arribat a la
Biblioteca El Safareig
de Capellades amb 4
noves propostes per als propers dimarts.
El dia 11 farem un taller per als
més petits on es podrà escollir
entre crear una castanya-imà
o bé una carabassa-imà, amb
roba de feltre. Cal fer inscripció prèvia ja que les places són
limitades.
El dimarts 18 la Marta Rico
ensenyarà als assistents com
crear el seu propi conte gràcies
a una app. Es recomana portar
tablet o bé ipad, per poder fer
les proves durant l’activitat.
El dimarts 25 La Manela tornarà la Biblioteca El Safareig
per explicar el conte “Llavors

CAPELLADES / LA VEU

de paper”, on el principal objectiu és salvar el bosc.
La mateixa setmana, en dijous, des del Pla Educatiu
d’Entorn es proposa una xerrada a les famílies per fer un
acompanyament que porti a
l’èxit escolar.
Aquestes darreres setmanes
la Biblioteca El Safareig ha fet

una actualització del fons de
guies de viatge, amb l’objectiu
de posar-ho al dia i renovar els
llibres. Així, s’han deixat disponibles les guies posteriors a
l’any 2010. A més a més s’ha
fet una ampliació del fons,
amb unes guies noves que ara
estan exposades a la segona
planta.

A

quests dies s’ha acabat d’arreglar el darrer
tram d’escales d’accés
al cementiri. Fa uns mesos es va
fer la primera part, però faltava
el tram final.
La Brigada d’Obres de l’Ajuntament de Capellades ha reconstruït el graons amb una part de
la vorera que ha tret del carrer

Sant Francesc. Aquest vial s’està
remodelant i s’ha suprimit les
antigues voreres per deixar-ho
tot al mateix nivell. Per això s’ha
aprofitat el tros final, incloent
la part que quedava soterrada,
i s’ha utilitzat per reconstruir
les escales d’accés al Cementiri,
que estaven molt deteriorades.
Amb aquesta intervenció s’ha
recuperat totes el tram d’escales
d’accés al Cementiri.
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L’espectacle familiar “L’Avi Tonet”
arriba a Sant Martí de Tous
S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

E

l proper diumenge 9
d’octubre a les 12h es
podrà veure, al Casal
de Sant Martí de Tous, L’Avi
Tonet, un espectacle de la companyia Jordi del Rio que inaugurarà la programació Tous en
Família.
L’avi Tonet és un homenatge
als avis i àvies, a la feina que
fan, a l’amor que tenen pels
seus néts i al seu record, que
perdura per sempre en la memòria de les nenes i els nens.
L’avi Tonet combina l’humor
i la tendresa, utilitzant diverses tècniques teatrals: el text,
el gest, el clown, manipulació

d’objectes, el joc amb el públic
i una banda sonora acurada
que dóna la possibilitat de traslladar l’espectador als diferents
ambients proposats d’una manera senzilla i efectiva.
A part de suposar l’inici de la
programació Tous en família,
que programa un espectacle

per a tots el públics cada mes,
la funció que es podrà veure
aquest diumenge clou els actes
de la Setmana de la gent gran
de Sant Martí de Tous. La voluntat de la representació que
es farà diumenge és que sigui
una activitat que comparteixin grans i petits, perquè avis i
àvies, nétes i néts vagin junts al
teatre.
Així, si bé el preu de les entrades és de 5 euros (3 amb el
carnetGRANdetous), els néts i
nétes que acompanyin els seus
avis podran entrar al teatre per
tan sols 1 euro. Les entrades es
podran comprar al mateix Casal de Sant Martí de Tous, carrer Indústria 3.

La piscina de La Llacuna tanca
temporada amb més usuaris
LA LLACUNA / LA VEU

L

a piscina de La Llacuna
va tancar, el passat 11 de
setembre, una nova temporada de bany. El bon temps,
les activitats, els serveis i els cursets han ajudat a fer un balanç
molt positiu amb un augment
molt significatiu en el nombre
d’entrades i abonaments venuts.
Les petites millores que any rere
any es consoliden, l’activitat del
servei de bar, les celebracions
especials com; la festa de la revetlla, festa eivissenca, sopar i
gresca popular i vermut de diumenge amb Dj, sumat al bon
temps d’aquest estiu, han estat
motius de pes d’aquest balanç
positiu.
A més, cal destacar la bona aco-
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Visita de la delegada del
govern a la Catalunya
Central a Capellades
CAPELLADES / LA VEU

L

’Alcalde de Capellades,
Aleix Auber, i els regidors Àngel Soteras i
Sergi Pérez han rebut aquest
dimarts a la delegada del govern a la Catalunya Central,
Laura Vilagrà.
Durant la reunió es va parlar de qüestions com l’aigua,
fent una visita a la Bassa per
conèixer de primera mà el
seu estat, així com la sobreexplotació de l’aqüífer.
Les infraestructures han estat tema rellevant en aquesta
trobada, on s’han destacat
projectes com l’Abric Romaní, la rehabilitació de Casa
Bas, la reestructuració de
l’Ajuntament de Capellades
o l’estat obsolet de les instal·
lacions esportives a la vila.
En aquest sentit l’Alcalde,
Aleix Auber, ha destacat “és
realment important poder
establir aquest punts de trobada per a parlar i cercar
nous recursos per a qüestions que moltes vegades
porten anys encallades, així
com poder intercanviar ex-

periències i posar en comú
estratègies per a fer front a
algunes situacions tals com
infraestructures velles o amb
actuacions urgents, serveis
col·lapsats o d’altres qüestions més complexes com ara
l’aigua. Aquestes reunions
han de tenir un retorn que
ens permeti avançar amb els
diferents aspectes que s’han
comentat, demostrant així
que pot ser una eina útil cap
a les institucions.”
Vilagrà ha escoltat les demandes del consistori i en
farà el traspàs als departaments corresponents per
poder fer-ne un seguiment i
donar-hi resposta.
Durant la trobada, la delegada va signar al Llibre d’Honor de Capellades.

Nova reunió amb l’ACA
llida dels cursets de natació per
part dels usuaris i que ha dut a
terme l’Ajuntament de La Llacuna amb el Club Natació Vilafranca. S’han realitzat cursets de
natació dirigits a infants, joves i
adults per introduir-se al medi
aquàtic, perfeccionament d’estils, tècniques de natació, aiguagim,.. El servei de Bibliopiscina
també ha ajudat. Aquest és un

servei molt ben valorat per part
dels usuaris de les instal·lacions,
ja que dóna també una funció
educativa i de foment de la lectura.
L’Ajuntament es congratula
d’aquest augment d’usuaris i
usuàries a la piscina municipal,
ja que si ve és un espai de lleure, també fomenta i afavoreix la
convivència i la cohesió.

CAPELLADES / LA VEU

Aquest dilluns hi ha hagut una
nova reunió entre l’alcalde de
Capellades, Aleix Auber, i el
primer tinent d’alcalde, Àngel
Soteras, amb Jordi Molist, director de l’àrea d’abastament,
i el gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua, Lluís Ridao.

Aquesta trobada ha servit per
parlar sobre el futur pla de sequera i el pla hidrològic i també per tractar sobre la situació
de molèsties acústiques de la
planta EDAR (depuradora)
situada al terme municipal de
Vallbona d’Anoia amb efectes
negatius cap a una zona veïnal
de Capellades.

LA GAMMA MÉS AMPLIA DʼEQUIPS
INDUSTRIALS NOUS I DʼOCASIÓ

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

30

LA VEU

| ANOIA SUD

Divendres, 7 d’octubre de 2016

Celebració del 50è aniversari de
l’E.A. Apiària
PIERA / LA VEU
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l passat diumenge, dia
2 d’octubre, es va organitzar un acte institucional al pati de l’escola per a
commemorar els 50 anys del
naixement del centre
Coincidint amb el 50è aniversari de l’Escola Acadèmia
Apiària, el passat diumenge
es va organitzar un acte institucional al que no van faltar
membres fundadors, pares
que han format part de les
juntes al llarg de la seva història, el claustre de mestres
i famílies actuals del centre.
Va ser una celebració molt
emotiva que es va fer al pati
de l’escola i va comptar amb
la presència de l’alcalde, Jordi
Madrid, la directora del centre, Montserrat Ramon i en
Jaume Borràs com a mestre
de cerimònies. També hi van
ser presents mossèn Ramon,
com a representant de l’Església, Joan Recasens, president

PIERA / LA VEU
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l curs, que ofereix el
Centre de Serveis La
Bòbila, consta de cinc
sessions i està homologat per la
Generalitat de Catalunya
Aquest mes d’octubre es posa
en marxa un curs bàsic d’aplicació i manipulació de productes fitosanitaris. Aquesta formació, que ofereix el Centre de
Serveis La Bòbila, s’oferirà en
cinc sessions de tarda que començaran dilluns dia 24 d’octubre i finalitzaran divendres

de la històrica primera junta
i l’actual president de la junta
de pares, Eduard Coral.
Dilluns van ser els alumnes
els que van celebrar el 50è
aniversari del centre. Durant
el matí van dedicar uns moments a escriure els seus desitjos i els van penjar ens uns
globus que tots junts van veure com s’enlairaven asseguts

en una rotllana al patí.
L’E.A. Apiària va néixer el dia
2 d’octubre de 1966 a iniciativa d’uns pares que van
trobar-se sense escola per als
seus fills. Davant la situació,
van decidir mobilitzar a tota
la ciutadania per tal de tirar
endavant un projecte que s’ha
anat consolidant amb el pas
dels anys.

Gran actuació dels Falcons de
Vallbona a les festes de la Mercè
VALLBONA D’A. / LA VEU
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iumenge dia 25, a
les 8 del mati tota la
colla ens trobem davant el nostre local social, el
Bar Simon de Vallbona, cares
de son, però amb ganes, pocs
cops tenim ocasió d’actuar en
una gran festa major com es
Barcelona.
Agafem cotxes i encaminem
camí cap a Barcelona, arribem
a la plaça de la Catedral on típicament esta ple de turistes
fent fotos i de curioses mirant
aquesta gent vestida de blanc
amb faixa.
Trobem companys i amics
de l’altra colla, els Falcons de
Barcelona, mica en mica els
caps de colla parlen de com
s’organitzaran, mentres la resta posem faixes.
Tot seguit comencem els Falcons de Vallbona, iniciem
actuació amb uns pous, seguit d’unes planxes rodades
, acompanyades dels ventiladors, i ho rematem amb unes
espelmes altes, figures senzilles però que ajuden a agafar
confiança a la colla.
Posem camí cap a l’actuació

Formació sobre
aplicació de productes
fitosanitaris a Piera
dia 28 del mateix mes. L’horari
del curs serà de 15 a 20 h i l’impartirà el Bernat Gurt i la Fina
Codina a la Nau de la Brigada.
Es tracta d’un curs homologat
per la Generalitat de Catalunya que té un cost de 64,50 €.
Aquesta quantitat inclou la
formació, el material imprès,
la taxa de l’examen i l’homologació del curs. Les persones
interessades en formalitzar la
inscripció cal que s’adrecin al
Centre de Serveis La Bòbila.
Les places són limitades a un
màxim de 25 alumnes.

Els Mossos d’Esquadra
identifiquen l’autor d’un
atracament a Piera
PIERA / LA VEU
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gents de la Policia de
la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la
comissaria d’Igualada (Anoia)
van identificar aquest mes de
setembre, un home de 34 anys,
de nacionalitat espanyola i veí
de Cubelles (Garraf), com a
presumpte autor d’un robatori
amb violència en una gasolinera de Piera.
Els fets van succeir el passat 20
de febrer pels volts de les dotze
del migdia en una gasolinera de
la localitat de Piera.
La treballadora de la benzinera

es dirigia cap al taulell quan va
sentir que la porta d’entrada es
tancava, es va girar i es va trobar
una persona al seu costat que
li exhibia un ganivet de cuina
amb 25 cm de fulla i li demanava els diners.
La víctima li va donar els diners
que tenia, un total de 620 euros,
i seguidament l’autor va fugir
ràpidament del lloc.
Arran d’aquest fet, els mossos
van iniciar un investigació per
tal d’identificar l’autor. Finalment, els investigadors van
identificar l’atracador el qual ja
es troba ingressat a presó des del
mes de juny per fets similars.

Sortida cultural a
Corbera d’Ebre
PIERA / LA VEU

principal a plaça Sant Jaume,
arribem i la plaça esta molt
plena, ens impressiona, però
ens fa venir mes ganes d’actuar.
Posem fil a l’agulla i entrem
amb unes quàdriques fent
camí cap el gran escenari
muntat per l’ocasió. Tot seguit
pugem a dalt l’escenari on realitzem una serra de presentació de la colla.
Tot seguit o acompanyem
d’una sardana on entra en joc
el moviment de la figura i la
seva alta complexitat. I arriba
el moment de la nova figura,
estrenem els Balcons. Una fi-

gura treballada i elegant on
esperem poder-la engrandir
encara molt mes. I per acabar
realitzem el superavio, totes
per suposat acompanyades
de les gralles dels Falcons que
com sempre han tocat molt
be. Tot el conjunt ha despertat grans aplaudiments en la
molta gent present a la plaça
Sant Jaume. Finalitzat l’actuació nomes queda donar les
gracies a Falcons de Barcelona
per aquesta ocasió que ens ha
brindat de poder desfruitar de
la seva festa major i sobretot a
tota la gent que viu i gaudeix
de les nostres figures.

E

n el marc de la programació d’activitats que
la Biblioteca de Piera
ofereix als seus lectors, el proper dissabte 22 d’octubre s’organitza una sortida cultural a
Corbera d’Ebre. Es tracta d’un
conjunt arquitectònic declarat Bé d’Interès Cultural per la
Generalitat de Catalunya com a
Lloc Històric.
El poble va patir les greus conseqüències de la Batalla de
l’Ebre i va quedar-ne pràcticament enderrocat. Les ruïnes
abandonades són ara un símbol
de la història recent del nostre
país i el municipi ha esdevingut

un monument a la Pau i un lloc
de visita obligada per a qui vulgui conèixer els desastres de la
Guerra Civil.
La sortida inclou una parada a
l’exposició permanent La Trinxera on es poden veure materials i utensilis emprats durant la
guerra. Completarà el dia l’estada a Gandesa on es visitarà el
Centre d’Estudis de la Batalla de
l’Ebre i el celler cooperatiu de la
ciutat, obra de Cèsar Martinell.
El preu de l’activitat és de 40,75
euros i inclou entrades, transport i dinar. Les persones interessades podran formalitzar la
inscripció del 3 al 15 d’octubre
a la Biblioteca de Piera. Les places són limitades.
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40è CONCURS DE TEATRE DE PIERA / Isaac Posadas

Bombolles de sabó
Dissabte passat es donava el tret de inici del 40
concurs de teatre amb la representació de l’obra,
“La venganza de Don Mendo” a càrrec de grup de
teatre Talion de Lleida

M

ogut pel vent, més
per inèrcia que
per voluntat. Així
ha arribat a les 40 edicions el
Concurs de Teatre de Piera. Al
llarg d’aquests 41 anys (una
edició no es va poder fer per
obres al Teatre Foment) la
mostra s’ha consolidat com un
espai íntim i proper però tal
volta tancat, hermètic, agorafòbic. El públic no ha canviat.
I amb això no vull dir que no
hagi canviat el perfil d’espectador, vull dir que són els mateixos. I si la voluntat és -com
em penso que és, tot i que ja
de certeses en tinc poques- garantir el concurs quatre dècades més, cal renovar-lo. Hem
de dinamitar el motlle rovellat
que el conté i fer que es vessi
anàrquicament per tal d’arribar a cada racó del poble. No
és d’estranyar que un municipi com Piera, patològicament
mancat de propostes teatrals
i culturals -perquè alguns així
ho volen –, tingui un concurs
de teatre que ha arribat a la
maduresa de puntetes, sense
fer massa soroll i tímidament.
No parla, el concurs xiuxiueja.
Ningú en parla d’ell als carrers
o a les places que no tenim.
Tampoc als bars. El món que
s’havia construït al voltant es
troba ara en decadència. Del
Bar Foment només en queda
la carcassa i l’Escola de Teatre romandrà tancada aquest
curs, incomprensiblement. En
comptes de cuidar la collita
pròpia, inclusiva, formativa
i pierenca, importem teatre
de ràpid i fàcil consum de
fora. Així les coses, el concurs
s’amaga i amb la fragilitat que
es trenca el silenci va fent via.
La nit va començar amb una
presentació un punt enquistada i poc àgil en què la presència d’alguns dels actors que
van representar la primera
obra que es va fer al concurs,
l’any 1976 per aquestes dates,
va ser del tot encertada. Angelina o el honor de un brigadier d’Enrique Jardiel Poncela,
va ser l’obra que va triar la
companyia Teatre Club Igualada per encetar aquell primer
certamen teatral. Tal vegada

el toc nostàlgic i emotiu tampoc no ajudava a escapar de la
distorsió temporal en què ha
caigut el concurs, però sens
dubte l’escenari va agrair la
visita de l’Adoració Aliberch,
l’Isidre Valls, el Josep Muntaner o la Carme Miserachs,
entre d’altres, que formaven
part d’aquella companyia del
Cercle Mercantil igualadí.
Amb tot, l’obra va ser el menys
important. Es camuflava camaleònicament i l’energia es
diluïa en l’ambient, com mai
ha de passar al teatre. A un poble on el teatre és cortesà què
millor que una obra de trobadors. La Venganza de Don
Mendo és una de les tres obres
més representades en castellà i
la companyia lleidatana Teatre
del Talión la presentava a Piera després de diverses funcions arreu del país amb, segons
deien, una versió renovada.
Però el cert és que sobre l’escenari vam poder gaudir (?)
d’una obra amb poca força
dramàtica i interpretativa que
se sostenia gràcies a les aptituds de l’actor protagonista,
Jorge Culleré, en el paper de
Don Mendo i a algun recurs
simplista -poden canviar
l’adjectiu per infantil- que arrencava alguna rialla entre un
públic obert a passar l’estona.
L’obra l’hem vist diversos
pentatrilions de vegades, en
totes les formes i colors. Trama d’amors i desamors, de
lluites geloses que acaben de
manera tràgica. Divertimento de cort. Probablement per
això, pel sobat del format,
esperava -tal com ens anunciaven- alguna cosa més. Una
renovació de la història o si
més no, riure a dojo. Però
ni una cosa ni l’altra. L’escenografia -feta amb caixes
de cartró- prometia per la
multifuncionalitat que aportava -les anaven movent per
traslladar-nos a diversos espais- i pel punt de frescor i
renovació que suposa veure
reis i princeses entre caixes de
cartró, entre anades i vingudes, com si tot fos al final una
gran mudança sentimental.
Però la deslluïa el vestuari,
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Itinerari musical pel
centre històric de Piera

típic i tòpic, que destruïa la
metàfora de les caixes.
Si juguem, jugue’m-ho tot
I és que el teatre és un joc. I
tens unes cartes concretes a les
quals has de treure el màxim
profit. I tens aquestes i no cap
altres. A vegades, hi ha directors que van de farol. I volen
fer veure als espectadors coses
que no tenen. Mancava doncs
un pèl d’honestedat teatral.
Si la Pilar Sánchez (Magdalena) és una senyora ja adulta i
madura perquè l’hem de fer
passar per una princeseta de
20 anys!? Juguem a que és una
princesa, retorçada i interessada com és la Magdalena, que
per culpa de les seves desfetes
sentimentals ja és gran i continua amb embolics de faldilles,
per desgràcia del seu pare Don
Nuño i del seu promès Don
Pero.
La primera hora d’espectacle és previsible, amb poques
sorpreses i un pèl enrocada en
fórmules típiques. Els únics
riures els arrencava un paio
tocant-se el paquet, fet que encara no he entès del tot. Canvis
lents, actors que interpretaven
igual tots els personatges...
Com apuntava en línies superiors, el millor sens dubte va
ser la interpretació de Culleré,
per la qual ha rebut, per cert,
tres premis a diversos concursos. Ell, omplint l’escenari
amb la seva força i presència,
aguanta una obra que guanya
en la part final amb uns gags
força potents amb morts i
Don Mendo com a botxí. És
el gran encert de La Venganza de Don Mendo del director
Eduard Muntada: trobar un
final divertit i estupefaent que
faci oblidar la primera meitat
d’una obra que no diu res de
nou, que no aporta cap canvi
ni renovació i que de retruc té
la mateixa fugacitat i fragilitat
que les representacions de joglars davant la cort. Esperem
tenir sorpreses en les properes
obres del 40è Concurs de Teatre de Piera, que avança, com
dèiem, lentament, fent el seu
camí sense mirar ningú i captivant els ulls puerils. Fràgil i
lleuger, introvertit i hermètic,
com una bombolla de sabó
amenaçada pel vent de tardor.
Demà dissabte li toca al torn
a l’agrupació teatral de Calaf
que ens presenta Una Ciutat
Brillant.

PIERA / LA VEU
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l proper dissabte dia 8
d’octubre s’organitza
una visita guiada a través de la música que ens portarà a conèixer el patrimoni
medieval de la nostra vila
Aquest proper dissabte la
música i el patrimoni de la
nostra vila s’uniran en una
iniciativa de la regidoria de
Cultura, que pretén donar a
conèixer la història de Piera. Serà un itinerari guiat pel
Jordi Parcerisas, coresponsable de museïtzació de la vila,
que aprofitarà el recorregut
per explicar les característiques de cadascun dels quatre
espais que acolliran diverses
propostes musicals.
El vell celler de Cal Guerin
acollirà la primera de les actuacions a les 17.30 hores,
on la Cèlia Raspall i el Carles
Blanch ens faran reviure el
concert d’una violinista de la
Brescia de principis del segle
XVII, ciutat on van sorgir les
primeres peces per a violí que
coneixem. Posteriorment, a
partir de les 18.30 h, la capella de Sant Sebastià acollirà
el concert a capella de Maig
Quartet Masculí, un grup

de veus masculines format
per l’Oriol Guimerà, el Josep
Carreras, el Martí Marimon i
el Guillem Gascón, que treballen sota la direcció musical
de la cantant i directora Blanca Martí.
A partir de les 19.30 hores, la
companyia Les Capritxoses
presentarà l’espectacle Coses
de nines, una proposta músico-escènica que portarà un
conte infantil fins a la plaça
de la Sardana, al barri dels
Gats. Finalment, a les 20.30
hores, el trobador Alfons Encinas farà un recorregut històrico-musical per l’època
medieval a la sala d’armes del
Castell de Piera, on els assistents podran gaudir també de
l’exposició d’una col·lecció
d’instruments antics.
La vila de Piera va ser construïda al llarg del camí ral
d’Aragó. Durant els segles
XIII i XIV, es va convertir
en una població comercial i
artesanal, la més important
entre Igualada, Vilafranca i
Martorell, fins al punt d’esdevenir capital de sotsvegueria.
El seu centre històric medieval està considerat com un
dels més representatius de la
comarca.

GIRALTGRUP CINEMES
Necessita personal per la
propera obertura de la sala
de cinema a Igualada.
Interessats, enviar curriculum a:

giraltgrup.curriculumscinema@gmail.com
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Plaça Castells
d’Igualada

A

ra que l’entorn de la plaça Castells torna a estar en obres,
i abans que comencin a remodelar-la en el seu interior,
podeu veure aquesta fotografia d’autor desconegut
corresponent a inicis del segle XX, fa un centenar d’anys.
La plaça servia de cruïlla, així va ser fins la construcció de la variant
de la N-II, entre el “camí Ral” o carretera de Barcelona a Madrid, i
la de Valls a Igualada i Manresa. No va ser empedrada i urbanitzada
fins l’any 1926. Al mateix costat hi havia el convent de St. Agustí,
fundat el 1393. Amb el temps va esdevenir l’actual Escola Pia.
Arxiu Comarcal de l’Anoia. Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada.
Fons Miquel Ball i Mateu.
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Procés de participació per escollir el Comença un nou curs
model de pavelló cobert als Hostalets escolar al CRIP
HOSTALETS DE P / LA VEU

HOSTALETS DE P. / LA VEU

L

E

’Ajuntament dels Hostalets de Pierola obre
un nou procés participatiu per seleccionar el model
de pavelló poliesportiu que
volen els veïns i veïnes.
A principis de l’any 2015 es va
realitzar un procés de participació per seleccionar la ubicació del nou complex esportiu.
Els veïns van decidir que el
nou pavelló poliesportiu se
situaria a les antigues piscines,
una proposta que obre oportunitats per aconseguir un
gran espai sòcio-esportiu al
centre del poble dels Hostalets
de Pierola.
Després d’analitzar les necessitats del municipi i de la
ubicació, així com les diferents alternatives existents es
posa a consideració dels veïns
dos models de pavelló polies-

portiu cobert. Els ciutadans,
mitjançant un procés de participació, podran escollir el
model que considerin més
adient.
Podran participar els veïns
empadronats a partir de setze
anys (setze inclosos). Aquesta butlleta s’ha de dipositar a
l’urna situada a la recepció de
l’Ajuntament a partir del 10

d’octubre i fins el 14 d’octubre
entre les 9.00h i les 14.00h (dijous, 13 d’octubre també de 17h
a 19h).
El proper divendres, 7 d’octubre
a les 18.00h a l’auditori de Cal
Figueres es farà la presentació
del procés de participació amb
l’explicació dels dos models de
pavelló poliesportiu que es posen a consideració dels veïns.

Els Hostalets de Pierola combat
la soledat amb les noves tecnologies
HOSTALETS DE P. / LA VEU

L

’Ajuntament dels Hostalets de Pierola obre
un nou procés participatiu perL’Oficina de la Gent
Gran dels Hostalets de Pierola impulsa un projecte pioner
en l’entorn rural per combatre la soledat no desitjada que
fa ús de les TIC com a eina
facilitadora per a la comunicació i les relacions personals.
Al llarg de l’any que ve es
durà a terme una prova pilot
amb deu persones que viuen
en situació de soledat, és a dir,
passen moltes hores del dia
soles, o bé que, a causa d’on
viuen tenen dificultats per accedir als serveis i activitats de
l’oficina.

A aquests usuaris se’ls cedirà
una tauleta electrònica amb
una aplicació ja instal·lada
des de la qual es podran posar en contacte amb diferents
persones del seu cercle de
confiança. Aquesta aplicació
està especialment dissenyada perquè la puguin utilitzar
persones que no tenen coneixement en noves tecnologies,
i no requereix haver d’escriure amb un teclat, ja que tot
funciona per videoconferència.
L’aplicació, a més de facilitar la comunicació amb altres, permet també mirar i
compartir fotografies, portar una agenda de les seves
activitats diàries i mantenir

una comunicació amb els
professionals de l’Oficina. El
disseny és especialment clar
i fàcilment entenedor per a
persones que no estan gens
avesades a utilitzar aparells
electrònics. Donades les característiques dels futurs
usuaris, se’ls oferirà la formació i l’assessorament que
necessitin amb l’ajut d’unes
tauletes de mostra.
El projecte estarà conduït
per professionals de l’Oficina
Municipal de la Gent Gran de
l’Ajuntament dels Hostalets
de Pierola i l’empresa Adaptive Citty. CaixaBank també
dóna suport al projecte i ha
finançat l’adquisició de les
tauletes.

Els infants de Cabrera aprenen a
“Menjar bé” a través d’una exposició
CABRERA D’ANOIA / LA VEU

Cabrera d’Anoia acull, des
d’avui i fins al proper 17 d’octubre, l’exposició interactiva
de la Diputació de Barcelona “Menja bé, tu hi guanyes”.
Aquesta mostra va adreçada
a nens i nenes de 8 a 12 anys,

amb l’objectiu de donar-los
una sèrie de consells sobre
com seguir una alimentació
saludable.
La mostra consta de diferents
plafons amb què es recrea
l’ambient domèstic mitjançant espais que estan vinculats
a l’alimentació i el lleure, i que

faciliten un treball interactiu
als visitants. Es complementa amb la utilització de jocs
multimèdia i un audiovisual
protagonitzat per infants, de
la mateixa edat que els destinataris de l’exposició, que
expliquen els principis d’una
alimentació saludable.

l Centre de Restauració
i Interpretació Paleontològica (CRIP) dels
Hostalets de Pierola tot just ha
començat la nova temporada
d’activitats educatives destinades als centres escolars.
El Centre és un referent a la
comarca de l’Anoia, així com
a tota Catalunya, gràcies a la
seva tasca per fer valdre i divulgar la riquesa i la importància paleontològica de la
zona. Un dels objectius de les
activitats educatives del CRIP
és precisament donar a conèixer aquest important patrimoni paleontològic i conscienciar sobre la seva rellevància
científica.
Les activitats escolars que el
CRIP ofereix es dirigeixen a
diferents nivells educatius:
educació infantil, educació
primària, ESO, batxillerat i
cicles formatius. Totes elles
són eminentment pràctiques i
pretenen transmetre diferents
continguts, els quals poden ser
associats fàcilment al currículum educatiu de cada curs.
Alguns dels temes que es tracten fan referència als fòssils
trobats a la zona i que es conserven actualment al Centre
d’Interpretació. Quina informació es pot extreure d’ells i
com aquesta informació pot
vincular-se a la nostra biodiversitat actual?, com identifiquem les petjades i rastres
trobats a un jaciment?, quines
tasques comporta fer de paleontòleg? Aquestes són algunes
de les preguntes a les quals les
activitats educatives donen
resposta.
Les activitats educatives es poden complementar amb la vi-

sita a l’exposició Una finestra
al Miocé. L’exposició ens trasllada 12 milions d’anys enrere
quan es van formar tots els
fòssils de la regió i a la vegada, ens permet admirar alguns
exemplars sorprenents com
les tortugues gegants o els elefants de quatre ullals.
El CRIP també disposa, per a
tots els centres educatius que
ho desitgin, de les p@leorutes.
Aquesta proposta ofereix la
possibilitat de conèixer els recursos patrimonials i naturals
del municipi d’una manera
innovadora. A través dels dispositius mòbils, els estudiants
visiten els itineraris establerts
alhora que coneixen els recursos que les TIC posen al seu
abast.
El Centre compta amb les
instal·lacions i equipaments
tècnics necessaris per poder
portar a terme un programa
formatiu i de divulgació científica de rigor. Gràcies a la
seva localització, on es troba
el jaciment de Can Mata, un
dels jaciments del Miocè més
importants d’Europa, es té un
accés directe i verídic a tots els
continguts que s’expliquen.
El CRIP col·labora amb altres
centres, institucions i entitats
de recerca oferint els serveis
de conservació-restauració,
així com el de formació per a
professionals en aquest àmbit,
d’aquesta manera, sempre té
informació constant i actualitzada sobre el camp paleontològic internacional.
Els centres escolars que ho desitgin poden concertar visites
a través del correu electrònic
reserves@crip.cat o el telèfon
664797170. Trobareu més informació a: www.hostaletspaleontologia.cat
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Masquefa es bolca en la celebració de
la Setmana de la Gent Gran
MASQUEFA / LA VEU

L

a vila de Masquefa ha
rebut amb entusiasme i
un suport massiu la celebració d’una nova edició de
la Setmana de la Gent Gran.
Al llarg de set dies, del 26 de
setembre al 2 d’octubre, més
d’un miler de persones han
pres part del variat programa
d’activitats lúdiques i culturals
organitzat per l’Ajuntament
amb el ferm objectiu de reconèixer els valors i homenatjar
la tasca que duen a terme els
masquefins de més edat.
La Fàbrica Rogelio Rojo s’ha
convertit en l’eix neuràlgic
d’una celebració que ha inclòs propostes d’èxit com una
original desfilada de moda, la
projecció del film “El exótico
hotel Marigold”, una tarda de
jocs tradicionals, espectacles
musicals i de varietats, l’actuació de la Tuna de Barcelona,
una missa a la Parròquia de
Sant Pere, una paella popular,
ball i una visita guiada d’autèntica excepció al Castell de
Gelida. Malgrat l’amenaça
de pluja durant el cap de setmana, totes les activitats han
comptat al llarg dels set dies
amb el suport i la participació
de centenars de masquefins
que han volgut retre el seu ho-

menatge particular als valors
que encarnen dia rere dia les
persones grans. “Estem molt
satisfets per com els masquefins han demostrat al llarg
d’aquesta setmana el reconeixement als valors que aporten
les persones de més edat a la
nostra comunitat. Masquefa
és un municipi conscient de
la importància que té la gent
gran en la creació d’una societat més justa”, assegura Esther Ibáñez, regidora de Gent
Gran.
Mentrestant,
l’Ajuntament
també es va sumar dissabte 1
d’octubre als actes de celebració del Dia Internacional de la
Gent Gran de l’Anoia que van
tenir lloc a la població de Vi-

lanova del Camí, que enguany
ha agafat el relleu de Masquefa com a ciutat amfitriona. En
aquest sentit, el consistori referma el seu suport i compromís amb el Consell de la Gent
Gran de l’Anoia, organitzador
de la diada, amb qui manté
una estreta relació de col·laboració.
L’Ajuntament de Masquefa
també agraeix el suport massiu rebut per part de la ciutadania en la celebració d’una
nova edició de la Setmana de
la Gent Gran i posa en valor la tasca vital i necessària
que duen a terme les persones d’edat més avançada en
la construcció d’un municipi
més avançat.

L’ESC Font del Roure formarà part
del projecte Escola Nova 21
MASQUEFA / LA VEU

L

’escola Font del Roure de
Masquefa, pionera al municipi en l’adopció de noves metodologies educatives de
treball, ha estat admesa al programa de renovació pedagògica
Escola Nova 21, una xarxa que
engloba un total de 481 centres
educatius públics i concertats
de tota Catalunya i que, a través
d’aquest projecte, busquen superar l’actual model d’ensenyament transmissor i possibilitar,
a través de tècniques educatives
avançades, que els infants i joves
catalans puguin gaudir a l’escola d’experiències d’aprenentatge rellevants i amb sentit que
els permetin fomentar el seu esperit crític i convertir-se en persones autònomes. L’ESC Font
del Roure, a més, opta a formar
part del grup de 30 centres que,

a partir del mes de desembre,
duran a terme el pla pilot amb
aquesta nova metodologia educativa.
Xavi Solé, cap d’estudis del
centre, assegura que “és una
oportunitat única per seguir
treballant en aquest objectiu
de renovació pedagògica. El
claustre i el consell escolar es
van mostrar molt engrescats
quan els vam transmetre la proposta i durant el mes de juny
vam presentar la sol·licitud per
poder entrar a formar part del
projecte”. L’ESC Font del Roure
és la primera escola de Masquefa que s’adhereix al programa
Escola Nova 21 que impulsen
conjuntament la Diputació de
Barcelona, el Centre Unesco de
Catalunya, la Fundació Jaume
Bofill, la UOC i eduCaixa.
L’entrada al projecte permetrà
a aquest centre educatiu mas-

quefí fer xarxa amb la resta
d’escoles que formen part del
programa, compartir experiències, adquirir formació i “dotar-nos d’una imatge de centre
amb ganes de transformació
i d’estar actualitzada a través
de l’aplicació de metodologies
adequades a les necessitats dels
alumnes d’avui en dia”, com explica Xavi Solé. En aquest sentit,
l’ESC Font del Roure es regeix
des de fa cinc anys amb nous
sistemes educatius que permeten incentivin l’interès dels
infants en l’aprenentatge i millorar les seves capacitats; entre
ells, per exemple, el treball de les
diferents àrees de forma globalitzada i no parcel·lada. Aquest
sistema, àmpliament acceptat
per pares, alumnes i professors,
s’imparteix a cicle mitjà, educació infantil i, des de fa dos anys,
a cicle superior.

La Campanya per un “IBI
just a Masquefa” recull
més de 1730 signatures
MASQUEFA / LA VEU

U

n conjunt de veïns,
reunits sota el nom de
“Veïns de Masquefa
per un IBI just” van iniciar el
mes de maig una campanya de
recollida de signatures per tal
de reclamar a l’Ajuntament de
Masquefa un impost de la contribució sostenible, equilibrat i
d’acord amb la realitat econòmica dels habitatges i les famílies de Masquefa. La campanya
de recollida de signatures ha
rebut el suport de més de 1.730
veïns i veïnes de la població i ha
esdevingut la recollida de signatures més gran que s’ha fet a
Masquefa.
La campanya reclama bàsicament dos aspectes. El primer
és que el govern de Masquefa,
davant els constants augments
per part de l’Estat, rebaixi el
tipus municipal per tal d’equilibrar la situació. El segon aspecte està relacionat amb els
coeficients correctors aplicats
per la Generalitat de Catalunya.
Es demana que el govern sol·liciti a la Generalitat la modificació dels coeficients de correcció
a la baixa per tal que la seva
aplicació no impliqui valoracions impositives per sobre del
valor de mercat. Aquest segon
aspecte, a més de reduir l’IBI
als veïns, també implicaria una
reducció en impostos com el de
successions o bé el de compra
i vendre d’immobles. Ambdós
aspectes se situen en l’àmbit de
decisió del Govern de Masquefa i la seva voluntat política.
L’agrupació del PSC de Masquefa dóna tot el suport a la
campanya de “Veïns de Masquefa per un IBI just”. En els
darrers mesos els socialistes
han manifestat el seu desacord

La recollida de 1.734
signatures d’aquesta iniciativa popular
posa de manifest que
els veïns exigeixen una
correcció per part del
govern.
amb les polítiques econòmiques del govern municipal i
molt especialment pel que fa
a la política fiscal. Els socialistes de Masquefa denuncien
que el govern del Sr. Boquete
exprimeix els veïns del municipi apujant desmesuradament
l’IBI. Aquest ha pujat un 57%
durant els vuit darrers anys i
aquest 2016 ho ha fet un 10%.
La recollida de més de 1.700
signatures d’aquesta iniciativa
popular posa de manifest que
els veïns tampoc estan d’acord
i exigeixen una correcció per
part del govern.
Els socialistes denuncien, a
més, la insensibilitat del govern, que ha aprovat aquests
grans increments en la pressió fiscal en el pitjor moment
econòmic de les famílies masquefines. La pujada de l’IBI ha
coincidit amb un augment de
l’atur del 100% al municipi. La
insensibilitat del govern del Sr.
Boquete ha generat problemes
econòmics en moltes famílies
de Masquefa i ho continua
fent.
Daniel Gutiérrez, líder dels
socialistes ha declarat: “Estar
al costat dels veïns és la nostra
obligació. Fa temps que denunciem que la mala gestió del
govern causa desequilibris econòmics que els acaben pagant
els veïns. L’augment de l’IBI és
un clar exemple”.
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Usuaris i professionals posen en valor la feina feta durant els
primers 5 anys del Centre de Recursos per a l’Ocupació de Calaf
CALAF / LA VEU

A

mb motiu del cinquè
aniversari del Centre de Recursos per a
l’Ocupació (CRO), dissabte va
celebrar-se una jornada que va
servir per conèixer a fons la tasca que s’hi desenvolupa. Usuaris i professionals vinculats al
centre van prendre la paraula
i van explicar la seva experiència més personal. L’objectiu de
l’acte era commemorar la feina realitzada i fer balanç dels
resultats assolits.
La regidora de Promoció Econòmica i Ocupació, Montserrat Mases, va encetar la sessió
amb la benvinguda als assistents. Seguidament, el director
del CRO, Xavier Pérez, va fer
una presentació detallant què
és i què es fa en aquest centre
formatiu.
Fet aquesta introducció, set
usuaris del CRO van explicar
la seva experiència. Cada un
d’ells va exposar el trajecte recorregut per assolir diferents
objectius, el principal, aconseguir una feina. Durant el
seu relat, tots ells van agrair el
suport dels professionals del
CRO i van valorar el seu acompanyament i assessorament
per encaminar de nou, a través
de la formació, una trajectòria

professional que, en molts casos, havia quedat estroncada a
causa d’una situació d’atur.
Després d’una pausa, la sessió es va reprendre amb una
taula rodona en la qual hi van
prendre part sis representants
de diferents empreses i institucions per explicar el tipus de
relació establerta amb el CRO
des dels seus inicis. El Director de la Oficina de Treball de
l’Anoia, Juan Fernández, va ser
l’encarregat d’obrir la taula
recordant com es va gestar el
projecte del centre cinc anys
enrere. Anahí de Febrer, responsable de l’Àrea de Ciutadania i Convivència del Consell Comarcal de l’Anoia, va
destacar la cabdal funció social que fa el centre en el municipi i el professor del centre
Moisés Barguès va remarcar
la necessitat d’empoderar als
usuaris que, moltes vegades,
“tenen més necessitat de ser
escoltats que no de formar-se”.
Seguidament, Maribel Olvera,
d’Apliclor Water Solutions SA,
va explicar la beneficiosa relació establerta entre el CRO i la
seva empresa, tant per formar
treballadors com per reclutar-ne de nous.
Els darrers en intervenir van
ser propis els representants
del Centre de Recursos per

a l’Ocupació. Primer Sònia
Pérez, com a tècnica d’Orientació Laboral del centre, va
explicar que la seva feina consisteix en donar eines als usuaris perquè “puguin volar sols”.
I, finalment, Toni Puig, qui
durant 5 anys ha estat al capdavant de la direcció del CRO,
va mirar enrere per valorar el
treball fet, basat en l’empatia i el treball, i cap al futur,
per la necessitat d’adaptar-se
als nous temps en l’àmbit de
l’ocupació.
L’alcalde de Calaf va ser l’encarregat de cloure la jornada.
Segons Jordi Badia el centre té
camp per recórrer i evolucionar, d’una banda perquè “ha
de ser, encara més, un centre
per a l’Alta Segarra, un nou
servei mancomunable”. I, per
altra banda, Badia va afegir
que hi ha tot un espai per explorar, aquell dedicat a “l’autoocupació, l’emprenedoria,
el cooperativisme i la nova
economia”.
Resultats
Des de la seva creació fins
al primer semestre d’aquest
2016, el CRO ha aconseguit
inserir 603 persones. Any per
any aquesta xifra ha anat augmentant ja que el 2011 van ser
50 persones, el 2013, 118, i el

passat any 2015 ja van ser 167
les persones inserides.
De fet, la inserció de les persones que estan a l’atur és
un dels objectius principals
d’aquest centre que, alhora, és
Servei Local d’Ocupació i Servei Local d’Empreses. Disposa
de dues orientadores laborals
i una tècnica de joventut per
atendre i resoldre les necessitats laborals i/o formatives de
les persones, i d’un tècnic de
suport a les empreses i emprenedors.
I és que el centre no només
atén treballadors, sinó que
també resol diferents necessitats formatives i d’intermediació de les empreses. Durant

aquests primers cinc anys de
vida són més de 100 les que
han comptat amb els suport
del CRO.
A nivell de formació, són
molts els cursos programats
durant aquests. Formacions
de diferent àmbit enfocats a
diferents col·lectius professionals.
El CRO també disposa d’un
Club de la Feina, un espai on
els usuaris poden consultar de
manera on-line i a la premsa
les ofertes de feina, noves possibilitats d’ocupació, així com
redactar el seus currículums
vitae. El passat 2015, es van
registrar un total de 683 assistències.

Els Pastorets de Calaf, a Palau-Solità i plegamants en l’acte
central del centenari de Folch i Torres
CALAF / LA VEU

D

issabte dia 1, Pastorets de Calaf participà juntament amb
una vintena de grups més a
l’acte central de celebració
del Centenari Folch i Torres.
Enguany es commemoren els
100 anys de l’estrena de l’obra
a la sala Pompeia de Barcelona
el Nadal del 1916 i la gran família de Pastorets participa en
els actes que s’organitzen amb
aquesta finalitat.
Calaf, que representa el text
d’en Folch i Torres des de la
primera representació el 1925
i que l’ha fet seu fins a esdevenir uns dels Pastorets més destacats de Catalunya, no podia
faltar a aquest acte commemoratiu.
El plat fort de la jornada va
consistir en una macro-re-

presentació conjunta de 20
grups diferents de Pastorets,
aportant cadascun d’ells una
escena diferent amb els seus
Pastors, Àngels Dimonis, Lluquet, Rovelló, etc. en un escenari habilitat per a l’ocasió en

unes instal.lacions esportives
de Palau-Solità i Plegamans.
Aquesta població del Vallès
Occidental compta amb el
Museu-Arxiu de la Fundació
Folch i Torres doncs fou en
aquesta vila on residí molts

anys l’autor dels nostres Pastorets i on escriví bona part de
la seva obra literària.
El programa d’actes de la Jornada començà a 2/4 de 10 del
matí amb els assajos a l’escenari de la Pista Coberta del
Pavelló Municipal d’Esports
i amb tallers de maquillatge,
comunicació i manualitats
que simultàniament estaven a
disposició dels grups i públic
en general.
A les 12, als Jardins de la Casa
Folch, es van lliurar distincions a persones que fa més
de 50 anys que fan Pastorets,
acte que va comptar amb la
presència de Ramon Folch i
Camarassa, fill de l’autor. El
Calafí Jaume Forn i Prat amb
més de 60 anys sobre l’escenari i encara actiu fent el paper
de Simeó, va ser una de les
persones que va rebre el reco-

neixement. A continuació un
dinar de germanor va aplegar
unes 400 persones a la mateixa
pista on poca estona després
començaria la macro-representació.
A Pastorets de Calaf li va tocar escenificar el quadre del
Temple i és per això que vàrem desplaçar els “lleons” i el
Canelobre de 7 braços -”Menorà”-, tan característics de la
nostra escena. En Jaume Forn
en el paper de Simeó presidí
l’escena amb els personatges
calafins de Maria, Sant Josep
i Pastors, amb algun representant manllevat d’altres grups.
L’acte finalitzà ben entrada la
tarda i el formigueig de grups
amb els seus vestuaris, atrezzos, banyes i forques es dirigiren altre cop als seus llocs
d’origen per encetar la nova
temporada que se’ns acosta.
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Marta Rovira apadrinarà la Diada de Nous cursos d’idiomes i de
Castelleres Memorial Nativitat Yarza hatha ioga al Consorci per a
la promoció de l’Alta Anoia
de Bellprat
BELLPRAT / LA VEU

B

ellprat acollirà el proper dimecres 12 d’octubre la Diada de Castelleres - Memorial Natividad
Yarza, una jornada festiva i de
reivindicació de la memòria
històrica i de la lluita de les
dones per assolir papers de
rellevància en el món polític,
econòmic i social.
La Diada enguany arriba a la
seva setena edició després que
el 19 de setembre de 2009, es
celebres el 75è aniversari del
nomenament de Natividad
Yarza, com a primera alcaldessa de Bellprat, de Catalunya i de l’Estat Espanyol
durant la República, fent una

primera exhibició castellera,
un acte que ha quedat fixat a
la història del municipi.
Així, el municipi de Bellprat
cada any, escull i ret homenatge a una dona amb esperit lluitador, valenta i plena d’energia que apadrina la
jornada, una dona a imatge
i semblança dels valors que
encarnava Yarza. En aquesta
ocasió, Marta Rovira, diputada al Parlament de Catalunya
i secretaria general d’ERC representarà aquests valors.
La 7a. Diada de Castelleres
- Memorial Nativitat Yarza,
s’iniciarà a les 11h del matí
amb sardanes a càrrec de la
Cobla Lluïsos de Taradell
que interpretaran temes amb

nom de dona. Seguidament, a
les 12h a la plaça de l’Ajuntament, tindrà lloc l’exhibició
castellera amb la peculiaritat que el tronc dels castells
estarà format exclusivament
per dones. A l’exhibició hi
participaran les colles; Xicots
de Vilafranca, Bordegassos de
Vilanova i els Castellers de
Sabadell.
A més, en el marc de la jornada també és celebrarà un
Mercat de Productes Artesans
de l’Anoia.
Per cloure la diada, es realitzarà un dinar, una arrossada popular. Les inscripcions poden fer-se trucant al
630.75.74.43 / 657.654.442. El
preu del dinar són 12 euros.

Gran participació en l’onzena
caminada popular de Veciana

ALTA ANOIA / LA VEU

E

l Consorci per a la Promoció de l’Alta Anoia, en
col·laboració amb la Diputació de Barcelona, posa en
marxa nous cursos d’idiomes
per al sector turístic i comercial.
El curs de conversa en Francès
tindrà lloc els dimecres, del 19
d’octubre al 14 de desembre
de 15.30h a 17h.
El curs de conversa en Anglès
tindrà lloc els dijous, del 20
d’octubre al 15 de desembre
també de 15.30h a 17h.
És la quarta vegada que el
Consorci per a la Promoció de
l’Alta Anoia programa cursos
de conversa en idiomes estrangers degut a la demanda
i bona acollida dels assistents.
Les classes impartides per
professionals de llengua estrangera tenen com objectiu la
millora de la pràctica oral de
l’idioma per oferir un millor
servei al visitant i client.
Les sessions tenen lloc a la seu
del Consorci per a la Promoció de l’Alta Anoia, situada al
Passeig Josep Maria Llobet,
s/n a Els Prats de Rei.
Per a informació i inscripcions podeu trucar al 93 868
03 66 o bé enviar un correu a:
info@altaanoia.info

Nou curs de hatha ioga
D’altra banda, el Consorci per
a la Promoció de l’Alta Anoia amb col·laboració amb el
Departament d’Esports de la
Diputació de Barcelona segueix apostant per promoure
l’activitat física per a la salut al
territori. Aquesta vegada amb
un curs de Hatha Ioga, una
iniciativa que vol ser implantada a cases rurals, empreses o
entitats i associacions per la
promoció del territori.
El curs, que està dirigit tan a
joves com adults, tindrà lloc a
la seu del Consorci els dilluns
de 15.15h a 16.45h. Es duran
a terme 10 sessions des del 17
d’octubre fins al 19 de desembre.
La pràctica d’aquesta disciplina mil·lenària afavoreix el
benestar físic i mental de la
persona. Es controla la respiració tot afavorint la cura del
cor, la circulació sanguínia ...
Les inscripcions són gratuïtes
i s’han de fer al Consorci, al
telèfon 93 868 03 66 o a info@
altaanoia.info.
Es demanarà una fiança de
10€ que es retornarà en completar el curs si s’ha assistit
a un mínim d’un 75% de les
sessions.

Montmaneu ja té equip de
futbol sala

VECIANA / LA VEU

E

l passat diumenge dia 2
d’octubre, amb l’afany
de fer esport i de conèixer un trosset més del municipi, es va celebrar l’onzena
caminada popular de Veciana
que va portar als participants
fins al nucli vecianenc de Santa Maria del Camí.
A les 9 del matí el nombrós
grup, format per més de vuitanta persones, va sortir de la
plaça de Sant Miquel en direcció al nucli de Santa Maria passant per llocs tant emblemà-

tics com les històriques masies
de Cal Brunet i Torrenova o la
capella de Sant Gabriel. Una
vegada a Santa Maria, i després de gaudir de l’esmorzar
preparat, el grup va visitar el
santuari de la Mare de Déu del
Camí i el local social del poble
guiats per les explicacions de
l’alcalde Jordi Servitje. El local
social, construït als voltants
de l’any 1950 gràcies a l’esforç
humà i econòmic dels veïns,
fou rehabilitat l’any passat per
part de l’Ajuntament de Veciana que en té actualment la titularitat. Amb aquest projecte

de rehabilitació es va recuperar l’espai de l’antic cafè i de la
sala de ball.
Una vegada acabades les visites el grup va emprendre la
tornada cap al nucli de Veciana passant pel llogarret de
Castellnou on, a peu de camí,
trobem la capella de Sant Jaume amb un portal d’estil renaixentista.
A l’arribada un dinar per a
tots va cloure la jornada lúdica i esportiva organitzada per
l’Ajuntament de Veciana amb
la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

MONTMANEU / LA VEU

D

es d’aquest any,
Montmaneu ja té un
equip de Futbol Sala,
que està inscrit en el grup D
de segona categoria regional
territorial de la província de
Lleida.
El passat dissabte dia 1 d’octubre, van jugar el primer partit
de lliga a la pista del club futbol sala Ponts, amb el resultat
1 a 1. El proper dissabte, serà

la presentació oficial a Montmaneu, davant tota l’afició i
després es jugarà el 2n partit
contra l’equip Rest2007 la
Fuliola.
Des de l’Ajuntament es valora molt positivament l’esforç
que han fet aquest grup de
nois per tirar endavant aquest
projecte, sota la presidència
del Sr. Josep Tosquella portaran el nom de Montmaneu
arreu de molts pobles de Catalunya.
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Les igualadines Teresa Bernadas i Maria Díez,
campiones del món d’hoquei femení
HOQUEI / LA VEU

L

’Igualada s’ha lluït
com mai en un Mundial d’Hoquei. Dues
igualadines, Teresa Bernadas
i Maria Diez, s’han proclamat
campiones del món en el torneig celebrat a Iquique (Xile).
A més, Díez va marcar el gol
d’or a la final contra Portugal, i Bernadas va ser escollida
com a millor portera del torneig. Un gran èxit de l’hoquei
femení igualadí, doncs ambdues jugadores es van formar
a casa nostra, malgrat que
avui juguin a l’Alcorcón de
Madrid i al Gijón.
La Selecció Espanyola Femenina s’ha proclamat campiona del món després de vèncer,
amb un gol d’or de Maria
Díez, a Portugal (3-2) a la
gran final del torneig disputat
a Iquique (Xile). El combinat
d’Alejandro Domínguez no
ha conegut la derrota durant
tot el campionat i s’ha alçat

amb el cinquè títol mundial
de la seva història. Espanya
ha fet un gran primer temps
que ha culminat amb el gol
de l’Anna Casarramona, a
cinc minuts per al descans. El
combinat nacional ha ofert
solidesa defensiva i ha manat
en el control del joc. En el segon acte, Laura Puigdueta ha
ampliat l’avantatge, amb un
tant des de dins de l’àrea. Espanya estava més a prop del
títol però Portugal ha volgut
posar emoció a la final amb
dos gols, obra de Marta Vieira i Marlene Sousa, que han
manat el partit a la pròrroga.
Finalment, i com va passar a
la semifinal, el temps extra ha
somrigut a la Selecció Femenina que, amb el gol de Maria
Díez, s’ha proclamat campiona del món. Un títol que no
aconseguia des de l’any 2008.
En l’acte de lliurament de
premis, Teresa Bernadas ha
estat nomenada com a millor
portera del torneig.

Les campiones mundials, després de guanyar Portugal. / FEP

España (1+1+1): Teresa Bernadas, Anna Casarramona,
Maria Díez, Berta Busquets,
Laura Puigdueta -cinc inicial- Natasha Lee, Sara González i Marta González.

Portugal (0+2+0): Maria Celeste Vieira, Marlene Sousa,
Renata Balonas, Sofia Silva,
Rute Lopes –cinc inicial –
Ana Ferreira, Marta Vieira i
Claudia Vicente.

Gols: 1-0, Anna Casarramona, min 15; 2-0, Laura Puigdueta, min 23; 2-1, Marta
Vieira, min 27; 2-2, Marlene
Sousa, min 32; 3-2, María
Díez, min 45.

El CBI s’estrena amb derrota a la Lliga EBA
i el femení continua el camí de les victòries
BÀSQUET / LA VEU

E

l CBI va perdre en la
primera jornada de la
Lliga EBA a casa davant el Sant Adrià (66-74). El
partit s’iniciava amb un equip
local molt fora de la pista, poc
intens i amb molt poca agressivitat defensiva. Poc a poc els
jugadors de l’UB Sant Adrià
anaven agafant confiança i
trobant situacions fàcils de
bàsquet, que els causava una
dificultat molt considerable
als de casa. El primer parcial
va ser de 15-19.
En el segon quart, una defensa més agressiva dels jugadors
de Jordi Martí, els ajudava a
posar ordre en atac, arribant
a trobar situacions per poder
tirar tirs alliberats, i poder
anotar fins a tres triples. L’atac
de l’equip vermell seguia sent
fort i sense errades, cosa que
ficava difícil la remuntada als
de casa.
Poc a poc intentaven tenir
controlat el partit davant un
equip molt treballat físicament i que no donava cap
pilota per perduda. El segon
parcial va ser de 17-21, que

col·locava un resultat de 32-40
a la mitja part.
Després del descans, els jugadors del Physic CB Igualada
A seguien amb un bon encert
des de la línia de triple, però
els costava molt poder trobar
situacions de superioritat en
atac, perdent pilotes a causa
dels mal passes. Els jugadors
de A. Lousame no baixaven el
ritme en atac, i seguien anant
tots 5 a carregar el rebot ofensiu, cosa que els donava segones oportunitats repetides vegades. Tot i així, els igualadins
seguien prement en el marcador, lluitant i sense perdre el
fil del partit. El tercer període
va ser de 18-20, col·locant un
resultat total de 50-60.
En l’últim quart, els jugadors
locals sortien molt ficats en
el partit, per poder recuperar
en el marcador i apropar-se
als rivals. A poc a poc, aconseguien la relaxació dels jugadors de l’UB Sant Adrià. Els
jugadors blaus van arribar a
posar-se a tan sols 4 punts a
falta de poc temps pel final.
Durant els últims moments
del partit, molts errors encadenats provocaven altra vega-

da la distancia en el marcador.
L’últim parcial va ser de 16-14.
Physic CB Igualada A: R. Riu
(0), E. Burgès (6), M. Moliner
(8), J. Torres (6), M. Benito
(0), C. Fons (0), MA. Garcia
(15), A. Gual (13), X. Creus
(2), S. Laguarta (0), E. Tejero
(14), P. Camí (2).
Parcials: 15-19, 17-21 (3240), 18-20 (50-60), 16-14 (6674).
Nova victòria del femení,
davant el SESE (49-41)
Segon partit de les igualadines
a casa i una altra victòria a la
butxaca, aquesta vegada contra un SESE que no li ha posat
les coses gens fàcils. El partit
ha començat molt travat per
les noies del sènior, tot i tenir
un bon inici amb un parcial
favorable, les visitants s’han
col·locat per davant amb dos
triples.
A partir d’aquí les noies del
SESE amb una defensa en
zona, han fet que les igualadines no és trobessin còmodes en atac. Aquest errors fan
que s’arribi al final del primer
quart amb un parcial de 8-12.
En el segon quart, les iguala-

dines van sortir amb els mateixos errors que al primer.
Després d’un temps mort demanat per en Pep Piqueres, les
igualadines surten amb una
altra cara. Finalment el segon
parcial va ser de 14-13, que
col·locava un resultat total a la
mitja part de 22-25.
A la represa del partit, tot i la
poca diferència en el marcador, les igualadines han sortit
amb més caràcter i fent molt
millor treball en defensa. Així
aconsegueixen fer dubtar a les
visitants i això les fa posar una
altra vegada per davant en el
marcador. El tercer parcial va
ser de 15-7, que situava un
marcador de 37-32.
En l’últim quart, el conjunt
igualadí va seguir treballant
fort en defensa. L’últim parcial
va ser de 12-9.
Physic CB Igualada: C. Carner (12), E. Roda (-), N. Soler
(5), J. Lamolla (8), M. Jane (8),
M. Amatlle (-), B. Sellarès (3),
M. Fernandez (-), M. Teixidó
(2), E. Freixes (2), S. Carrasco
(9).
Parcials: 18-12, 14-13 (22-25),
15-7 (37-32), 12-9 (49-41).

Bàsquet - Lliga EBA - Gr. C
Jornada 1
Barberà-El Masnou Basquetbol
Muro Basket Academy - B. Sitges
Valls-Morabanc Andorra B
Cerdanyola-Quart Germans Cruz
Physic Igualada-Sant Adrià
Pardinyes Lleida-Mollet
Palma Air Europa-Castelldefels
1 Quart
2 Basquet Sitges
3 Valls Nutrion
4 Sant Adrià
5 Barberà
6 Mollet
7 Palma
8 Castelldefels
9 Lleida
10 El Masnou
11 Igualada
12 Andorra B
13 Muro
14 Cerdanyola

Pj
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

G
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

Pf
82
78
72
74
70
90
82
81
83
63
66
62
64
61

70-63
64-78
72-62
61-82
66-74
83-90
82-81
Pc
61
64
62
66
63
83
81
82
90
70
74
72
78
82

Pt
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

Jornada 2
Castelldefels-Barberà
Mollet-Palma Air Europa
Sant Adrià-Pardinyes Lleida
Quart-Physic Igualada
dia 8, 19:30
Morabanc Andorra B-Cerdanyola
Basquet Sitges-Valls
El Masnou-Muro Basket Academy

Bàsquet - Copa CAT Fem.
Jornada 2
Tarragona-Granollers A
Barça Cbs-Cerdanyola
Physic Igualada-Sese
Platges Mataró-Jet Qsport
Arenys Basquet-CN Terrassa
1 Barça Cbs
2 Platges Mataro
3 Physic Igualada
4 Jet - Qsport
5 Arenys Basquet
6 Granollers
7 CN Terrassa
8 Tarragona
9 Cerdanyola
10 Sese

Pj
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3

59-39
64-54
49-41
47-42
52-56

G P		 Pf Pc Pt
3 0		 188 154 6
3 0		 172 139 6
2 1		166 167 5
1 2		 163 160 4
1 2		184 183 4
1 2		 156 180 4
1 2		 147 176 4
1 1		124 112 3
1 1		124 116 3
0 3		 144 181 3

Jornada 3
CN Terrassa-Tarragona Fem Bàsquet
Jet Qsport-Arenys Basquet
Sese-Platges Mataró
Cerdanyola-Physic Igualada dia 8,19.45
Granollers-Barça Cbs
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Excel·lent segon lloc d’Armand
Monleón al Xina Grand Rally
Camions i clàssics
americans al Tim Comarca
SLOT / LA VEU

I

ntens cap de setmana el
que es va viure al club
igualadí. El divendres
s’encetava amb la disputa de la
tercera cursa de Nascar Clàssics, la competició dels coupés
americans dels anys 60 i 70.
La coincidència amb una altra
cursa a la comarca va fer minvar la inscripció fins als 12 pilots, però el que no va minvar
va ser la intensitat de la prova.
El programa va ser l’habitual
d’entrenaments lliures, verificacions tècniques, entrenaments cronometrats i cursa,
en aquest cas repartida en
dues. En elles tres pilots es van
disputar les primeres posicions del podi, però la victòria
final va anar a mans del pilot
de Vilafranca Josep Manel
Moratona, que després d’intentar-ho a les dues primeres
va veure com a la tercera els
seus esforços rebien una recompensa. Dues voltes per
darrere va acabar el campió
en títol, el jove manresà Pitia
Claret, qui al seu torn li va
treure un altre parell de voltes
al local Paco Rodríguez.
A continuació venia un empat a quatre bandes, entre el
Jep Rosinés, el Joan Tapiolas,
l’Àlex Bisbal i el Daniel Bisbal,
les diferències entre els quals
eren només alguns sectors del
circuit. En acabar, a dormir
d’hora i l’endemà Sant Tor-

nem-hi.
I és que el dissabte era el dia
en que s’havia programat com
a prova-pilot la primera cursa de Camions, una categoria
que es va començar a gestar a
finals de primavera i que ha
atret l’interès d’un bon nombre de pilots. Tim Comarca ho
havia anunciat amb un caire
més de trobada que de competició, i per donar-li més èmfasi
es va acompanyar la jornada
amb esmorzars i dinars a base
de botifarres i carn a la brasa.
Un total de 22 “camioners”
es van estrenar en aquesta
categoria, alguns dels quals
compartien vehicle. Repartits
en quatre curses de menys
durada que les habituals del
campionat, tots ells van poder
gaudir del comportament dels
originals vehicles, que van deparar bones sensacions des del
primer minut.
Dir que la victòria va ser per
un altre pilot vilafranquí, el
joveníssim Sergi Ortiz, que
va treure un magre avantatge
d’una volta al David Mira, segon classificat. El vilanovenc
Joan Tapiolas va ser tercer,
precedint als empatats Albert
Vidal i Joan Carles Estébanez
al quart lloc. Esment especial
per al Joan Bisbal, promotor
d’aquesta iniciativa i que es
va encarregar personalment
del muntatge i la decoració de
molts dels camions presents al
parc tancat.

Armand Monleón està portant a terme una fenomenal temporada.
MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

D

esprés de nou etapes
per la Mongòlia interior i pel desert del
Gobi, el pilot igualadí de Moto
Club Igualada Armand Monleón amb KTM es va classificar en una formidable segona
posició en el Grand Xina Rally.
Monleón va tenir entre altres
rivals als dos pilots oficial de
Honda, Joan Barreda que va
ser el guanyador i Michael
Metge classificat darrere del pilot anoienc.

A l’arribar al final de la darrera etapa, Monleón comentava:
“Ha sigut un ral·li espectacular
amb nou etapes, vuit d’elles
molt complicades, algunes
molt ràpides, etapes molt trencades per la pluja i que feia que
tenia que estar molt concentrat
en el llibre de ruta, i etapes de
desert obert en què la navegació era clau.
Ha sigut una carrera molt bona
per agafar ritme per arribar al
Dakar en bones condicions. A
l’estar aquí l’equip oficial Honda, he hagut de lluitar cada dia

per arribar en bones posicions.
Estic molt content pel segon
lloc entre els dos pilots de Honda. Continuaré treballant per
arribar al Dakar en la mateixa
línia de treball que està donant
els seus fruits”. Fenomenal la
temporada que està portant a
terme el pilot Armand Monleón, una bona planificació de
treball de cara el seu màxim
objectiu com és en el Dakar,
i en el que sens dubte serà un
dels pilots favorits a situar-se
en els llocs capdavanters.

El Ral·li Valls, profitós per al MCI
Organitzat per l’Escuderia
Costa Daurada es va disputar
la setena edició del Ral·li Ciutat de Valls puntuable per la
Copa Catalana i Open de Ral·
lis d’Asfalt, i Regularitat Sport
i Super Sport. Diversos equips
de Moto Club Igualada inscrits
i tots ells van aconseguir classificar-se al final del ral·li que
constava de quatre trams cronometrats.
A la classificació general absoluta Mario Acosta-Jonatan
González amb Citroën Saxo
van aconseguir el 10è lloc i al

ER primers i primers també
del grup A i classe 6. Joan Morros i Carles Planell amb VW
Golf en el lloc 17è i primers de
grup HL i primers de classe11.
Angel Bonavida i Anna Tallada

Seminari de Linkedin
Una oportunitat per fer negoci
Dimecres 19 d’octubre de 18:00 - 21:00
Grups reduïts. Cost del curs: 30€, 3 hores.
c. Retir 40, 1r pis. Som professionals en selecció de personal
Inscripcions a: www.talentiagestio.com

en la 18ena posició amb Citroën Saxo i a l’Open segons i
guanyadors del grup N i classe
2. A RSS Joan M. Sanchez Castañeda i Joan Font amb VW
Golf foren 1ers a classe H1.

40

LA VEU

| ESPORTS

Divendres, 7 d’octubre de 2016

Els clubs de gimnàstica artística,
en el campionat de Catalunya

L’Igualada FHCP
es desfà del Palau (4-1)
HOQUEI FEMENÍ / LA VEU

L

’Igualada Femení Hoquei Club Patins supera
l’HC Palau aquest diumenge a Les Comes per 4-1 i
aconsegueix els primers tres
punts de la temporada.
IGUALADA FHCP Laia Navarrete -P-, Elba Garreta,
Laura Salvador, Sheila Torres
i Laura Torres. També Nerea
Ramírez, Núria Fernàndez i
Laia Aullon. Entrenador: Jacob Compte
Bon partit de les noies de Jacob
Compte que es va desfer d’un
jove i bon equip palauenc que
no va posar gens fàcil les coses.
En un contraatac local, la Laura Torres cau per una falta visitant quan ja s’encarava sola
amb la portera. Targeta blava
per a la dorsal 14 visitant, la
Natàlia Múrcia. Intenta transformar la falta directa la Sheila Torres, però falla amb una
bona actuació de la portera
visitant, Berta Canal. En un altre contraatac local, i després
d’una excel·lent jugada personal de la Laura Torres, aquesta
faria pujar el primer gol per a
les locals (1-0).
Les igualadines mantenien la
concentració i seguien dominant. A set minuts del final
de la primera part, l’àrbitre
ensenyava la targeta blava a
la capitana igualadina, Laura
Salvador, per, segons l’àrbitre,
fer caure a una jugadora rival.
Davant la sorpresa de tots els
presents la capitana abandona
la pista i la portera igualadina,
Laia Navarrete desfà magistralment l’ocasió palauenca.
Tres minuts després, l’àrbitre mostrava una altra targeta blava a una altra jugadora
igualadina. En aquesta ocasió
a la Laura Torres per defensar
sense l’estic que acabava de
perdre. Però altra vegada la
Laia Navarrete desfeia l’ocasió
palauenca.
Amb l’avantatge mínim de
les igualadines s’arribava al
descans amb la sensació que
el partit s’animaria amb més

gols a la represa.
El Palau empatava el partit als
cinc minuts de començar la
segona part en una acció individual de la Gemma Martínez
(1-1). Va ser aleshores quan,
degut a la forta tempesta de
pluja i llamps que estava caient a Igualada, va marxar la
llum del pavelló. El partit va
estar aturat durant 22 minuts.
A la represa, la Sheila Torres
tornava a posar per davant a
les igualadines (2-1) i dos minuts més tard l’àrbitre mostrava la targeta blava a la golejadora local Gemma Martínez
per falta clara.
Tampoc aprofitava la clara
ocasió la Laura Salvador però
el gol arribava gràcies a una
bona jugada local que definia
l’Elba Garreta per donar tranquil·litat al públic de Les Comes (3-1). Que-daven encara
cinc minuts.
En el darrer minut la Laura
Torres marcava el quart i, ara
sí, deixava sentenciat el partit
(4-1).
Amb nou faltes per a cada
equip, les igualadines queien
en la desena a falta de dos segons del final del partit. Una
vegada més, la Laia Navarrete
va deixar en res la falta directa visitant i el partit s’acabava
amb victòria igualadina.
Aquests són els tres primers
tres punts de l’Igualada FHCP
a Nacional Catalana. El proper partit serà el divendres 21
d’octubre a la pista del Reus
Deportiu. I el proper partit a
Les Comes serà el mateix cap
de setmana, el 23 d’octubre a
les 13:15 a Les Comes.
Equips base
Tots van guanyar. El Benjamí
guanyava clarament (11-1) al
Club Olesa. El Nitidus Igualada FHCP de la categoria
FEM16 guanyava també clarament a Manlleu (1-7), amb
gols de la Carla, la Marina i la
Liu. L’altre equip sènior guanyava el divendres a Vilassar
de Mar (2-4) amb gols de la
Paula, la Nerea i la Marina.

Igualada CG Aula.

GIMNÀSTICA / LA VEU

D

iumenge dia 2 d’octubre es va celebrar
a Figueres la 1a fase
del campionat de Catalunya
base individual i de conjunts
classificatori per el campionat
d’Espanya.
El club gimnàstic San Roque
amb el conjunt de base, en
modalitat 5 cordes, format per
Carlota Zamora, Abril Canela,
Tania Gabarri, Inma Cardozo i Gisela Ramírez, van participar fent un exercici molt
original aconseguint la sisena
posició i classificant-se per el
campionat d’Espanya.
També van participar amb
exercici individual base les
gimnastes Paula Mensa i Sandra Dominguez, amb cèrcol
i maces respectivament, van
brillar sobre la pista aconseguint Paula la tercera posició i
Sandra la quarta posició, classificant-se ambdues també per
el campionat d’Espanya, que
es celebrarà a Valladolid del 8
al 13 de novembre.
Pel que fa a l’Igualada Club
Gimnàstic Aula, va fer-se amb
dues medalles d’or.
Van participar per una banda el conjunt benjamí, format
per: Gina Castelltort, Martina
Espinalt, Paula Salas, Laia Sànchez i Mar Vázquez, es van
proclamar campiones amb
una puntuació de 9,166.
I d’altra banda el també brillant equip infantil integrat
per: Carla Cervera, Mariel.la
Espinalt, Sheila García, Dana
Pijoan, Lia Vidal, Violeta
Aguilera, Marta Alonso i Alina
Gili, pujaven al primer graó
del podi amb una puntuació
de 11,233. Les infantils han
estat primeres a 0,100 del se-

CG San Roque.

gon i les peques 1,200 sobre el
segon. La propera cita és el 15
d’octubre a Sant Cugat.
La setmana anterior, el dissabte 24 de setembre van debutar
el conjunt aleví base del San
Roque en la temporada de tardor, al Trofeu Gaudí celebrat a
l´escola Virolai a Barcelona.
Conjunt format per: Tania
Gabarri, Judith Canela, Carlota Zamora, Gisela Ramirez
i Imma Cardozo; va competir
per primer cop amb un exercici molt original i complexe. Van experimentar la seva
primera competició i van
ensenyar el gran treball que

porten aquests darrers mesos;
amb aquest exercici els espera
competicions tant importants
com Euskalgym i Campionat
d’Espanya de conjunts. Tot i
els nervis van assolir una molt
merescuda tercera posició en
la seva categoria.
Al finalitzar la competició,
dues gimnastes del Club, Sandra Dominguez i Paula Mensa van fer una exhibició amb
el seu exercici en modalitat
individual Copa Base, que el
pròxim diumenge es juguen
a Figueres, classificar-se pel
Campionat d’Espanya en la
seva modalitat i categoria.

LA VEU

ESPORTS |

Divendres, 7 d’octubre de 2016

41

El CF Igualada no pot derrotar el Vilanova
i la Geltrú a les Comes i segueix en llocs de descens
FUTBOL / LA VEU

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 5
Alpicat
Morell
Rapitenca
Rubí
Suburense
Reus B
Vilaseca
Viladecans
Igualada

1-4
0-2
2-2
1-3
1-1
0-1
4-0
2-2
1-2

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

Sant Ildefons
Vista Alegre
Santboià
San Cristòbal
Balaguer
Almacelles
Jesus y Maria
Lleida B
Vilanova Geltrú
g
4
3
3
2
3
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
0
0
0

e
0
2
1
3
0
2
2
2
1
1
3
0
2
2
1
3
2
1

p
1
0
1
0
2
1
1
1
2
2
1
3
2
2
3
2
3
4

gf
10
10
6
11
8
12
12
7
7
9
10
8
10
7
7
5
3
0

gc
6
4
4
7
7
8
9
5
6
9
9
10
13
10
9
7
10
9

Jornada 6
Vista Alegre - Viladecans
St. Ildefons - Morell
Balaguer - Alpicat
San Cristóbal - Suburense
Santboià - Rubí
Jesús Maria - Rapitenca
Vilanova G. - Vilaseca
Almacelles - IGUALADA
Lleida B - Reus B

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 5
Moja
3 - 2 Sant Just At.
Fontsanta
3 - 3 Gornal
Cooperativa
1 - 2 Vilafranca At.
Delta Prat
1 - 0 Martorell
Can Vidalet
3 - 0 Montserrat
Junior
2 - 0 Espluguenc
Marianao Pob. 2 - 1 Sant Joan D.
Olímpic
0 - 0 U. Bellvitge
San Mauro
3 - 1 Dinamic Batlló
			
PT. g e p gf
1 Can Vidalet
15 5 0 0 17
2 U. Bellvitge
11 3 2 0
6
3 Espluguenc
10 3 1 1
9
4 Montserrat
10 3 1 1
8
5 Sant Just At.
9 3 0 2 17
6 Marianao Poblet 9 3 0 2
9
7 San Mauro
9 3 0 2
8
8 Sant Joan D.
7 2 1 2 13
9 Vilafranca At.
7 2 1 2
6
10 Delta Prat
7 2 1 2
7
11 Junior
6 2 0 3
8
12 Moja
6 2 0 3
7
13 Fontsanta
5 1 2 2
9
14 Olímpic
5 0 5 0
8
15 Martorell
4 1 1 3
4
16 Gornal
3 0 3 2 10
17 Cooperativa
2 0 2 3 10
18 Dinamic Batlló 0 0 0 5
4
Jornada 6
Gornal - Cooperativa
Martorell - Fontsanta
MONTSERRAT - Atl. Prat
St. Joan D. - Can Vidalet
U. Bellvitge - Marianao P.
Dinamic Batlló - Olímpic Fatjó
At. Sant Just - SAN MAURO
Espluguenc - Moja
Vilafranca At. - Júnior

E

l partit de diumenge
a les Comes davant el
Vilanova va començar
amb bon domini del CFI, amb
bona posició sobre el terreny
de joc, i amb bones combinacions.
Una gran jugada de Fran, amb
intencionada passada a l’espai
interior és aprofitada per Isidre i arribava l’ 1-0 (min 13).
Arran d’aquest gol el CFVNG
va pressionar més fort, fent
que les sortides del CFI no fossin tan còmodes.
En una jugada de pilota sobre
“l’olla” igualadina Matías intenta rebutjar de cap però és
desplaçat clarament. El rebuig
l’aprofità el CFVNG per fer
l’empat. Sincerament, creiem
que no hauria hagut de pujar
al marcador.
A partir d’aquest moment el
partit va ser molt més obert i

4-0
2-1
3-0
3-2
1-4
2-3
2-1
1-3
4-1
PT.
13
12
12
10
10
10
9
7
7
7
7
5
4
4
4
4
2
0

g
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0

Jornada 6
Olivella - ANOIA
St. Pere M. - Riudebitlles
La Múnia - Ribetana
Martinenca - Suburense B
Hortonenc - Cubelles
Begues - HOSTALETS
Sitges - CALAF
St. Cugat S. - CARME
PIERA - ÒDENA

córner, sense perill aparent, la
pilota rasa es va passejar per
tota la frontal de l’àrea sense
que ningú la rebutgés. Si ningú
la treu, algú l’entra: i així va arribar el segon gol del CFVNG.
El CFI té una gran assignatura
pendent amb pilota parada.
En els darrers minuts el CFI va
tenir dues clares ocasions, una
un gran xut de Joan que el porter del CFVNG va aturar molt
bé.
CF Igualada: Cesc, Bernat, Ser-

gi, Matías, Baraldés, Pau, Lalo,
Fran, Eric, Isidre, Marti Just.
Canvis: Álvaro per Lalo, Ton
per Bernat, Joan per Isidre.
Aquesta setmana els Blaus aniran a Almacelles. Calen els tres
punts, i segur que ho donaran tot per aconseguir-los.
Jugadors que possiblement
no podran jugar per sanció
la propera setmana: Eric,
Güell i Edgar. El lesionat
Iker, molt probablement ja
estarà recuperat.

Derrota del CFI femení al camp de l’Espanyol B (1-0)
gc
4
0
7
7
11
6
5
8
8
11
10
15
9
8
8
16
14
13

FUTBOL / LA VEU

Derrota mínima de l’Igualada
en el seu desplaçament a Sant
Adrià del Besós per enfrontar-se a l’Espanyol B. Un solitari gol de Marcet més enllà de la
mitja hora de joc fou inabastable per les blaves per com a mínim poder-se endur un empat.
Fins el gol el partit fou molt
igualat, amb més possessió de
pilota de les blanc-i-blaves sense ocasions clares de gol i amb
un Igualada ordenat que creava perill amb les jugades d’estratègia.

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 5
Òdena
Hostalets
Riudebitlles
Anoia
Carme
Suburense B
Cubelles
Calaf
Jov. Ribetana
			
1 Sitges
2 La Munia
3 Anoia
4 Jov. Ribetana
5 Begues
6 Òdena
7 Calaf
8 Hortonenc
9 Piera
10 Sant Pere M.
11 Suburense B
12 Cubelles
13 Riudebitlles
14 Hostalets
15 Martinenca
16 Olivella
17 Carme
18 Sant Cugat S.

ambdós equips van tenir diferents oportunitats.
Cal assenyalar que el CFVNG
és un equip fet amb un molt
alt pressupost, que el CFI va
igualar sobre el terreny de joc.
La segona part va ser molt
oberta. Les sancions de Güell
i Edgar van minvar els efectius al mig camp, i el CFVNG
va pressionar molt tot i que el
CFI va gaudir de clares oportunitats al contraatac.
Va ser al min. 78 quan en un

Sant Cugat S.
Hortonenc
Olivella
Piera
Sitges
La Munia
Martinenca
Begues
Sant Pere M.
e p
gf gc
1 0 13 5
0 1 13 8
0 1 12 9
1 1 12 5
1 1 12 8
1 1 12 8
0 2 13 15
1 2 16 9
1 2
8 7
1 2 12 13
1 2
7 9
2 2
4 5
1 3
4 7
1 3
6 10
1 3
5 9
1 3
2 7
2 3
6 13
0 5
5 15

futbol 4A CATALANA G7
Jornada 3
Capellades-Pobla Cl.
Montbui-San Mauro B
Montserrat B-Fàtima
Masquefa-Ateneu
La Llacuna-Torre Cl.
Vallbona-Cabrera
Tous-Jorba
La Paz-Rebrot
			
1 San Mauro B
2 Capellades
3 Ateneu Ig.
4 La Pobla Clar.
5 Fàtima
6 La Llacuna
7 La Torre Clar.
8 Tous
9 La Paz
10 Rebrot
11 Cabrera
12 Jorba
13 Montbui
13 Vallbona
15 Montserrat B
16 Masquefa CE

Pt. G
9 3
9 3
7 2
6 2
6 2
5 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
2 0
1 0
1 0
0 0
0 0

Jornada 4
Rebrot-Vallbona
Jorba-La Paz
Pobla Cl.-Tous
San Mauro B-Capellades
Fàtima-Montbui
Ateneu-Montserrat B
Torre Cl.-Masquefa
Cabrera-La Llacuna

2-1
0-3
2-3
0-3
1-1
1-1
1-1
2-2
E
0
0
1
0
0
2
1
1
1
1
1
2
1
1
0
0

P
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3

Gf Gc
9 1
11 4
9 2
8 3
9 7
6 3
7 5
5 3
6 5
1 6
4 7
3 6
2 9
2 9
3 8
2 12

Al segon temps les locals van
ser superiors, davant d’un
Igualada que li costà molt sortir del seu propi camp. Amb
tot però, amb els canvis Jordi
Torres buscà un joc més directe que al final no va donar el
resultat esperat.
El proper partit a casa serà diu-

menge a les 5 de la tarda davant
l’Europa.
Espanyol B: Jansà, Sola, Llopis,
Ferrer, S. Carrasco, M. Carrasco, Dagà, Alberola, Illas (Ferrer,
55’), Marcet (Mora, 71’) i Bernadí.
Igualada: Noélia Garcia, Esther
Soler, Júlia Tomàs (Elena Alert,

61’), Aina Vall, Marta Cubí,
Miriam Solias, Jéssica Pablos,
Núria Miquel (Marta Ortiz,
73’), Jana Marimon, Marina
Salanova i Pilar Puig (Carla
Navarro, 53’).
Àrbitre: Ainara Acevedo
Dudley.
Gols: 1-0 Marcet (35’).

Aquest cap de setmana, interessants
Piera-Òdena i San Mauro B-Capellades
FUTBOL / LA VEU

A

Segona Catalana, el
San Mauro va assolir
una important victòria a casa contra el cuer, el
Dinàmic Batlló, per 3-1, que
li permet pujar a la setena
posició del grup tercer, mentre que el Montserrat, a la
cinquena jornada va conèixer la primera derrota de la
temporada, davant el potent
Can Vidalet (3-0), líder amb
tots els partits guanyats, i que
va camí de convertir-se en
un dels principals aspirants a
l’ascens directe. Tot i la derrota els igualadins són quarts a
la classificació. Rebran a casa
el Delta Prat, mentre que els
mauristes viatjaran al camp
de l’Atlètic Sant Just.

Diumenge, interessant
Piera-Òdena
A Tercera, el Sitges va golejar el
Carme a domicili (1-4) i s’ha
situat líder en solitari del grup
dotzè. L’Anoia és tercer, després
de guanyar el Piera (3-2), en el
derbi anoienc de la jornada. A
destacar també la golejada de
l’Òdena sobre el Sant Cugat
Sesgarrigues (4-0) i la primera victòria de l’Hostalets de
Pierola en la que és una nova
categoria per a aquest equip,
sobre l’Hortonenc (2-1). Per a
diumenge a les 12 del migdia,
interessant derbi Piera-Òdena.
Capellades i San Mauro B,
duel a dalt de tot a 4a
En el grup setè de Quarta
Catalana, San Mauro B i Ca-

pellades comparteixen la
primera plaça, amb els tres
partits disputats guanyats, i
es consoliden -sembla que
des de molt d’hora- com els
dos candidats més ferms a
estar en les primeres places
aquesta temporada.
Els mauristes -amb un
equip fet i pensat per pujarvan derrotar el Montbui per
0-3 en el derbi local, i els
capelladins es desfeien en
el seu derbi particular amb
la Pobla -que també aspirar
a estar dalt de tot- per 2-1.
La casualitat ha volgut que
precisament aquests dos
equips es vegin les cares
demà dissabte a les 4 de
la tarda al Municipal de
Montbui.
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Rafael Hompanera, segon Josep Martí, finisher
a la Milla de València
a la Salomon Ultrapirineu
MUNTANYA / LA VEU

E
ATLETISME / LA VEU

E

l passat 17 de Setembre, es va dur a terme
a Valencia, la 1a edició
de la Milla Urbana Valencia
Coratge i Força, sobre la distància habitual de 1.609,32 m.
Amb més de 400 participants
en les proves corresponents,
amb destacats atletes estatals,
hi prengueren part tres atletes
del C.A. Igualada Petromiralles.
Cal ressaltar la magnífica 2a
posició de la general absoluta
en categ. Elit assolida per Rafael Hompanera, atleta Promesa, amb un gran registre
de 4’29”, darrere de l’aragonès
Eliseo Martín. Jordi Fernández Aguado era 2n. en la prova
de Veterans amb 5’00”, seguit
del seu germà José Antonio
Fernández, 3r. amb 5’03”.
Atletes Olímpics i interna-

cionals com Fermín Cacho,
Eliseo Martín, Domingo Ramon, Mari Cruz Díaz i Antonio Campos, donaren suport
a l’organització, i departiren
amb els anoiencs participants.
Marta Llagostera guanya els
5km. de la Collbatonina
L’atleta del CAI Marta Llagostera, es va imposar en la
cursa dels 5 km. corresponent
a la 7a edició de la Collbatonina, disputada el passat 24
de setembre a Collbató, per
paratges naturals de la població. Es van disputar 3 curses,
sobre 15,5, 10 i 5 km., que van
comptar amb una considerable participació.
Marta Llagostera es va imposar en la cursa dels 5 km. amb
18 m. 57 seg., entrant 13a de la
general. En els 5 km. masculins es va imposar Sergi Ariaca
-Calella- amb 16m. 03seg.

Dental Igualada,
nou espònsor del CAI

l passat 24 de setembre es disputava la Salomon Ultra Pirineu,
última prova d’Ultra distància del circuit Mundial de
les Skyrunner World Series.
Una de les proves més dures
i emblemàtiques del calendari, amb 110 km i un desnivell positiu de 6.800 m. que
transcorria pels vuit refugis
de l’antiga travessa de Cavalls
de Vent, dins del Parc Natural
del Cadi Moixeró, amb sortida
i arribada a Bagà. En aquesta
prestigiosa prova només hi tenien accés 1.000 participants.
A banda dels millors corredors mundials, la resta havia
d’acreditar uns mínims de
marques en curses, o esperar
a un sorteig. Els guanyadors
absoluts van ser Miguel A. Heras, i Gemma Arenas.
En aquesta prova hi participà l’atleta veterà Josep Martí,
representant al Club Atlètic
Igualada Petromiralles, aconseguint acabar-la en una magnífica 33a posició. En Josep va
fer un començament de cursa
molt conservador fins a Bellver de Cerdanya, km.40 on
s’havia d’arribar molt fresc,
tot i que s’havia de travessar
tota la serra passant pel Refugi
Niu l’Àliga, punt culminant de

la prova a l’Estació d’esquí de
la Molina amb 2.520 m., Penyes Altes i el Serrat. A partir
d’ací, en Josep va fer una molt
bona ascensió en progressió
fins al Refugi de Cortals i Prat
d’Aguiló tot esperant la prova
de foc, la pujada al mític Pas
dels Gasolans (2430 m) i la
Serra Pedregosa, que iniciaria
el descens fins a Gósol km.73
de cursa. En aquest punt ja es
començava a fer de nit i marcaria el desenllaç de la prova
per a molts atletes..En direcció cap a Estasen (als peus del
Pedraforca), la boira feia difícil veure els senyals i en Josep
va baixar el ritme per evitar de
perdre’s. La tempesta tampoc
va ajudar, anant en direcció al
Refugi de Gresolet en un descens molt tècnic on cada cop
la cursa es feia més dura. Un

cop arribat al Refugi Vents del
Cadí es pujaven els Empedrats,
on l’aigua és protagonista en
forma de cascades i bassals
naturals que treuen l’alè. Un
cop al Refugi Sant Jordi, ja només calia fer un ultim esforç
fins a Bagà, on els ànims de la
gent empenyien cap a l’arribada. Només van acabar la prova
un 55% dels atletes.
Un cop acabada la prova en
Josep ens explicà que tot i haver fet un molt bon entrenament durant mesos, el tema
mental hi va jugar un paper
fonamental, perquè va arribar
un moment que el cos estava
adolorit i és el cap, la força psíquica, la que va ajudar a seguir
corrent. Molt important haver
entrenat la hidratació, l’alimentació, saber gestionar i ser
molt conservador.

Diumenge, arriba la Duetrail
a Vilanova del Camí
CURSES / LA VEU

E
ATLETISME / LA VEU

D

imarts 4 d’octubre,
el Club Atlètic Igualada Petromiralles i
Dental Igualada van signar un
acord de col·laboració i patrocini que unirà el futur de totes
dues entitats.
L’acord que des de fa uns dies
uneix totes dues entitats no
només té un rerefons de patrocini esportiu, sinó que a més
implica interessants avantatges en salut bucodental pels
socis del Club Atlètic Igualada,
doncs passen a ser amics i pacients molt especials per a Dental Igualada. Dental Igualada

està molt agraïda al CAI Petromiralles per poder formar
part d’aquesta històrica i gran
família, i per poder posar el seu
granet de sorra recolzant els
campions del present i del futur. La temporada d’atletisme
obre portes aviat per un club
com el CAI, amb més de 50
anys d’història, i de ben segur
vindrà farcida d’èxits per a tots
els seus esportistes. Al marge d’això, desitgem-los molta
sort, molta salut, i que visquin
plenament les seves vides al
voltant de la pràctica esportiva.
De ben segur els nous reforços
contribuiran positivament a
fer-ho possible.

l proper diumenge 9
d’octubre arriba la III
edició de la Duetrail. La
cursa és organitzada per Jocnet
gestió esportiva amb el suport
del servei d’esports de Vilanova del Camí. Aquesta cursa de
muntanya es realitza per parelles, però el component més
important és el de la solidaritat.
Enguany la cursa s’ha sumat a
la campanya dels “quilòmetres
per somriures”.
L’objectiu de la cursa és recaptar diners que aniran a parar
íntegrament a la Fundació
Theodora i aquests es traduiran en visites dels “doctors
somriures”. Gràcies a les primeres inscripcions i als patrocinadors de la cursa, ja s’han
aconseguit més de 120 visites a
centres hospitalaris.

La cursa d’adults té un recorregut de 12Km mentre que la infantil no arriba als 2km. Tots els
participants tindran una bossa
del corredor amb obsequis dels
col·laboradors. Pels més petits,
hi haurà un tobogan inflable
per dinamitzar la jornada. Els
primers 200 participants també rebran una samarreta tècnica de la campanya “quilòme-

tres per somriures”.
Les inscripcions es poden fer
online a la web de la cursa, així
com també de forma presencial al servei d’esports de Vilanova del Camí. La cursa infantil
és totalment gratuïta mentre
que la d’adults té un preu de 8
euros.
Tota la informació a
www.duetrail.com
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L’IHC buscarà davant el Reus, demà, la
primera victòria de la temporada a l’OK Lliga
HOQUEI / IHC

L

’IHC buscarà demà
dissabte a les Comes, a
partir de dos quarts de
nou del vespre, davant el Reus
Deportiu, la primera victòria
de la temporada. Els arlequinats van cedir un punt a la
primera jornada i van caure a
Vilafranca.
Per segona jornada consecutiva, la intensitat i la pólvora
ofensiva van ser protagonistes del joc de l’Igualada Calaf Grup. Tot i això, a la Poliesportiva de Vilafranca es
va demostrar que aquestes
aptituds no sempre són suficients per emportar-se els
tres punts. Un Igualada que
va arribar un nombre considerable més de vegades a
l’àrea rival que el Vilafranca,
però que gairebé sempre va
anar darrere al marcador, va
ser incapaç d’emportar-se els
tres punts a casa.
Primers minuts
molt bons
L’Igualada Calaf Grup va tenir uns primers minuts molt
bons en atac. Els arlequinats van generar perill tot i
que no va arribar cap ocasió
clara de gol. Els de la capital
de l’Anoia estaven llençats en
atac, mentre que el Vilafranca es defensava amb un joc
més senzill i pacient que no
intimidava, però que els feia
servei. L’equip del l’Alt Penedès va acumular set faltes en
només set minuts, tot i que
la gran majoria van ser per
bloquejos o per faltes en atac
i això causava interrupcions
constants en el joc.
Al minut vuit, el Vilafranca
va veure com en una de les
poques arribades dels locals
a porteria de l’Elagi Deig durant aquells minuts de partit
tenien la primera ocasió clara
de gol en forma de penal. Jordi Galán, el capità del Club
Patí Vilafranca, va ser l’encarregat d’executar i transformar la pena màxima. Després del cop, l’Igualada Calaf
Grup va intentar buscar l’empat. Com gairebé tot el partit,
moltes de les jugades de perill
naixen de Francesc Bargalló,
que constantment buscava els
seus companys a l’àrea, en especial, Emanuel Garcia, amb
qui ha demostrat una bona
sincronia.

només suma 1 punt de 6 possibles per enfrontar el tram
més complicat del calendari.
L’Igualada Calaf Grup rebrà
el Reus la setmana que ve a
Les Comes, s’enfrontarà al
Vic a casa seva, rebrà al Barça
i haurà de desplaçar-se a Galícia per enfrontar-se al Liceu.
Tot i la dificultat del calendari, el tècnic de l’equip, Ferran
López, declarava després del
partit que no està preocupat
“per arribar al tourmalet amb
només un punt”.
Francesc Bargalló, durant un partit. / CBI

Tot i els intents, els arlequinats van quedar força estabornits set minuts després del
gol inicial, quan Lluís Ferrer
aprofitava un contraatac del
Vilafranca per posar el 2 a 0 al
marcador. Pràcticament a la
jugada següent, Met Molas va
rematar una pilota al pal que
immediatament el Vilafranca
va treure de perill. Durant els
minuts restants de la primera
part del partit, els arlequinats
van patir en defensa, tot i que
el Vilafranca no oferia un recital de joc, però sí que havia
fet mal amb les seves dues dianes. Els igualadins comptaven els minuts perquè arribés
el descans fins que en una jugada a l’àrea rival al minut 24,
Francesc Bargalló va tirar de
veterania i va enviar la pilota
al fons de la xarxa per posar
el 2 a 1. En els últims segons
de la primera part, l’Igualada
va idear una altra jugada de
perill buscant l’empat que de
seguida va tenir una rèplica
del Vilafranca, buscant el tercer.
A la represa, el partit va seguir un guió similar on hi
sobresortia la figura de l’argentí Emanuel Garcia, que
va veure nombroses vegades
com David Arellano li impedia marcar el seu primer gol
a l’OK Lliga. Al minut cinc
de la segona part el Vilafranca cometia la desena falta i
els de l’Anoia gaudien d’una
falta directa que executaria
Tety Vives. El 19 de l’Igualada va enviar la bola fora, però
va treure l’orgull per agafar
el rebot, es va desfer de dos
defenses rivals i va oferir una

magnífica assistència a Sergi
Pla, que totalment desmarcat,
va fer l’empat a dos.
Alegria efímera
L’alegria dels arlequinats va
ser efímera, ja que tot i dominar el joc, van veure com
en un contraatac dels de l’Alt
Penedès, Marc Palau aprofitava un rebot per tornar a avançar el Vilafranca al marcador.
Tot i el bon joc que oferia i la
pólvora ofensiva, l’Igualada
va veure com tornava a estar darrere del marcador. Els
arlequinats van disposar de
diverses ocasions per tornar

a empatar, però en especial
Emanuel Garcia es va topar
amb el porter rival en gairebé deu ocasions. Durant els
últims tres minuts de joc,
un Igualada Calaf Grup una
mica precipitat va pressionar
amunt buscant el tercer gol
i buscant forçar la quinzena
falta del Vilafranca, que els
hauria permès llençar una segona falta directa.
Però el marcador no es va tornar a moure i el xiulet final va
dictaminar un 3 a 2 en contra per l’Igualada Calaf Grup,
que tot i demostrar un bon
joc, sobretot ofensivament,

Club Patí Vilafranca: David
Arellano, Jordi Galán (1),
Joan Vàzquez, Ruben, Marc
Palau (1) – cinc inicial –. Lluís Ferrer (1), Gerard Cusachs
i Marc Vàzquez.
Igualada Calaf Grup: Elagi
Deitg, Francesc Bargalló (1),
Tety Vives, Emanuel Garcia,
Sergi Pla (1) – cinc inicial –
Met Molas, Roger Bars, Dani
López i Nil Garreta.

Resultats equips base IHC
1 CAT
JUNIOR A
JUNIOR B
JUVENIL A
JUVENIL B
INFANTIL A
INFANTIL B
INFANTIL C
ALEVI B
BENJAMI A
BENJAMI C
BENJAMI D
PREBENJ. A
PB. INICIAC.

VALLTER IHC 7 HC VALLS 4
BARBERÀ 9 IGUALADA HC 15
IGUALADA HC 11 SANT CUGAT 0
IGUALADA HC 0 VENDRELL 4
ALCAÑIZ CP 7 IGUALADA HC 5
NOIA Freixenet 3 IGUALADA 7
IGUALADA HC 2 CASTELLAR 4
IGUALADA HC 10 TARREGA 0
SFERIC 4 IGUALADA HC 14
IGUALADA HC 8 NOIA Freixenet 2
CASTELLET 1 IGUALADA HC 11
IGUALADA HC 2 CASTELLET 12
VITALDENT IHC 2 SANT JOSEP 2
VITALDENT IHC 3 ST RAMON 0

OK Lliga
Jornada 2
Manlleu - Citylift Girona
Enrile PAS Alcoi - Noia Freixenet
Lloret - Reicomsa Alcobendas
Vilafranca - Igualada Calaf Grup
Reus Deportiu - Caldes Recam Laser
Club Patí Vic - Voltregà La Xarxa
FC Barcelona Lassa - ICG Lleida
Coinasa Liceo - Moritz Vendrell
			
PT.
1. Alcobendas
6
2. FC Barcelona
6
3. Manlleu
6
4. Reus Deportiu
4
5. Vilafranca
4
6. Voltregà
4
7. Coinasa Liceo
3
8. Noia Freixenet
3
9. Citylift Girona
3
10. ICG Lleida
3
11. Lloret
1
12. Igualada Calaf
1
13. Caldes Laser
1
14. Enrile Alcoi
0
15. Moritz Vendrell 0
16. Club Patí Vic
0
LLIGA EUROPEA

pj g
2 2
2 2
2 2
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
CERS

Jornada 3 (dies 8 i 9)
Manlleu-Enrile Alcoi
Noia Freixenet-Lloret
Alcobendas-Vilafranca
IGUALADA-Reus D.
Caldes-Vic
Voltregà-FC Barcelona
ICG Lleida-Liceo
Girona-Vendrell

Emmanuel Garcia, en una acció del primer
partit disputat a les Comes. / JOAN GUASCH

Jornada 4 (dia 12)
Enrile Alcoi-Girona
Lloret-Manlleu
Vilafranca-Noia Freixenet
Reus D.-Alcobendas
Vic-IGUALADA
FC Barcelona-Caldes
Liceo-Voltregà
Vendrell-ICG Lleida

e
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0

2-1
3-5
3-4
3-2
5-3
2-3
7-0
7-2

p gf gc
0 11 7
0 10 2
0 9 5
0 6 4
0 4 3
0 4 3
1 11 8
1 9 10
1 7 6
1 2 8
1 7 8
1 6 7
1 4 6
2 7 12
2 4 10
2 3 5
DESCENS
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Torneig de frontennis
passat per la pluja

Diferent sort dels equips
de l’Igualada Hoquei Línia
HOQUEI LÍNIA / LA VEU

E

l passat cap de setmana
els equips de l’Hoquei
Línia Igualada van jugar els seus segons partits de
lliga catalana a les Comes.

FRONTENNIS / ANTONI FONT

D

issabte i diumenge 1 i
2 d’octubre, al Frontó del Molí Nou, es va
celebrar el XV Torneig Frontennis d’Igualada amb pilota
preolímpica. Cita esportiva en
la qual van participar les millors parelles de Catalunya. Les
12 parelles inscrites van ser
convidades per rigorosa invitació segons el rànquing català, de les quals 3 jugadors són
del Club Frontennis Igualada.
El dissabte matí i tarda es va
jugar la classificació per les
finals de diumenge, amb 3
grups de quatre parelles. Poques sorpreses i les parelles de
més rànquing es van classificar.
Diumenge va començar amb
uns quarts molt disputats, on
alguna parella de les favorites
va ser eliminada.
Les semifinals van ser:
Dani López i Pol Dalmases
(actuals campions de Catalunya) contra Albert Carricondo i Joan Josep Cuesta, en
una partida de luxe on fins a la
meitat la parella Albert/Cues-

ta guanyava amb un joc quasi
perfecte. Però la lesió de Cuesta al turmell li va impedir rendir com ell sap, fet que el Dani
i el Pol van aprofitar i van acabar guanyant per un ajustat
29-27 esgotant el temps.
Marc Esteve (jugador del Club
Frontennis Igualada) i Adrià
Cano contra Albert Dominguez i Xavi Dalmases, en una
partida on el Marc i l’Adrià
van jugar molt concentrats i
segurs, sense donar opcions a
la parella de Terrassa.
Seguidament es disposava a
jugar la final amb un públic
molt entregat ja que per primer cop un jugador, fet i format al Club Frontennis Igualada, jugava a la Final del seu
Torneig. Però es va presentar
per sorpresa i sense estar convidada la senyora Pluja. Es va
esperar mitja hora i al veure
que no parava, es va decidir
suspendre la final i el lliurament de premis.
La final es jugarà dimecres a
les 21 hores o el cap de setmana. Li desitgem sort al Marc
Esteve en la final davant la parella campiona de Catalunya.

PREBENJAMINS
HL Igualada 3 - AHL Dracs
Comtals 4
Jugadors: Iker Jiménez (2),.
Enoc (1), Santi Solano, Albert
Solano, Adrià Búrria, Roger
Marcos, Oriol Marcos, Arnau
Pujolà, Marc Roig. Porter: Toni
Bande
SENIOR
HL Igualada 6 - Gadex 2
Disputat partit el vist a Les
Comes, on els dos equips han
lluitat de valent per endur-se
els tres punts. Un inici de partit amb molta velocitat portava perill a les dues porteries,
amb xuts ben dirigits que els
porters anaven rebutjant. Als
4 minuts, una jugada de mala
sort i el puck que entra a la
nostra porteria, 0-1 i molt de
partit per davant encara. No
perdem el control del partit i
seguim movent el rival, fent-lo
córrer per tota la pista i trenant
jugades que acaben en xuts. Es
veia a venir l’empat i al minut
7 aprofitem un power a favor
i aconseguim la igualada, 1-1.
El Gadex acusa el gol i el HL
Igualada que apuja el ritme,
dos minuts després tornem a
marcar, 2-1, s’ha donat la volta
al marcador.
Els igualadins estan donant
una bona imatge, el joc és fluïd i el control del partit està
repartit entre els dos equips,

però sabem defensar molt bé
i mantenim la porteria tancada. El partit entra en una fase
especulativa, on els dos equips
van fent atacs però mantenint
prudència en defensa i arribem
a la mitja part, 2-1. La segona
part comença com el final de
la primera, amb molt bones
defenses i atacs no gaire incisius, els minuts van passant i
l’Igualada manté un ritme de
joc alt, amb molta velocitat i el
rival no està còmode a la pista. Ens falta, però, definir els
atacs, acabar les jugades amb
xuts forts i ben dirigits. Arribem als 4 minuts de la segona
part i una jugada molt desafortunada el puck toca el pal i
rebota en el porter i ens entra
a la porteria, 2-2.
El partit entra en una nova
fase, no potser tanta mala sort
i ara sí que afinarem la punteria. Només 30 segons després
tornem a marcar i ens posem
3-2, i, no només això, sinó que
marxem endavant disposats a
guanyar el partit sí o sí. Dos
minuts més i tornem a foradar
la porteria contrària, 4-2, en-

trem en tromba i el rival que
perd els nervis. Power a favor
i gol, 5-2. Ara ja sí que hem
marcat distància i el partit es
relaxa, queden 10 per acabar
però el rival està molt desgastat i nosaltres molt sencers, ens
dediquem a controlar el puck
i mantenir la possessió. A falta
de 4 minuts per acabar tornem
a fer diana, 6-2, i el públic que
gaudeix de l’espectacle. El resultat final de 6-2 no reflexa el
que ha estat un partit igualat,
molt disputat i on s’ha treballat de valent per aconseguir
una valuosa victòria.
Jugadors: Oriol Morera, Marc
Valls, Gabriel Walker, Adam
Gracia, Marc Cano, Isaac Robles, Hector Rodriguez, Albert
Mudarra, Albert Muntadas.
Porters: Sergi Pérez i Joan Carles Santano.
L’equip sènior de l’HL Igualada jugarà diumenge 9 d’octubre a 12:30 Les Comes, davant
el poderós Castellbisbal, serà
un partit difícil i caldrà el suport incondicional de l’afició
per doblegar a un dels millors
equips de l’estat.

Oriol Alonso, Carla Bisbal i Carla Alemany,
campions al 15è Triatló Infantil d’Igualada
FRONTENNIS / ANTONI FONT

D

issabte 1 d’octubre es
va celebrar el 15è triatló infantil d’Igualada, que organitza cada any el
Club Atlètic Igualada Triatló
Petromiralles.
La prova van comptar amb
200 inscrits d’arreu de Catalunya compresos entre les categories de prebenjamins fins
als més grans, els cadets. On
no hi podia faltar una gran
participació dels joves triatletes de l’escola esportiva CAI
Triatló Petromiralles.

Els participants van iniciar el
triatló a la piscina del complex
Infinit on van fer el tram de
natació, a continuació van fer
el tram de ciclisme pels voltants de l’estadi atlètic i per
acabar van realitzar la cursa a
peu per l’estadi atlètic d’ Igualada. Prèviament a la prova la
jove triatleta local Judit Ibarra
va fer una petita demostració
de la triatló als més joves.
Per part del CAI triatló Petromiralles, destacar les victòries
d’Oriol Alonso en categoria
benjamí masculí, on Guim
Gabarró finalitzava amb una

magnífica 5a posició després
d’una gran remuntada. En
categoria femenina, Martina Zunino era segona i Laia
Alonso 10a.
L’altra victòria era per Carla Bisbal en categoria a aleví
femení; imposant-se des del
primer tram de la cursa. En la
mateixa categoria Naiara Zunino finalitzava en una gran
6a posició. En la categoria aleví masculí Nicolau Gassó finalitzava 7è sent el primer classificat de la comarca de l’Anoia
seguit de Toni Padrós el 18è i
Eloi Macià el 19è.

La darrera victòria per Carla
Alemany en categoria infantil femení. Completaven la
gran participació de l’escola

esportiva Jan Bisbal que era
3r en infantil masculí i Enric
Vives finalitzava 17é en el seu
debut en triatló.
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Inici de la lliga de bitlles La igualadina Elisenda Font,
al Mundial de Patinatge Artístic
PATINATGE / LA VEU

D
els dos partits es jugaran a les
pistes de Igualada a les Comes
el dia 8 a les 16 h.

Els propers 8 i 9 de Octubre
comença la lliga Catalana,
l’Igualada A contra el Ivars B
i el Igualada B contra el Serós,

Cinc podis de Rivalcan

es del 29 de setembre fins el dissabte 8
d’octubre es celebra
a Novara (Itàlia) el Mundial de Patinatge Artístic, que
compta amb la participació
de 40 països. La seu és al Pavelló “La Pala Igor”, que amb
una capacitat per 4.500 seients
dóna una excel·lent cabuda
al Mundial. Gràcies a la feina
i esforç durant aquesta temporada de tots els patinadors
i tècnics d’El Masnou, amb
la coreografia “Cos d’Arbre”,
el darrer mes d’abril aconseguien el 4t lloc al Campionat
d’Europa celebrat a Matosinhos, Porto (Portugal) i així
classificar-se pel Mundial.
Cal recordar que al Mundial
de Reus 2014 el Masnou, amb
la coreografia “El laberint”, va
quedar segon.

Sembla que el patinatge artístic és un esport minoritari, però no ho és tant, ja que
la Federació Catalana té unes
11.000 llicències. Tot i que
els autèntics favorits d’aquest
Mundial són els Italians, que
compten amb més de 40.000

llicències i patinaran a casa.
Aquest dissabte 8 d’octubre a
les 5 de la tarda, la igualadina
Elisenda Font competirà a la
categoria de Grup Show Gran
#cosdarbre. El Campionat es
pot seguir en directe per streaming que ofereix FIRS-TV.

Derrota de l’Esquaix a les Moreres
El passat cap de setmana es va
celebrar a la Torre de Claramunt una competició per al
campionat d’Espanya d’agility 2017. En aquesta prova,
els agilitistes del club montbuienc Rivalcan van competir
emportant-se cinc victòries.
En grau 3, el seu president
i mestre Luis Luque va ser
campió dels mini amb el seu
canitx Melendi, en el mateix

grau però en estàndard va
fer un tercer lloc amb la seva
gossa Dela. En grau 2 la Sensi
Moreno va quedar campiona
en categoria mini amb el seu
canitx Chico i en grau 1 la Marina von Podollsky va ser la
segona amb el seu jack russell
en la categoria midi i el Lluis
Alonso va quedar tercer amb
la seva gossa Nala de categoria
estàndar.

PÀDEL / LA VEU

E

n una nova jornada de
lliga catalana federada,
el segon equip de l’Esquaix Igualada va caure 3-0 a
Les Moreres. Jordi Carol/Andy
Franco van caure 3-6, 4-6 davant Òscar Tardà/Biaggio
Grazzieneo, igual sort va tenir
David Sanuy/Lolo Chinchilla

ensopegant per un doble 6-3
amb Jesús Isaac/Roger Caldito i finalment J.M. Pino/Josep

Buron tampoc van poder sumar caient 1-6, 2-6 amb Pau
Borrella/Francesc Lara.

Temporada 2016 - 2017

SOTA TERAPIA

TEATRE BORRÀS

Dia 5 Novembre 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 BORRAS. Entrades a platea
Una comèdia brillant que no dóna treva!!En una nit de divendres tres parelles són convidades a participar d'una particular i relaxada sessió de teràpia: un
intercanvi d'experiències personals, desitjos, somnis i frustracions. Aparentment res es massa extraordinari, però algú està absent en aquest experiment: la
sessió aquest cop es desenvoluparà sense la tutela de la professional i la portaran a terme els mateixos pacients.
Poc a poc una maquinària impensada s'engegarà i desencadenarà confessions, reclams, veritats i mentides en un camí desenfrenat. Un desenfrenament difícil
de detenir quan s'engega. En aquest espai concebut especialment per a aquesta tasca, els sis jugadors se sentiran aleshores impulsats a desplegar moviments,
a actuar cadascun el seu joc ocult.
I el que es revelarà serà una forma inexorable i necessària per expressar el que estava vetllat; trencar amb l´ordenament de comportament social.
Els codis i els aparellaments que havien funcionat fins avui ja no serveixen..
I així sortirà a la llum una altra veritat…

GLENN MILLER GRAN TEATRE LICEU
Dia 9 Desembre 2016

Viatge - Espectacle

Hora Sortida: 14.45 h

Sortida amb el nostre autocar a primera hora de la tarda cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Gran Teatre del
Liceu Entrades garantides a la Platea del teatre
Probablement el millor swing nord-americà s’amagui darrere de discs de vinil plens de pols o exitosos musicals de Brodway; el seu valor artístic i, per molts,
sentimental, és innegable. La millor opció per gaudir del gran gènere musical del swing i reviure els seus grans temes, és assistir a un concert de la Glenn Miller
Orchestra, una de les millors bandes nord-americanes que rendeix tribut al cèlebre músic d’Iowa.
Des de la seva creació, l’orquestra ha viatjat pels cinc continents i el seu repertori inclou més de 200 temes, amb clàssics com In the mood, American Patrol,
Chattanooga Choo Choo i Moonlight Serenade, una de les cançons insígnies dels Estats Units. Acompanyats per The Irresistibles Andrews Sisters i per
l’espectacular ballet "The Jiving Lindy Hoppers", faran moure Barcelona a ritme de swing.

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

Truca al:
93 803 75 56
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Els Moixiganguers fan un “concurs rodó”
amb una nova tripleta a Tarragona
Els igualadins van descarregar la millor actuació de la història i van acabar cinquens
MÓN CASTELLER / LA VEU

A

quest cap de setmana els Moixiganguers
han tornat a demostrar que el concurs els prova.
La colla d’Igualada es va plantar dissabte a la cita biennal
de Tarragona amb un objectiu clar: descarregar el tres, el
quatre i la torre de vuit amb
folre; una tripleta que fins
aleshores només havien aconseguit completar en la mateixa
Tàrraco Arena Plaça ara fa dos
anys. Més de tres-cents persones, entre moixiganguers i aficionats d’Igualada i comarca,
van desplaçar-se a Tarragona
i l’ambient era perfecte. L’escenari, lluny d’incomodar els
morats, va ser l’entorn ideal
on demostrar la confiança que
tenen a aquestes tres estructures.
La torre de vuit amb folre va
tornar a ser el castell de sortida, i una soca grossa i com-

pacta va permetre un treball
perfecte en tot moment. La
torre va pujar ràpida i tranquil·la i amb una canalla decidida es va descarregar sense
cap problema. Amb la cinquena torre de vuit amb folre de
l’any el concurs començava de
la millor manera possible. A la
segona ronda, els Moixiganguers van optar pel quatre de
vuit, un castell que la setmana
passada també havien descarregat a Vilafranca i que van
completar amb comoditat. El
repte del dia, el tres de vuit,
arribava a la tercera ronda. El
castell tenia alguns canvis a
diversos pisos i aquest any els
Moixiganguers només l’havien descarregat dues vegades
durant el primer tram de temporada i el van carregar per la
Festa Major; però a Tarragona
el tres va ser perfecte, va pujar ràpid, tranquil i segur. Una
execució que demostrava la
feina dels darrers assajos. Els

igualadins van celebrar el tres
amb eufòria i crits que demanaven un pis més per aquest
castell. Van acomiadar-se de
l’espectacular plaça de braus
de Tarragona aixecant deu pilars de quatre.
Cinquens de vint colles
L’actuació d’aquest dissabte a
Tarragona es convertia en la
millor de tota la història dels
Moixiganguers,
juntament
amb la del concurs del 2014, i
els igualadins van acabar com
a cinquens classificats a la jornada del dissabte, de vint colles
que hi van prendre part. Els
Xicots de Vilafranca, que van
carregar el tres de nou amb
folre i el cinc de vuit, van quedar en primer lloc i els Xiquets
de Hanghzhou, de la Xina, van
aconseguir ser segons descarregant el tres de nou i la torre
i el quatre de vuit. Els Marrecs
de Salt i els Castellers de Sant
Cugat van quedar en tercer i

La torre de 8 dels Moixiganguers a Tarragona. / FOTOS: MANEL MARIMON

quart lloc, abans que els Moixiganguers. El valor de l’actuació dels igualadins és més
gran si es té en compte la classificació general del concurs,
sumant-hi les dotze colles que
van actuar diumenge i que són
de més nivell: a la general els
Moixiganguers han acabat en
setzena posició, superant una
de les colles del diumenge, els
Xiquets de Tarragona.
Els morats han volgut agrair la
implicació dels aficionats castellers que van ser a Tarragona

OFERTA SETEMBRE
BICICLETES

BICICLETA INDOOR
SB 2.2

BICICLETA ESTÀTICA 279 €
KUBE BIKE

599€

ARA 399€

ARA 199€
Unitats limitades

amb els Moixiganguers i de
les persones, empreses i entitats que s’han implicat amb la
colla per preparar el concurs,
també conviden a tothom a
continuar gaudint dels castells
a lgualada amb els assajos que
cada dimecres (de 20 h a 22 h)
i divendres (de 22 h a 00 h) fan
els Moixiganguers a Cal Tabola (C/Sant Antoni de Baix,
106-108). La propera actuació dels Moixiganguers serà el
diumenge, 16 d’octubre, a la
Sagrada Família de Barcelona.
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Oriol Solà, president dels Moixiganguers d’Igualada

“Estem molt satisfets de l’actuació que vam fer
al concurs de Tarragona”
MÓN CASTELLER / C. ROMA

L

’Oriol Solà actualment
és el president dels
Moixiganguers d’Igualada. Aquest cap de setmana
passat, al Concurs de Tarragona, la colla de la nostra ciutat
va fer una excel·lent actuació
que els va col·locar en cinquena posició fet que demostra
que es troben en un moment
especialment dolç de la temporada.
Dissabte, al Concurs, vàreu
fer una actuació rodona. Hi
heu arribat en el millor moment?
Sí, tot i que ha sigut molt difícil arribar aquí. Aquesta actuació que vam fer dissabte és
la que volíem fer per la Festa
Major i que, malgrat teníem
molt bones sensacions, ens va
caure el tres de vuit a la segona ronda. Aquesta va ser una
caiguda complicada perquè
ens ha suposat fer diversos
canvis no només en el castell
que va caure sinó també en els
altres dos per diverses raons
tècniques. Per tant al concurs
de Tarragona vam arribar-hi
després d’haver treballat moltíssim i estem molt satisfets
de l’actuació a la qual donem
molt més mèrit, doncs no hi
arribàvem en unes condicions
fàcils sinó després de diversos
entrebancs.
En el concurs de Tarragona
vàreu quedar en la setzena
posició al rànquing casteller.
És la vostra posició natural o
encara s’ha d’anar a més?
De les dotze colles que van
concursar el diumenge, amb
els punts que nosaltres vam
fer el dissabte en vam avançar
a alguna. Però de fet, podem

Enguany engeguem la
campanya del “Soci
Protector” encarada a
tots aquells que estimen
els castells i que volen
ajudar econòmicament

Qui vulgui ser moixiganguer només ha de
venir, posar-se la faixa
i començar a treballar
dir que a nosaltres la posició
en què quedéssim tant ens feia
una mica. Nosaltres anàvem
a descarregar els nostres tres
castells i no competíem contra
ningú i, davant la fita assolida, si haguéssim quedat algun
lloc més amunt o més avall no
hauria modificat la nostra alegria.
Quines són les aspiracions
dels Moixiganguers per a un
futur proper.
A nivell tècnic, en Jordi Moreno, que és el cap de colla, serà
qui determinarà quins són els
propers passos a seguir. És important poder repetir aquesta
actuació de Tarragona amb
més facilitat en les quatre actuacions que queden aquesta
temporada i després continuar treballant amb els castells
que estem assajant que són el
tres de nou i el cinc de vuit
que, si les coses van com han
d’anar, haurien de sortir del
local d’assaig la propera temporada.
Per altra banda la colla vol fer
un canvi important a nivell
social i aquest concurs, en què
hem portant més de 300 persones a Tarragona, ens dóna
ànims per fer-ho. Hem de ser
molts més a la colla, volem
passar de les 150 persones que
som ara a les 200-250 persones perquè les fites que tenim
de castells necessiten més gent.
Aquest cap de setmana, en assemblea, s’ha d’aprovar el canvi de local. Volem ubicar-nos

Pilars a Tarragona. / MANEL MARIMON

Oriol Solà. / PAU CORCELLES

en un espai més al centre de
la ciutat i convertir el nou
local en un local social on hi
tinguin cabuda els Moixiganguers però també diferents
activitats o altres grups i associacions de la ciutat amb qui
podrem compartir espais i interessos.
Qui pot ser moixiganguer?
Què ha de fer?
Hi ha la idea que els castells
comporten moltes hores de
sacrifici. Però s’ha de dir que
l’avantatge dels castells és que
t’ho pots fer a mida: hi ha gent
que ve a cada assaig i a cada
sortida i hi ha gent que ve tres
cops l’any, i tots són Moixiganguers i necessitem tothom.
Per suposat que com més fidel
sigui una persona als assajos i
a les sortides més endins del
castell serà. Hi ha diversos
nivells de responsabilitat i cadascú es lliure d’agafar el que
més li convingui o pugui. Però
a la colla hi té cabuda tothom.
Per entrar a formar part de
la colla només cal acostar-se
qualsevol dia d’assaig, posar-se la faixa i començar a
treballar amb tots nosaltres.
Tothom és benvingut.
Com us financeu?
Primerament amb la subvenció de l’Ajuntament i altres
ajuts ordinaris i ara estem engegant una campanya que es
dirà el “Soci Protector”, que
està dirigida a tota aquella
gent d’Igualada que li agradin
els castells i vulgui donar suport als Moixiganguers però
que, pel motiu que sigui, no
vol venir als assajos i a les ac-

tuacions. Aquests socis protectors aportaran una quota
de 50 euros anuals. Aquesta
serà una de les fonts importants de finançament a més
del que cobrem per les actuacions que anem a fer.
Esteu satisfets de la temporada que esteu duent a terme?
Ha sigut una temporada complicada, perquè vam començar
molt forts i amb la caiguda de
la Festa Major vam haver de
parar. Ara hem tornat a agafar
el ritme. Mirant la temporada
en conjunt penso que és molt
bona: hem fet més torres de
vuit que mai, que és el castells
més difícil que fem; hem fet
quatres de vuit, tres de vuit...
Particularment estic content,
tot i que la valoració tècnica
l’haurà de fer en Jordi, el cap
de colla, a final de temporada.
Igualada és una plaça castellera?
Encara que no ho sembli el
diumenge de Festa Major hi
ha molta gent a plaça. Però cal
tenir en compte que fa molta calor i la gent, entre castell
i castell se’n va a l’ombra. El
que sí que hi ha és molta rotació de gent, molts veuen un
parell d’actuacions i se’n van,
però en vénen d’altres. Cal tenir en compte a més que són
dies que hi ha jornades castelleres a altres municipis importants i que a Igualada, la
gent de fora encara no ve.
Aquest concurs de Tarragona
ha donat uns castells espectaculars. S’arribarà a un límit?
El límit segur que hi és però

encara es pot evolucionar
molt. Es poden treure encara
molts folres de castells folrats
i moltes manilles de castells
emmanillats. El que s’ha fet els
darrers anys és millorar molt
les formes d’assaig i s’han introduït termes com la xarxa,
i això ha fet evolucionar molt
els castells. Mentre hi hagi
gent que vulgui fer castells, se
seguirà creixent.
Hi ha moltes lesions?
Menys de les que sembla quan
ho veus. Nosaltres, amb vint
anys fent castells, hem tingut
molt poques lesions i cap de
molt greu. Hi ha moltes més
lesions als camps de futbol.
Els Moixiganguers enguany
hem caigut dues vegades, fent
actuacions cada cap de setmana durant tota la temporada.
Què té d’especial el concurs
de Tarragona?
En primer lloc que és un punt
de trobada de tots els castellers i ens fa molta il·lusió
trobar-nos amb tothom. I en
segon lloc que és una de les
actuacions més importants de
món casteller i que ens obliga
a portar-hi els millors castells.
Per diferenciar-ho de la Festa Major, en què venim d’un
mes de vacances i ens costa
molt més treballar, ara estem
en plena temporada i això ens
permet lluir-nos. I per suposat
actuar davant de 10.000 persones és molt emocionant.
Actualment el món casteller
està de moda als mitjans de
comunicació.
El món casteller ara mateix
mou moltíssima gent. Cada
cap de setmana a Catalunya
hi ha 30 o 40 actuacions de
castells repartides per tot el
territori que mobilitzen una
munió de gent i la vinculació
emocional amb els castells per
part de moltes persones que
no fan castells també hi és. Els
castells estan vivint un moment molt dolç.
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“Els tres porquets es caguen” de por a l’Ateneu
de la mà de Xarxa
TEATRE / LA VEU

D

esprés del seu èxit a
La Mostra l’espectacle, Els tres porquets
es caguen de por, arriba al
Teatre Municipal l’Ateneu.
És un espectacle musical de
Samfaina de Colors fet amb
molta cura i amb unes cançons que donen el ritme i la
força al muntatge. El grup
Xarxa Igualada ha programat
aquest acte per al proper diumenge 9 d’octubre, a ¼ d’1
del migdia.
Les entrades són a 6 euros i a
5 euros per als socis de Xarxa. La venda d’entrades és al
vestíbul de l’Ateneu, el dissabte de 2/4 de 7 a 2/4 de 8
del vespre i el diumenge des
d’una hora abans de l’inici de
la funció. Un conte per parlar de les pors infantils més
comunes, com ara la por a
la foscor o la por a estar sol,
amanit amb la música original i cançons tradicionals.
Samfaina de colors
Mirna Vilasís i Xavi Múrcia
van crear Samfaina de Colors l’any 1988 per difondre
la música, els instruments i

la cultura tradicional dels Països Catalans entre les nenes i
els nens.
Al llarg d’aquests anys de treball ininterromput han creat
21 espectacles musicals, i han
realitzat unes cinc mil representacions que han vist més
d’1.750.000 espectadors.
A més a més, han creat el
seu propi segell discogràfic,
Discos a mà, i han enregistrat els discos: Convit a la
festa (PDI 1994), Ralet, ralet
(Discos a mà 2000), Nou pometes té el cançoner (Discos a
mà 2002), De bracet (Discos
a mà 2009), Cançons de bressol (Edicions 62 2011) i Càpsules (Discos a mà 2012).
Des del 1994 porten una carrera paral·lela a la de Samfaina de Colors, adreçada al
públic adult. Fins al 2005 van
liderar els grups Tralla i La
Cobleta de la Selva van enregistrar 5 discos i van fer
moltíssimes actuacions arreu
del país i també gires per tot
Europa. Amb Tralla van rebre
molts dels premis més importants del país.
L’any 2009 inicien una aventura artística en solitari per a
públic adult. Mirna Vilasís té

publicat el disc: Mirna (World Village, 2009), mentre
que Xavi Múrcia ha publicat
els discos Electrocançó-Xavi
Múrcia (Discos a mà, 2009)
i A contrapeu-Xavi Múrcia(Discos a mà, 2012).
L’any 2003 van rebre el Premi
Rialles d’Òmnium Cultural al
millor espectacle infantil per
El grill Esteve i l’orquestra del
bosc.
Els tres porquets es caguen de por
Vet aquí una nova aventura
dels tres porquets. El llop fe-

rotge ha fugit amb el cul escaldat i amb la cua entre les
cames. Però els tres porquets
tenen por. El llop ho sap. Si
els porquets tenen por, són
fàcils d’atrapar. El llop ho sap.
I… per això, torna per menjar-se’ls d’una vegada per totes. Podran els tres porquets
vèncer la por per enfrontar-se
al llop? Potser els haurem de
donar un cop de mà. Els tres
porquets són el Marcel que té
por a la soledat i hi haurà de
fer front quan vagin a buscar
bolets; el Martí que té por de

la foscor i haurà de caminar
en plena nit, i la Marieta que
té por dels gossos, fins i tot
del Pinxo, el gos del veí. Ajudareu la Maria, el Martí i el
Marcel a superar els seus temors?
Entrarem al bosc dels tres
porquets per conèixer com
acaba realment aquesta gran
història. Samfaina de Colors
ens l’explica amb la música
tradicional i la que han construït per a cada situació, amb
elements escènics i amb una
delicada posada en escena.

Lliurats els premis del IV Certamen de Pintura Mútua Igualadina
EXPOSICIONS / C. PLANELL

E

l passat divendres, dia
30 de setembre, va ser
inaugurada l’Exposició
de les obres presentades al IV
Certamen de Pintura Mútua
Igualadina, a la Sala Portal
del Llevador; un acte que va
comptar amb la presència del
senyor Marc Castells, alcalde
d’lgualada; el senyor Pere Esquerra, president de Mútua
Igualadina; membres del Jurat; patrocinadors; els artistes
i un nombrosa concurrència
de públic que van participar
de la visió de les obres exposades a més de felicitar als/les
artistes premiats/es.
Un any més, amb la finalitat
d’impulsar l’activitat cultural, creativa i artística de la
comarca de l’Anoia, la Mútua
Igualadina ha tornat a convocar aquest Certamen de Pintura, obert a totes les persones
anoienques majors de 18 anys.
Així, per a aquesta ocasió, la
participació ha estat de vint-i-

LLiurament de premis del certamen. / SARA ESQUERRA

nou artistes; un total de vinti-nou obres, en general d’un
elevat nivell.
El Jurat ha estat format per
cinc persones: Carmel·la Planell, historiadora i fotògrafa;
Cristina Balcells, llicenciada
en Belles Arts; Ramon Enrich,
pintor; i Ramon Campos i

Salvador Balcells, membres
de la Junta Directiva de Mútua Igualadina. I, les sis obres
mereixedores d’un premi han
estat: 1r premi de 800 euros
(obsequi de Fundació privada
MIPS) a l’artista Núria Riba
i Bosch, per la seva obra Fent
pinya; el 2n premi de 400 eu-

ros (obsequi de Mútua Igualadina) a l’artista Lídia Guash
i Rodríguez, per la seva obra
Caos; el 3r premi de 200 euros
(obsequi de Fundació privada
MIPS) a l’artista Josep Millas
i Chia, per la seva obra Fraga;
un 1r accèssit de 100 euros en
material de pintura (obsequi

de Drogueria Riba), a l’artista Pere Noguera i Claramunt,
per la seva obra El pas del
temps; un 2n accèssit de 100
euros en material de pintura
(obsequi de Pel & Ploma), a
l’artista Xavier Gabriel i Puiggrós, per la seva obra La mare;
un 3r accèssit de 100 euros en
material de pintura (Obsequi
de Pintures Ralli) a l’artista
Lluís Amat i Torrents, per la
seva obra La Llacuna; a més
d’un Premi especial a l’artista Jordi Andreu i Palau per la
seva dedicació i esforç en el
camp pictòric.
Per últim, com és habitual, el
primer premi resta en propietat de la Mútua Igualadina,
i d’ell se’n fan una sèrie limitada de reproduccions que
l’artista ha de signar i numerar per lliurar-les als associats
de Mútua Igualadina, en tant
que obsequi de Nadal.
L’Exposició podrà ser visitada
fins al dia 15 d’octubre, a la
Sala Portal del Llevador, dins
dels horaris establerts.
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La música clàssica torna al Teatre de l’Aurora amb
els germans Marta i Oriol Carceller
MÚSICA / LA VEU

A

quest cap de setmana
el la música torna a
tenir una cita amb el
Teatre de l’Aurora de la mà de
les Joventuts Musicals d’Igua·
lada. Dins el cicle de concerts
organitzat per aquesta entitat,
amb la col·laboració del teatre
de Cal Font, aquest dissabte el
duo format pels germans Mar·
ta i Oriol Carceller oferiran un
Concert de violí i flauta.
El repertori presenta dues parts
ben diferenciades. La primera
part del programa inclou obres
del segle XVIII per a flauta i
violí, escrites per A. Rolla, B.
Campagnoli i B. Lorenziti;
mentre que la segona part pre·
senta arranjaments de bandes
sonores molt conegudes, com
E.T. de John Williams; Memòries d’Àfrica de John Barry; La
vida és bella de Nicola Piovani;
La llista de Schindler de John
Williams; Somriures i llàgrimes
de Richard Rodgers; Por una
cabeza de Carlos Gardel; Over
the rainbow de Harold Arlen
o West side story de Leonard
Bernstein.
Marta Carceller Inicià els seus

estudis de violí amb set anys a
l’escola Municipal de Música
d’ Igualada amb Joan Morera,
i continuà al Conservatori de
Grau Mitjà d’Igualada on es·
tudià amb Miquel Córdoba.
L’any 2008 accedí a l’Escola Su·
perior de Música de Catalunya
(ESMUC) amb el violinista rus
Yuri Volguin on obtingué el tí·
tol de grau superior el juny del
2012. Ha rebut classes de vio·
linistes com Gonçal Comellas,
Eva Graubin, Kai Gleusteen,
Isabel Vilà, Silvia Marcovici i
Keiko Wataya entre d’altres.
A nivell orquestral col·labora
amb la JOSA (Jove Orquestra

Simfònica de l’Anoia), i l’or·
questra Terres de Marca, amb
la que hi ha participat també
com a solista. Ha participat en
diversos encontres de l’Orques·
tra segle XXI i ha estat membre
de la JONC (Jove Orquestra
Nacional de Catalunya) i de
l’orquestra simfònica de l’ES·
MUC, treballant amb directors
com Xavier Puig, Manel Valdi·
vieso, Jordi Mora, Lutz Kolher,
Valeri Ovsiannikov, Karl Anton
Rickenbacher, entre d’altres.
Per la seva banda, Oriol Car·
celler, començà amb set anys
els estudis de flauta travessera
a l’escola Municipal de Música

La Biblioteca Central d’Igualada
recomana 10 clàssics contemporanis
catalans a l’Empremta
EXPOSICIONS / LA VEU

F

omentar la lectura.
Aquest és l’objectiu de
l’exposició que acull
des d’aquesta setmana l’Em·
premta de Gràfiques Vilano·
va. Es tracta d’una selecció de
10 llibres d’autors clàssics de
la literatura contemporània
catalana feta per la Biblioteca
Central d’Igualada.
Amb aquesta mostra, l’Em·
premta inicia un cicle d’expo·
sicions literàries consistents
en la tria de 10 obres per part
d’un autor o institució igua·
ladina. La Biblioteca Central
d’Igualada ha estat la prime·
ra en participar-hi fent una
selecció de llibres dels autors
catalans més recents, la ma·
joria dels quals han obtingut
diversos guardons literaris
per la seva obra com Carme
Riera, Jaume Cabré o Quim
Monzó. En la seva tria, la bi·

blioteca aposta majoritària·
ment per les novel·les, sense
deixar de banda els reculls
de contes d’autors com Mer·
cè Rodoreda o Pere Calders.

Tots aquests llibres i molts
d’altres es poden trobar entre
els prestatges de la Biblioteca
i es poden endur en préstec
amb el carnet gratuït de la
Xarxa de Biblioteques Muni·
cipals.
La recomanació de la Biblio·
teca Central serà visible des
del carrer durant el mes d’oc·
tubre. La sala l’Empremta està
situada al carrer de Santa Ma·
ria número 12, just davant de
l’entrada lateral de la Basílica
de Santa Maria d’Igualada.
En els propers mesos, els ciu·
tadans que s’apropin a l’apa·
rador de l’Empremta troba·
ran noves recomanacions
literàries que, de ben segur,
els despertaran les ganes de
llegir. Amb aquestes exposi·
cions l’Empremta contribu·
eix a promocionar la cultura
i el llibre, producte per ex·
cel·lència del sector de les
arts gràfiques.

d’Igualada amb el professor Jo·
sep Maria Oriol; cursà el Grau
Professional de música al Con·
servatori de la mateixa ciutat
rebent classes de David Riba.
L’any 2014 accedí a l’Escola Su·
perior de Música de Catalunya
(ESMUC) on actualment estu·
dia 2n curs amb la professora
Júlia Gállego. Ha participat en
el curs internacional de música
de Cervera amb Jaume Corta·
dellas i en el curs musical de la
ciutat de Xàbia, rebent classes
de Vicens Prats. En diverses
ocasions ha rebut consells del
flautista Claudi Arimany. Col·
labora amb la JOSA (Jove Or·
questra Simfònica de l’Anoia)
i l’orquestra Terres de Marca.
En la música de cambra, amb
el trio del Concervatori d’Igua·
lada van participar al IX con·
curs de música de cambra Hi·
gini Anglès de la Diputació de
Tarragona l’any 2013, on van
obtenir el 3r premi.
Horari i venda d’entrades
El concert de Marta i Oriol
Carceller tindrà lloc dissabte

8 d’octubre a les 21 h. Les en·
trades 10 euros i 8 euros (amb
els descomptes habituals) es
poden adquirir per Internet i a
la taquilla del Teatre de l’Auro·
ra (a la plaça de Cal Font) una
hora abans de cada funció. Més
informació a www.teatreauro·
ra.cat.
Ja estan a la venda els nous
abonaments
El Teatre de l’Aurora posa a la
venda dels nous abonaments
per a la Programació Setem·
bre/Desembre 2016, uns abo·
naments amb els quals els
espectadors poden escollir
4 espectacles abonables de
la programació per 40 euros
(amb un 33% de descompte
sobre el preu de l’entrada).
Els abonaments es podran
adquirir fins al 28 d’octu·
bre al Teatre de l’Aurora te·
lefonant al 938050075. Més
informació sobre la venda
d’abonaments i entrades, així
com dels espectacles, a la web
del Teatre de l’Aurora www.
teatreaurora.cat

Maria Gregori presenta
l’exposició “Fins als límits”

EXPOSICIONS / LA VEU

M

aria Gregori, la gua·
nyadora del Premi
Ciutat d’Igualada
de Fotografia Procopi Llucià
de l’edició 2015, presentarà el
proper divendres 7 d’octubre,
a les 19:30 hores, l’exposició
“Fins als límits”.
“Fins als Límits” és un conjunt
de díptics, units per un relat
suggeridor que ens convida a

alentir la mirada per fixar-nos
en les persones i les empremtes
que van deixant. Cada imatge
té una entitat d’obra única, i el
conjunt té la capacitat de for·
mar un relat, que interpretarà,
el propi lector, segons les seves
vivències.
Aquesta exposició estarà
ubicada a la Sala Municipal
d’Exposicions d’Igualada i es
podrà visitar del 7 al 23 d’oc·
tubre.

surtdecasa.cat/centre

Tota la informació cultural del Centre de Catalunya!
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Servisimó, nou mecenes
del Teatre de l’Aurora

CRÍTICA TEATRAL

Scaramouche
CARLES
MUNTANER

A

quest passat mes de
setembre la companyia de teatre “Dagoll-Dagom” estrenava al teatre victòria de Barcelona el
gran musical Scaramouche.
Aquesta novel·la de l’any 1921
de Rafael Sabatini ha estat
adaptada o reescrita pel director de la companyia Joan Lluís Bozzo magistralment, convertint-la en un espectacle per
a tots el públics i fent gaudir a
tots els espectadors de valent.
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 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 Comèdia de
l’art i és l’amant de Camila,
una jove actriu d’una bellesa i
sensibilitat extraordinària. Per
altra banda, trobem a Louis
que ha estat adoptat pel Marquès 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
fins a París on trobaran els

TEATRE / LA VEU

L

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
pamflets revolucionaris i s’enfrontarà amb l’aristocràcia
donat esperança a tothom.
Resumint, un espectacle de 2
hores i 45 minuts amb entreacte inclòs, que en cap moment et fa mirar el rellotge,
amb un interpretació sublim
per part de tots els actors i ac-

trius, amb una escenografia
brutal, una il·luminació feta
mida i un vestuari genial tots
aquest ingredients fan que
aquest darrer muntatge de
Dagoll-Dagom sigui espectacular, fins i tot els ginys que el
director ha sabut trobar i encaixar perfectament dins l’espectacle i que m’han recordat
els primers muntatges de la
companyia.
Felicitats doncs a tota la companya i músics que ens fan
gaudir de la música en directe i evidentment a Joan Lluís
Bozzo i tot el seu equip per
fer-nos passar una molt bona
vetllada teatral. Val molt la
pena que aneu a veure aquest
gran musical.

’empresa Servisimó s’ha
convertit en un nou
mecenes del Teatre de
l’Aurora amb la signatura d’un
conveni de patrocini anual
amb Unicoop Cultural, entitat
que gestiona el teatre igualadí.
Aquesta prestigiosa i històrica
empresa, que agrupa diversos
concessionaris i tallers d’automoció, se suma així a la resta
d’empreses d’Igualada i la seva
comarca que donen suport al
projecte cultural de la sala independent igualadina, col·laborant a fer possible la programació estable d’aquest espai.
Servisimó, amb més de 80 anys
d’història, és concessionari
oficial de Volkswagen, Audi i
Skoda a Igualada. En aquestes
instal·lacions, així com en les
que també té ubicades a Mollerussa i Tàrrega, ofereix la
millor atenció i el millor servei

als seus clients, oferint també
un servei integral i personalitzat per a la gestió dels seus vehicles, complint els estàndards
de qualitat de la Certificació
ISO 9001-2008.
A les instal·lacions de Servisimó, situades al carrer Alemanya, 17, del polígon industrial
Les Comes, ofereixen una àmplia gamma de vehicles nous i
d’ocasió al millor preu i el millor servei postvenda.
La programació i les activitats
que es duen a terme al Teatre
de l’Aurora són possibles gràcies als espectadors, a la col·laboració dels Amics del Teatre
de l’Aurora, a les institucions
públiques i, cada vegada més,
a les empreses que, com Servisimó, aposten pel patrocini
publicitari. Aquest suport imprescindible permet que iniciatives culturals o socials com
les d’aquesta sala independent
continuïn sent una realitat.

RESTAURANTS

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

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

Cuina
Casolana
Av. Catalunya, 9
08787
La Pobla de Claramunt
93 808 64 25
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El Grup Teatral de Capellades actua
diumenge a Santa Coloma
TEATRE / LA VEU

A

quest diumenge 9
d’octubre, el Grup
Teatral de Capellades actua a Santa Coloma
de Queralt, participant al II
Concurs de Teatre organitzat
per Naltrus Teatre d’aquella
població. Presenten l’obra El
miracle d’Anna Sullivan.
L’any passat hi van presentar
Cervells en la fosca, obtenint
el primer premi a la votació
popular, el 2n. premi a la millor companyia i el primer
premi a l’actor secundari,
Marcel Riba.
Amb El miracle d’Anna Sullivan s’han obtingut a Canet
de Mar, el 1er premi votació
popular, el 1r premi a l’actriu
principal i el 2n premi a l’actriu principal.
El Grup Teatral de Capellades va néixer el 25 de febrer
de 1978 després que un grup

de capelladins i capelladines
aficionats al teatre haguessin
portat endavant un projecte
ambiciós, retornar la tradició
dels Pastorets a Capellades.
D’aleshores ençà són 38 anys
en els quals han passat pel
grup més de 150 persones,
actors, actrius i tècnics, tots

ells amateurs. En tot aquest
temps s’han fet més 300 representacions de les prop de
40 obres que s’han anat estrenant (El Retaule del Flautista,
La Blancanegra, Tevye el Jueu,
Els arbres moren drets, El viatge de nuvis, La Llúcia i la
Ramoneta, Tot esperant Godot ... en són algunes d’elles).
Han participat en concursos
i mostres d’arreu de Catalunya, obtenint guardons en
moltes d’elles.
El Grup també ha participat
en totes les activitats i celebracions de la vila en les quals
s’ha requerit ambientació o
animació.
Actualment tenen tres obres
en cartell: Cervells en la fosca,
El Miracle d’Anna Sullivan i
El mètode Grönholm, i estan
preparant La rambla de les
floristes i El petit príncep, que
estrenaran la propera temporada.
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P. Ramon M. Castelltort:
100 anys / 50 anys.
Memòria d’un poeta
POESIA / LA VEU

“

P. Ramon Castelltort. 100
anys / 50 anys. Memòria
d’un poeta” és el títol de
l’acte que es farà a la Sala d’actes
de la Biblioteca central d’Igualada “Cal Font”, el divendres
dia 7 d’octubre, a les 7 del vespre, en recordança de la figura
del poeta escolapi igualadí, en
complir-se el centenari del seu
naixement i el cinquantenari de
la seva mort prematura.
El P. Ramon Castelltort (19151966) fou considerat, en el seu
moment, com una de les veus
poètiques més rellevants de la
mística espanyola. Des del seu
primer llibre, al 1941, “Mi soledad sonora” que significà un
impacte important fins a les
seves darreres obres, va ser mereixedor d’elogioses crítiques i
reconeixements en els àmbits

culturals i en gairebé tots els
mitjans. Una de les seves obres
potser més popular, va ser “El
poema del ciego que vió a Cristo”, traduït a diferents llengües.
La seva producció literària va
ser quantiosa. Va conrear poesia, prosa lírica, teatre, assaig
i traduccions. Fou també articulista, conferenciant, jurat i
mantenidor de premis literaris,
apart de la seva labor docent a
l’Escola Pia.
L’acte de recordança i memòria a la seva figura és amb guió
i conducció de Jaume Ferrer,
amb la intervenció de Joan Valls
sobre “Qui fou i qui és el P. Ramon Castelltort” i les recitacions de: Adoració Aliberch, Maria Castelltort, Antoni Miranda,
Ma. Teresa Ratera, Claudina
Canals i Arnau Pujol. Al piano,
Claudina Canals. Audiovisual
d’Òscar López.

La Mostra d’Igualada dobla en els últims dos anys
les propostes artístiques rebudes
TEATRE / LA VEU

C

ada edició hi ha més
interès per actuar a
La Mostra d’Igualada
– Fira de teatre infantil i juvenil. Després d’uns anys en què
les sol·licituds de participació
rondaven els 270 inscrits, el
2015 es va batre un rècord amb
322 propostes. El 2016 la xifra
va augmentar un 34% amb
434 espectacles inscrits i, per
aquest 2017, la convocatòria
s’ha tancat amb 665 producci-

ons, un creixement que dobla
amb escreix les inscripcions de
fa dos anys i que ratifica el rol
estratègic de la fira dins el sector de les arts escèniques per a
tots els públics.
El director artístic de La Mostra d’Igualada, Pep Farrés,
observa que “l’augment d’inscripcions respon a que cada
vegada més les companyies
valoren La Mostra com a plataforma per vendre els seus
espectacles i també a la difusió
que estem fent al llarg de l’any

a diferents fires i festivals de
l’Estat espanyol i internacionals”.
Dels 665 muntatges presentats,
el 39% són de Catalunya, el 5%
del País Valencià, el 2% de les
Illes Balears i el 40% de la resta de l’Estat, uns percentatges
similars als de l’any passat. En
canvi, ha crescut notablement
l’interès de les companyies internacionals amb la recepció
de 94 propostes de 17 països
diferents (l’any passat n’eren
30 de 10 països).

Pel que fa al tipus d’espectacles, més de la majoria (55%)
s’adrecen a tots els públics, un
14% s’inclou a l’itinerari per a
nens i nenes de 3 a 6 anys, un
16% al de 6 a 12 anys i, finalment, un 15% correspon a la
franja de La Mostra JOVE en
la qual s’incideix especialment
des dels darrers dos anys per
fomentar l’assistència del públic juvenil al teatre.
D’altra banda, predomina
l’oferta d’espectacles de sala
(70%) per sobre dels de carrer

o itinerants, així com el gènere del teatre de text, seguit
del multidisciplinar, teatre de
titelles, circ, clown, musical,
dansa i teatre d’objectes, entre
d’altres.
El director artístic Pep Farrés
ja treballa en la configuració
de la programació de la 28a
edició de la fira, que tindrà lloc
del 30 de març al 2 d’abril de
2017. Part de la graella es farà
pública a mitjans de novembre
coincidint amb l’inici d’inscripcions de professionals.

Restaurant
Braseria i Cafeteria
-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies
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 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

nou urbisol

ESMORZARS
MENÚ DISSABTE 15€
MENÚ DIUMENGE 22€

restaurant
Cuina de mercat

CARRETERA NII, KM.562 - 08719
CASTELLOLÍ (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

Ctra de Bellprat s/n
St. Martí de Tous
Tel 93 809 62 38
618 19 42 01
www.eucaria.com
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L’exposició “A dues veus. Es busquen voluntaris per a una
Retrats de conversa en
nova edició del programa de parelles
català”, al Mont-Àgora
lingüístiques
EXPOSICIONS / LA VEU

V

oluntariat per la
llengua (VxL), programa impulsat per
la Direcció General de Política Lingüística i gestionat pel
Consorci per a la Normalització Lingüística que forma
parelles lingüístiques entre
voluntaris catalanoparlants i
aprenents que volen guanyar
fluïdesa en l’idioma i queden
una hora a la setmana per fer
conversa en català.
La mostra inclou fotografies
d’Imma Casanellas, que serveixen com a testimoni de
les trobades que fan diverses

parelles lingüístiques en llocs
emblemàtics de Vilafranca del Penedès. En general,
s’adreça a qualsevol persona
que vulgui descobrir com un
projecte de foment de l’ús de
la llengua catalana pot esdevenir una eina de cohesió
social.
Es podrà veure durant la primera quinzena d’octubre al
Centre Cultural Mont-Àgora de Santa Margarida de
Montbui. Junt amb l’exposició, hi haurà també un Punt
d’inscripció del Voluntariat per la llengua, on totes
les persones interessades a
participar-hi podran informar-se’n i inscriure-s’hi, i
informació sobre els cursos
de català per a adults que
organitza el Servei Comarcal de Català de l’Anoia i que
van destinats a totes aquelles
persones que volen millorar
les competències en llengua
catalana des del nivell inicial fins al nivell superior. La
Biblioteca Mont-Àgora col·
laborarà també en la difusió
del VxL facilitant informació
del programa durant tot el
mes d’octubre.

LLENGUA / LA VEU

A

quest mes d’octubre
el Servei Local de Català (SLC) ha engegat
nous cursos de català per a
adults. Els grups de català bàsic estan formats per persones
de procedència diversa que
inclouen alumnes de l’Amèrica llatina, els Estats Units,
Àfrica, l’Europa de l’Est i diverses regions d’Espanya. A
banda de les classes lectives,
se’ls ofereix la possibilitat de
participar al Voluntariat per
la llengua, un programa de

la Direcció General de Política Lingüística gestionat pel
Consorci per a la Normalització Lingüística que posa en
contacte persones catalanoparlants i persones que estan aprenent la llengua amb
l’objectiu de fer una hora de
conversa en català a la setmana i millorar-ne la fluïdesa a
través de pràctiques que es
desenvolupen fora de l’aula
d’una manera més informal
i distesa.
Per tal de poder dur a terme
l’activitat el SLC busca persones voluntàries que vulguin

dedicar una hora a la setmana a conversar en català amb
una persona que l’està aprenent. Les inscripcions ja estan
obertes i es poden fer en línia
a través del portal www.vxl.
cat o adreçant-se de manera
presencial al Servei Local de
Català d’Igualada (c/ Lleida,
78).
El proper divendres 21 d’octubre, a les 6 de la tarda, la
biblioteca Central d’Igualada
acollirà l’acte de presentació de parelles lingüístiques
d’aquesta nova edició, que es
durà a terme fins al febrer.

NOTES TEATRALS

Voilà, aquí tens la vida
NÚRIA
CAÑAMARES
@ncanyamares

You say tomato. Autor: Joan Yago. Direcció: Joan
Maria Segura. Amb: Anna Moliner i Joan Negrié.
Producció: Sala Trono. Teatre de l’Aurora. Diumenge, 2 d’octubre de 2016

Q

ui no vulgui veure’s retratat que no vagi a
veure-la. Però que sàpiga que aquest gest és
de covards i que la vida és entomar i aprendre. Vaja, que de petits conflictes interns –encara que
potser no els expliquem– en tenim tots i que aplaudim Joan Yago (dramaturg de capçalera de La Calòrica) per haver-se atrevit a posar-los negre sobre
blanc. A més a més, hi ha drama, sí, però és d’aquell
drama que frega la comèdia i que, mentre et va lligant el nus a l’estómac, et distreu fent-te riure.
Això costa molt i alhora està molt bé, perquè et planta la vida al davant, sense maquillatge, amb els seus
clarobscurs, perquè la miris en tercera persona però
la reflexionis en primera, des de l’anonimat d’una
butaca amagada en la foscor. És o no és un privilegi
experimentar una situació que, poc o molt, talment
o reenfocada, podem arribar a trobar-nos i analitzar
–sense prendre mal– com es pot resoldre?

La situació: una parella a la vida real i també als escenaris amb 10 anys de relació que, just abans del bolo
de Festa Major, té una petita enganxada que, de mica
en mica, deixarà a la vista el problema de fons. Idealismes, inèrcies, zones de confort, objectius cada cop
menys compartits, diferència d’edat, crisi de canvi de
dècada... aniran espetegant com si fossin bombolles
fins aleshores captives i, ara, en estat d’ebullició.
Tot i la duresa de sentències com “No estem vivint

la vida que volíem i no tenim la possibilitat que millori” no és ni molt menys un espectacle depriment.
Al contrari: pot ser una empenta per actuar i ser més
feliç, pot servir per treure ferro a l’assumpte i adonar-se que un no pot estar preocupat malaltissament
per allò que no ha fet, allà on no ha anat, allò que no
ha dit... És com una crida amable a la “o caixa o faixa”, a emprendre amb un somriure i decisió.
El director, Joan Maria Segura, aixeca un espectacle
molt ben interpretat per Anna Moliner (atenció amb
aquesta polifacètica actriu que no deixa de créixer)
i Joan Negrié. Ell exaltat, ella conciliadora, claven
els seus papers balancejant-se còmodament pels
registres de l’humor, la tensió còmoda i, també, el
musical. Quan el text és bo –aquest ja ha rebut el
Premi Serra d’Or 2016– resulta més senzill defensar-lo i aquí els monòlegs i diàlegs brillen per reals,
espontanis, originals, interessants... A més, s’han
trobat enginyosament els recursos escenogràfics, de
vestuari, dramatúrgics, sonors, etc. perquè l’atenció
no decaigui, arrencar més riures i sorprendre la concurrència.
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La jove promesa de l’actual indie pop Marion Harper
presenta ‘Cotton Candy’ a Músiques de butxaca
MÚSICA / LA VEU

M

arion Harper actuarà avui divendres
7 d’octubre, a les 11
de la nit, a Músiques de butxaca en un dels últims concerts
de la seva exitosa gira de presentació del seu primer disc
Cotton Candy.Marion Harper
(Montevideo, 1996) arriba
amb una proposta farcida de
ritmes i melodies al més pur
estil anglosaxó. Un estil que es
mou entre els sintetitzadors,
les bateries profundes i les influències dels 80’s per acabar
esclatant en una proposta lluminosa i potent. D’ella s’ha dit
que fa pop lluminós i sovint la
premsa l’ha comparada amb
la sonoritat de grups cèlebres
del panorama internacional
com són Chvrches o Gossip
en la seva darrera etapa.
Marion Harper neix a Uruguai fa 20 anys i lluny d’establir-se a Anglaterra, on té la
seva família paterna, als 7 anys
arriba a Catalunya on ha crescut i forjat el seu projecte musical. Des de ben petita estudia
guitarra i no serà fins més tard
que estudiarà cant. Anys després, el 2014, el segell català
Luup Records la descobreix
i és llavors quan comença la
seva aventura. Amb encara no
dos anys de recorregut musical, Harper ja ha publicat un
EP Seasons (Luup Records,
2014) i un disc Cotton Candy
(Luup Records, 2015) que va
veure la llum a finals del 2015.
Per si fos poc, pot presumir
d’haver pujat a alguns dels
escenaris més importants del
nostre país amb la seva banda:
l’Apolo, el Liceu, el Palau de la
Música o la Sala Bikini i d’haver seduït la premsa amb re-

portatges i publicacions com
El Dominical de El Periódico,
La Vanguardia o Mondo Sonoro. Tanmateix ha compartit
escena amb artistes reconegudes del nostre panorama musical i la seva música ha estat
escollida en sèries com la celebrada ‘Cites’ de TV3.
Enguany ha rebut el Premi
Descobertes 2016 que atorga
el Festival STRENES després
de la seva actuació al festival.
Amb Cotton Candy, Marion
Harper fa un pas endavant.
Una evolució natural i madura
que es transforma en 11 nous
temes plens de sonoritats contundents, molt ben compostes
i produïdes amb un gust i una
tècnica impecable.
Els Músiques de butxaca tot i
acollir habitualment formats
acústics, en aquesta ocasió
Marion Harper vindrà amb
tota la banda. Aquests són els
músics que l’acompanyen:
Aleix Iglesias a la guitarra
elèctrica i teclat, Ricard Borrell al baix, Joan Vissi al teclat
i guitarra elèctrica i Jordi Vissi
a la bateria.
Entrades i abonaments
El preu de l’entrada del concert és de 12 euros amb gintònic inclòs i de 10 euros pels
socis de l’Ateneu, Cineclub i
Teatre de l’Aurora. Les entrades es poden comprar online
a través de www.musiquesdebutxaca.cat , anticipades a
Secretaria de l’Ateneu o mitja
hora abans del concert a taquilla.
Per aquest final de temporada
hi ha un ABONAMENT amb
un preu molt assequible de 30
euros (3 concerts + gintònics)
i de 24 euros pels descomptes
abans esmentats.
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Catalunya és la
4a regió d’Europa
que ha captat
més volum
d’inversions
estrangeres.

K

Font: FDI Markets, Financial Times Ldt , any 2015.

Dijous, sessió de
Cineclub solidària
CINEMA / LA VEU

El dijous 13 d’octubre a 2/4
de 9 al Teatre de l’Ateneu tindrà lloc una sessió extraordinària del Cineclub. L’entrada
serà lliure.
La projecció s’emmarca dins
els actes de l’Octubre Solidari i consisteix en l’estrena
del film italià IO STO CON
LA SPOSA (2014) dels di-

rectors Antonio Augugliaro,
Gabriele de Grande i Khaled
Soliman Al Nassiry. El film
fou seleccionat pre a la secció ‘Orizzonti’ de la Mostra
Internacional de Venècia del
mateix any.
A la projecció hi assistirà Tareq Al Bjar, poeta sirià i que
intervé en el film.
(Teniu més informació del
film a la pàgina 58).

La força d’un

gran país
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La Gaspar Camps: de l’aula a la feina
ART / LA VEU

A

la sala d’exposicions
de l’Escola Municipal
d’art i disseny Gaspar
Camps s’exposa una interessant mostra fotogràfica de treballs realitzats per l’alumnat
del Cicle Formatiu d’Artesania de complements de cuir,
que conjuntament, han estat
distingits amb el Premi Nacional d’Artesania Prestigia 2016,
atorgat per la Generalitat de
Catalunya.
En l’exposició podem veure
molts dissenys i realitzacions
fetes en cuir tant de projectes
d’escola com encàrrecs d’importants firmes de moda: bosses, motxilles i altres complements.
Diverses firmes de moda es
posen en contacte amb l’escola davant la necessitat de
realitzar els complements de
vestir de les seves col·leccions, quan es volen fer amb la
prestància i prestigi de la pell.
Algunes de les col·laboracions

La cooperació i
l’educació a l’AUGA
CULTURA / LA VEU

L
exposades van tenir el seu ressò en els medis periodístics.
El motiu de l’exposició és
mostrar les moltes possibilitats d’aquest cicle formatiu,
únic a tot Catalunya, i les sortides professionals que té pels
nombrosos àmbits industrials
i artesanals d’aplicacions de la
pell i, en especial, en la moda.
En destaca en tots ells la modernitat dels dissenys tant en
aquells fets en col·laboració
amb dissenyadors externs
com en els fets com exercicis

de l’escola. Destaquen també
les aplicacions innovadores i
en ocasions sorprenents; així
hi podem veure coses com
altaveus realitzats en cuir, trofeus que canvien de color amb
el tacte o també uns guarniments pel cavall amb il·luminació nocturna incorporada,
entre molts altres productes.
En la mostra es veu el compromís de l’escola amb la
innovació i la qualitat dels
productes en un sector molt
tradicional.

a
sessió
d’AUGA
d’aquest dilluns va tenir com a protagonista
Sara Camps, una noia jove,
vital i activa. Va venir a explicar la seva experiència a
Guatemala com a ensenyant i
cooperant. Sara Camps es va
entusiasmar amb el paisatge,
la vida, els colors, els infants
i joves, la cultura i tradicions d’una petita comunitat
de Guatemala. Amb el seu
somriure i treball és va posar
alumnes i famílies a la butxaca, i ara, un any després va
fer embadalir un públic que
omplia totalment l’Ateneu.
Aquest ha estat el primer
acte de l’Octubre Solidari
d’enguany. És per això que
va obrir la sessió el Regidor
de Cooperació de l’Ajuntament d’Igualada, el Sr.Fermi
Capdevila, que va convidar

tothom a assistir al actes organitzats per les associacions
igualadines que promouen la
solidaritat.
Dilluns vinent, torna la música a l’AUGA de la mà del
Trio Gaudeamus.

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

Un reeixit art jove s’imposa entre altres
pintures notables, al Portal del Llevador

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

L

a reeixida labor pictòrica
d’Igualada i comarca, un
any més, gràcies a l’impuls
cultural i artístic de la Mútua Igualadina, ha donat peu una significada participació d’obres, de les quals
no se’n poden passar per alt –com
a mínim- uns merescuts apunts sobre els dos primers premis.
En aquest sentit, una jove igualadina, la Núria Riba, llicenciada en
Belles Arts, de fa temps professora
de dibuix i pintura a l’Escola d’art
Pèl & Ploma d’Igualada i també
habitual participant de concursos
-circumstància que l’ha fet mereixedora de diversos premis- ha esdevingut una de les
artistes més prolífiques i actives. Els seus treballs, tot i
encàrrecs personalitzats, van des de l’obra de creació
ràpida fins a la d’estudi, i la pintura seca.
Una magnifica creació, “Fent pinya”, guanyadora del
primer premi, et mostra de manera testimonial fins
a quin punt, l’artista, ha estat capaç de plasmar el treball, la dedicació plena a la causa, l’esforç col·lectiu i
sobretot l’autèntic esperit d’equip que conformen el
Moixiganguers d’Igualada (la Colla castellera de la
ciutat), mitjançant una seqüència pictòrica on observes els Moixiganguers fent pinya a punt que hi pugin
els segons. De retruc, val a significar la importància
de retratar -des de la imatge potent i l’harmonia cromàtica- un món del qual l’artista en participa des de
fa nou anys. El resultat és que, d’una manera inti-

mista i amb un rerefons força didàctic, l’obra concedeix un sentit reconeixement a la tenacitat d’aquest
col·lectiu i accentua la viva emoció d’ensenyar-lo i encomanar-lo a tothom.
Quant a la segona obra premiada, “Caos”, de la Lídia
Guasch; aquesta joveníssima artista de 19 anys encara
està cursant Belles Arts a la Universitat de Barcelona. I,
essent aquest el primer any que es presenta a un concurs de pintura, està més que cofoia d’aquest premi,
atesa la qualitat de les altres obres. Des d’una esfera
personal, manifesta que la passió envers el món del dibuix i la pintura li ve de ben petita, perseguint a tothora la perfecció en els seus treballs; és en aquest camp
en el qual -en un futur- li agradaria d’especialitzar-se.
En aquesta realització artística, si bé es palesa el delit de la Lídia per als colors cridaners i una evident

aproximació a la pintura realista, també se t’evidencia un mar de fons fantasiós i una certa estupefacció
per l’extravagància, que apunta a ser una constant a
la seva obra. En un primer pla, la figura del nen contrasta amb els colors intensos del fons, mentre els seus
cabells semblen fondre’s amb les fulles que anuncien
la tardor. Endemés, l’expressivitat de l’obra guanya
una notòria dimensió en tractar-se del rostre d’un
noi de color; mentre més enllà del factor ètnic hi observis –potser- sorprenent la denominació “Caos”
amb la idea d’al·ludir al mateix desgavell d’idees que
la persegueixen a ella mateixa, així com als efectes de
l’empenta d’una ràfega de vent. En definitiva, no se’t
fa estrany de detectar fins a quin punt l’artista ha creat
una atmosfera imaginària, en una història on no hi
calen paraules.
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CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga,
historiadora
i fotògrafa

L
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La Basílica de Santa Maria 2a part

es successives transformacions d’ençà els mil anys d’existència de la Basílica de Santa Maria d’Igualada han
configurat aquest edifici religiós com a una
preuada obra arquitectònica que ha estat
testimoni del secular referent religiós de la
ciutat. I apunta a ser el seu interior aquell
que ens dóna més claus de la important presència de fidels que, amb la seva voluntat,
van contribuir i han contribuït en el resultat
final de la seva aparença actual.
D’una construcció duta a terme sobre una
capella primitiva, si bé la façana exterior palesa aquella singular senzillesa constructiva
de l’arquitectura catalana, el seu interior
atresora molts elements d’un pregon interès
estètic i arquitectònic. En aquest sentit, la
seva nau única de més de quaranta metres de
llargada i prop de quinze d’amplària denota
una gran espaiositat que, al costat del seus
sis altars laterals dedicats a diferents sants,
la capella del Sant Crist i el baptisteri li atorguen una fesomia d’una singular majestuositat. En perspectiva, tant els altars laterals
com tota la barana d’obra que ocupa la part
superior, amb les seves respectives galeries i
obertures exteriors, així com l’amplitud del
cor, li atorguen una àmplia visibilitat; una
dimensió de folgança que conflueix en els
punts on es tanca la nau i s’imposa l’Altar
major, ubicat en un absis de planta rectangular, amb el seu fantàstic retaule barroc.
De ben a prop de l’Altar major, des de l’escalinata, una mirada atenta al retaule et des-

Descobreix Igualada i més
cobreix una obra de tres cossos realitzada al
llarg del segle XVIII, en la que hi predomina
l’estètica barroca malgrat algunes empremtes neoclàssiques, i banyat d’un daurat intens. La construcció d’aquest bell conjunt
sembla ser de Jacint Morató i les escultures
són de l’artista Josep Sunyer; i d’entre les
més representatives cal assenyalar la figura

de la Immaculada, acompanyada per uns angelets. A l’entorn de la imatge central, com
embolcallant-la guanyen un especial interès
les imatges de Santa Anna i Sant Joaquim,
a les quals s’hi sobreposen Sant Roc i Sant
Faust, i el patró d’Igualada: Sant Bartomeu,
al capdamunt; i sobre seu tres àngels coronen tot el conjunt..

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Era la més antiga del ram

D

ivendres passat va tancar les
seves portes l’establiment
“Cristalleries Valls”, ubicat al
començament de l’Avinguda Balmes,
a tocar de la plaça Castells, o de Sant
Agustí. Així, doncs, el 30 de setembre
ha estat el darrer dia de la venda al
públic, de la botiga que, a l’any 1947,
va obrir la Montserrat Vilalta Muntaner. Ha esta la seva filla Rosa i el
seu marit -segona generació que ha
regentat el negoci- els qui, per edat,
han posat el punt i final a aquella
botiga, que actualment era la més
antiga de les del ram a Igualada. En
la fotografia, que publiquem, es pot
veure el seu interior, en l’època de la
seva apertura. Sabem que una forma
de fer propaganda era la de fer passar

una diapositiva seva, en els cinemes.
Recordem que, en Igualada existien
altres cases que venien plats i olles,
o “cristal Y loza”, com diuen en castellà. “Ca la Muray” (A. Costas, vda.
Muray) al carrer de l’Argent. A Cal
Tarrida (“Sans”), a la plaçeta de sant
Joan. J. Botines, a la plaça del Pilar.
J.Elias Tossal (“Campanilles”), a la
plaça de l’Ajuntament. Claramunt
Bella, al carrer del Born. J. Bertran, a
la Rambla Nova, Josep Junyent Jorba,
al carrer Sant Roc, sota les voltes, que
segons explicava la Marina Tomàs
Jorba (mare dels germans Raluy, del
circ) eren parents d’aquest terrisser.
Foren unes cases que, al llarg dels
anys, han anat desapareixent del llistat de comerços locals
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DIVENDRES 7
BARRUFAJOCS
Igualada
Tornen els Barrufajocs de la Biblioteca,
amb el joc de l’Ikonikus, on els nens
hauran de reaccionar a un munt de
propostes esbojarrades.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central d’Igualada.
MÚSIQUES DE BUTXACA
Igualada
Concert de Cotton Candy amb Marion
Harper. El primer disc de Marion Harper és una explosió de sabors.
Divendres a les 11 de la nit al Teatre
Municipal l’Ateneu.
XERRADA
Igualada
Dins dels actes de l’Octubre Solidari, es
farà la Xerrada sobre les mines antipersones al Sàhara Occidental a càrrec de
Miquel Cartró, d’ACAPS Catalunya.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la sala
de socis de l’Ateneu.
HOMENATGE
Igualada
“P. Ramon M. Castelltort: 100 anys /
50 anys. Memòria d’un poeta”. Amb
motiu dels 100 anys del naixement i dels
50 anys de la mort de l’escolapi Pare
Ramon M. Castelltort.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central d’Igualada.

DISSABTE 8
V MOSTRA D’ENTITATS
SOLIDÀRIES
Igualada
Durant tota la tarda exposició de les parades de les diverses entitats solidàries
d’Igualada Solidària. Cercavila i con-

tacontes.
Dissabte a partir de les 5 de la tarda a la
plaça de Cal Font.
DISSABTES INFANTILS
Igualada
En el marc dels dissabtes infantils, Abacus
cooperativa us convida a l’activitat Coneixes el nivell de competència lectora del teu
fill? .
Dissabte a les 12 del migdia a la Botiga
Abacus.
MÚSICA
Igualada
Concert de violí i flauta dins el Cicle Joventuts Musicals d’Igualada a càrrec del
duo format pels germans igualadins Marta
Carceller (violí) i Oriol Carceller (flauta)
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de
l’Aurora.
V CERCAVILA
Piera
Mostra de les entitats de cultura catalana
de Piera i de colles convidades. Plantada a
la pista del Gall Mullat, i seguidament cercavila pels carrers del poble fins a la plaça
del Peix.
Dissabte a les 5 de la tarda des de la plaça
del Peix
PIERA, MÚSICA I PATRIMONI
Piera
Itinerari guiat per Jordi Parcerisas amb
actuacions al celler de Cal Guerin (17.30),
capella de Sant Sebastià (18.30), plaça de la
Sardana (19.30) i Castell de Piera (20.30)..
Dissabte a partir de 2/4 de 6 de la tarda
pel centre històric.
40è CONCURS DE TEATRE
Piera
L’Agrupació Teatral del Casal de Calaf presentarà “Una ciutat brillant”.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre
Foment.
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VIU LA MÚSICA
El Bruc
Escoltarem cançons que han triomfat al
mateix temps que veiem el videoclip i tindrem a la vista la lletra en anglès i en català
o castellà.
Dissabte a la 1 del migdia a la Biblioteca.

DIUMENGE 9

DILLUNS 10
MÚSICA
Igualada
Trio Gaudeamus. Els clàssics a Auga
Els clàssics Beethoven, Mozart, Haydn…
però també Morera, Toldrà, Bernstein,
Ellignton i Lennon... Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.

TEATRE
Igualada
“Els tres porquets es caguen de por”. Samfaina de colors ens explica la història amb
música. El llop ferotge ha fugit amb el cul
escaldat i amb la cua entre les cames. Organitza Xarxa Igualada.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre
Municipal l’Ateneu.

CLUB DE LECTURA INTANTIL
Piera
Club de lectura per a nens i nenes que comentaran el llibre “Barrabum” de Mark
Haddon.
Dilluns a les 6 de la tarda a la Biblioteca de Piera.

TEATRE
Capellades
Espectacle de circ “Aquí no hi ha ningú”, de
la cia. Desastrosus Cirkus. Organitza Xarxa Capellades.
Diumenge a les 6 de la tarda al pati de
la Lliga.

DIMARTS DE DIÀLEG
Igualada
Espai de debat, tertúlia i reflexió a l’entorn d’un tema actual.
Dimarts a les 8 del vespre a la sala de socis de l’Ateneu.

CINEMA
Piera
Projecció de la pel.lícula “Ice Age: el gran
cataclisme”.
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre
Foment.

DIMARTS 11

CONFERÈNCIA
Igualada
Síntesi de “L’alegria de l’amor” a càrrec e
Mn Gaspar Mora, doctor en Teologia.
Dimarts a 2/4 de 9 del vespre als locals
parroquials de Santa Maria.

BALLADA DE SARDANES
Vilanova del Camí
Ballada de sardanes organitzada per
l’Agrupació sardanista vilanovina.
Diumenge a les 12 del migdia a la plaça
del Mercat.

DIJOUS 13

al vestíbul de al Biblioteca Central
d’Igualada.

com i quan s’han format i quines
propietats tenen.
Del 6 al 29 d’octubre a la Biblioteca
de Piera.

CINEMA
Igualada
El Cineclub Igualada projecta, en col.
laboració amb els actes d’Octubre Solidari, la pel.lícula “Io sto con la sposa”. Es
comptarà amb la presència del poeta sirià
Tareq Alibar.
Dijous a 2/4 de 9 del vespre al Teatre
Municipal l’Ateneu.

EXPOSICIONS
BOLETS
Pilar López Exposito
La Pilar López, artista autodidacta, ha trobat en la natura l’espai
ideal per desenvolupar la seva creativitat.
Del 13 de setembre al 4 de novembre al Punt de lectors de la Biblioteca Central.

SÍMBOLS
Lourdes Figueras
Gravats. Homenatge la generació
perduda a través de poesia de Salvador Espriu i Bartomeu Rosselló-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 CULTURAL
Col·lecció de totes les portades que
han donat visibilitat a laCultural,
l’agenda alternativa d’Igualada durant el seu recorregut de 5 anys.
De setembre a desembre al vestíbul
del Teatre de l’Aurora.

VIZCARRA: 25 ANYS DE
CARICATURES
Una mostra de les caricatures realitzades pel conegut il·lustrador Joan
Vizcarra.
Del 19 de setembre al 15 d’octubre

IV CERTAMEN DE PINTURA MÚTUA IGUALADINA
A la mostra hi haurà una selecció
dels treballs presentats al certamen.
Del 30 de setembre al 15 d’octubre al
Portal del Llevador.

FINS ALS LÍMITS
Maria Gregori
Primer Premi Ciutat d’Igualada de
Fotografia Procopi Llucià 2015.
Del 7 al 23 d’octubre a la Sala Municipal d’exposicions.

ROQUES I MINERALS
Pere Ferrer Carafí
Mostra de roques i minerals. Saber

EUROPEAN BALLOON
FESTIVAL
La mostra recull imatges que reflecteixen l’habilitat dels pilots i el
seu esforç, així com la bellesa i els
colors dels globus i dels paisatges.
Del 8 al 26 d’occtubre a la sala d’exposicions de la Biblioteca Central.

PINTURA
Exposició de pintures dels alumnes de l’escola de pintura de la Pobla.
Del 9 al 23 d’octubre a la sala municipal d’exposicions de la Pobla de
Claramunt.
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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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta
butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i,
per tant, autoritza a LA VEU i al Museu del Traginer a
incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus
fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la
finalitat 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
EL GUANYADOR

del sorteig de 2 entrades
per al Teatre de Ell’Aurora
és
subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

10% DE DESCOMPTE

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

PLANXISTERIA
GELABERT S.L
C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

SORTEIG

UN VAL DE 100 €
PER A LA REPARACIÓ
DE XAPA I PINTURA
DEL SEU COTXE (VÀLID
DURANT EL 2016)

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
fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la finalitat 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)

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el
seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i
al Gelabert a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als
seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la finalitat 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)

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

Moltes felicitats!

Nom
Cognoms

SORTEGEN
2 ENTRADES
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Població
Telèfon mòbil
Email

SORTEIG
D’UNA
BICICLETA

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 fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la finalitat
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

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 fitxers automatitzats i al
seu tractament i ùs amb la finalitat 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 promocionals 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).

Nom

Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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 fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la finalitat 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)

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 fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la finalitat 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)
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Viatge de noces
El racó del Cineclub • Io sto con la sposa
RICARD FUSTÉ /

E

l proper dijous dia 13, a 2/4
de 9 del vespre, al Teatre de
L’Ateneu, el Cine-club presentarà la producció italiana
de 2014 Io sto con la sposa, dirigida per
Gabriele Del Grande, Khaled Soliman
Al Nassiry i Antonio Augugliaro. La
projecció s’emmarca en el projecte
“Igualada solidària” i anirà acompanyada de la presència del poeta sirià
Tareq Aljbar, refugiat a Itàlia i membre
de l’equip de la pel·lícula.
Com tots sabem, milers de sirians, fugint de la guerra, es desplacen fins a
Europa. Molts d’ells, com els protagonistes del film, arribaven a Lampedusa
(Itàlia) i després a Milà, des d’on intentarien viatjar a Suècia pagant 1.000

als traficants de persones.
Io sto con la sposa, per estrany que pugui semblar el seu argument, no inventa res. Narra en primera persona
la peripècia viscuda per cinc palestins
i sirians que, ajudats per un poeta sirià palestí i un periodista italià, faran
el viatge d’Itàlia a Suècia disfressats
dels nuvis i els convidats d’un teòric
casament. Al cap i a la fi, van pensar:
qui gosaria demanar la documentació a una núvia?. Un viatge carregat
de perills però també d’emocions i
de somnis a través d’una Europa que
voldríem més solidària. Si més no, la
història que presenciarem és un gran
exemple de generositat i ens permet
mantenir una mica d’esperança enmig
d’un panorama desolador.

Desnonaments

Els 7 cavalquen de nou

A Tous • Cerca de tu casa

A Montbui • Los siete magníficos

RAMON ROBERT /

RAMON ROBERT /

E

L

l cineasta barceloní Eduard
Cortés ha escrit i realitzat
Cerca de tu casa, una molt
peculiar pel·lícula sobre
desnonaments. El to de la pel·lícula
es dramàtic, però pertany clarament
al gènere musical. De fet, la musica i
les cançons són obra de Sílvia Pérez
Cruz, que també es fa càrrec del paper
principal. La pel·lícula esdevé deutora d’una inoblidable obra de Jacques
Demy, Une chambre en ville.
Així, aquest és un film musical sobre
els desnonaments, quelcom habitual
en la Espanya de la crisi econòmica
i dels abusos de la banca. Després de
perdre la seva casa per no poder pagar-la, un jove matrimoni, amb una
filla de 10 anys, es muda a casa dels pares d’ella, però aquest habitatge també
es veurà amenaçat per l’embargament

del banc, a l’haver servit com a aval de
la hipoteca de la filla.
Interpretada per Sílvia Pérez Cruz,
Oriol Vila, Lluís Homar i Adriana Ozores, Cerca de tu casa és una benintencionada i emotiva pel·lícula. Malgrat les
cançons i les moltes llicències estètiques, la pel·lícula d’Eduard Cortés no
frivolitza sobre els desnonaments.

a idea la va tenir el japonès
Akira Kurosawa, que va rodar Los siete samurais a l’any
1954. Sis anys després, aquell
argument seria traslladat per Hollywood a l’àmbit del western. La pel·lícula,
realitzada per John Sturges a l’any
1960, es va dir Los siete magnificos. Interpretada pel calb Yul Brinner i pel
atractiu Steve McQueen, es ja un clàssic del cinema de l’Oest americà.
Mig segle després, tenim en pantalla
una nova versió de Los siete magnificos. Ara, els papers principals són per
Denzel Washington, Chris Pratt i Ethan Hawke. Així doncs, aquells set pistolers magnífics i mercenaris, tornen
a cavalcar. En principi fan la feina per
diners. Però aviat s’adonaran que estan
lluitant i jugant-se la vida per alguna
cosa més.

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA
Nom:

Adreça:
Localitat:
Tel. mòbil:
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 fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la finalitat 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)

E.mail
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.

LA VEU
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BRIDGET JONES BABY
Estats Units. Comèdia. De Sharon Maguire. Amb Renée
Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey.
Després de trencar amb Mark Darcy, Bridget Jones, amb els
40 acabats de fer i soltera de nou, decideix centrar-se en el
seu treball i envoltar-se de antics i nous amics. Per una vegada a la vida, Bridget sembla tenir-ho tot sota control. Però la
seva vida amorosa pren una nova direcció quan coneix un
elegant nord-americà anomenat Jack. Descobreix que està
embarassada, però no sap amb certesa qui és el pare.

Cinema a l’Anoia
Igualada

Sant Martí de Tous

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
IO STO CON LA SPOSA
Dijous 20:30

CASAL
MI HIJA MI HERMANA (7 anys)
Diumenge: 18:00
Dimecres: 18:00
CERCA DE TU CASA (amb Silvia
Pérez Cruz) (7 anys)
Diumenge: 19:45
Dimecres: 19:45

EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA NIÑOS PECULIARES
Estats Units. Fantasia. De Tim Burton. Amb Eva Green,
Asa Butterfield, Samuel L. Jackson
Viatjant per la Costa de Gal.les, l´orfe Jacab descobreix un
lloc insospitat: una llard per a nens peculiars, dirigit per la
inquietant senyoreta Peregrine. Cadascun dels nens té una
peculiaritat molt especifica i paranormal. Papers secundaris
per a Judi Dench, Rupert Everett i Terence Stamp..
LOS SIETE MAGNIFICOS
Estats Units. Western. D´ Antoine Fuqua. Amb Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke.
Els habitants de Rose Creek, atemorits sota el control de
l’industrial Bogue, decideixen contractar set pistolers per
acabar amb l’amenaça. No obstant això,aquests mercenaris
aviat s’adonaran que estan lluitant per alguna cosa més que
els diners.
MI HIJA MI HERMANA
França - Bèlgica. Drama. De Thomas Bidegain. Amb François Damiens, Finnegan Oldfield, Agathe Dronne.
A l’est de França, es reuneix un grup de gent per a gaudir
d´un dia de camp i de la musica country. Però la festa s´acaba quan l´adolescent Kelly, de 16 anys, desapareix misteriosament. A partir d´aquest dia començarà una infatigable
recerca de la nena. Alain, el seu pare, i Kid, el germà, recorreran mig món a la recerca de Kelly.
CERCA DE TU CASA
Espanya. Drama sobre desnonaments. D´ Eduard Cortés.
Amb Sílvia Pérez Cruz, Oriol Vila, Lluís Homar, Adriana
Ozores.

Santa Margarida de Montbui/ Montàgora Cinemes
SALA AUDITORI

SALA PETITA

LOS 7 MAGNIFICOS
Divendres: 18:30/21:00
Diumenge: 18:30
Dimarts: 21:00
Dimecres: 19:30.
MISS PEREGRINE
Diumenge: 16:15
Dimarts: 18:30
Dimecres: 17:00.
GERNIKA
Diumenge: 21:05

BRIDGET JONES BABY
Divendres: 21:00
Dissabte: 19:00
Diumenge: 18:45
Dimarts: 21:15
Dimecres: 17:15
LOS 7 MAGNIFICOS
Dissabte: 21:30
Diumenge : 16:15
Dimarts: 18:30.

Yelmo Cines
Abrera 3D
1/ UN MONSTRUO VIENE A
VERME (12A)
Dv. Dll a Dj: 18:15/20:30/22:45
Ds.: 16:00/18:15/20:30/22:45
Dg: 12:00/16:00/18:15/20:30/22:45

Musical sobre els desnonaments ocorreguts a Espanya amb
motiu de la crisi econòmica. Després de perdre la seva casa
per no poder pagar-la, un jove matrimoni, amb una filla de
10 anys, es muda a casa dels pares d’ella, però aquest habitatge
també es veurà amenaçat per l’embargament del banc, a l’haver servit com a aval de la hipoteca de la filla.

2/ LA FIESTA DE LA SALCHICHA
(16A)
Dv. Dll. i Dj: 18:35/20:35/22:30
Ds: 16:40/18:35/20:35/22:30
Dg.: 11:40/16:40/18:35/20:35/22:30

IO STO CON LA SPOSA

3/ CIGÜEÑAS (en català) (TP)
Dll. a Dj: 17:50
Dg.: 12:15
3/ CIGÜEÑAS (TP)
Dv: 17:50/19:50
Dll, Dm. i Dj: 19:50
Dc: 17:50/19:50
Ds: 16:15/18:10/20:10
Dg: 16:15/18:10/20:10
3/ CUERPO DE ÉLITE (7A)
Dll. a Dg: 22:10

Itàlia. Ficció documental. D´Antonio Augugliaro, Gabriele del
Grande i Khaled Soliman al Nassiry
Un poeta sirià i un periodista italià trobem a Milà a una colla de
palestins i sirians que han fugit de la guerra i pretenen arribar
a Suècia. Aquests refugiats emprendran un viatge clandestí, fent
veure que es tracten dels convidats d´un casament.
GERNIKA
Espanya. Drama històric. De Koldo Serra. Amb María Valverde, James D’Arcy, Jack Davenport.
Una història d’amor al voltant de la població basca bombardejada per l’aviació nazi a l’abril de 1937 durant la Guerra
Civil Espanyola. En aquest context, la jove Teresa, una editora de l’oficina de premsa republicana, coneix Henry, un
periodista americà. Teresa, festejada pel seu cap, Vasyl, assessor rus del govern republicà, se sentirà atreta per l’idealisme
dorment d’Henry.
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4/ MISS PEREGRINE (7A)
Dv. Dll. a Dj: 17:30/20:05/22:35
Ds.: 16:30/19:10/22:05
Dg.: 11:40/16:30/19:10/22:05

MISS PEREGRINE
Divendres: 18:30
Dissabte : 16:30
Diumenge: 21:00.
GERNIKA
Dimecres 19:45

5/ UN MONSTRUO VIENE A
VERME (12A)
Dv. Dll a Dj: 17:00/19:15/21:30
5/ PETER Y EL DRAGÓN (TP)
Dg: 11:45
6/ MECHANIC (16A)
Dv. Dll. a Dj: 17:45/19:45/22:10
Ds: 16:35/18:40/20:40/22:50
Dg: 11:50/16:35/18:40/20:40/22:50
7/ LOS SIETE MAGNÍFICOS (16A)
Dv. Dll. a Dj: 17:05/20:00/22:40
Ds i Dg: 20:00/22:40
7/ EL PRINCIPITO (INF)
Dg: 12:10
7/ ROBINSON CRUSOE (INF)
Ds i Dg: 26:05
7/ SIETE VIDAS (INF)
Ds i Dg: 18:00
8/ EL HOMBRE DE LAS MIL
CARAS (7A)
Dv. Dll a Dj : 17:10
8/ MASCOTAS (INF)
Dg: 11:50
8/ BRIDGET JONES (12A)
Dv. Dll. a Dj: 19:45/22:20
Ds. i Dg: 17:10/19:45/22:20
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“Periodisme és
publicar allò que algú
no vol que publiquis.
Tot el demés són
relacions públiques”
GEORGE ORWELL

35 anys fent Periodisme
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Pelegrinatge a Montserrat en l’Any
de la Misericòrdia

E

l sant pare Francesc
com a iniciatives pròpies de l’Any de la
Misericòrdia posa els pelegrinatges i, entre aquests, proposa que se’n faci als llocs
marians. Per això mateix, no
podia faltar el nostre pelegrinatge diocesà a Montserrat
en l’Any de la Misericòrdia,
que, si Déu vol, celebrarem el
pròxim 7 d’octubre, dissabte.
Santa Maria, Mare de Déu de
Montserrat, és la patrona de
Catalunya, i també ho és de la
nostra diòcesi de Vic. De fet,
tots ens trobem sempre molt
de gust als peus de la Mare de
Déu de Montserrat. La bellesa
de la litúrgia, celebrada en el
monestir de Montserrat, ens
ajuda a entrar en el misteri del
Fill etern de Déu encarnat de
Maria sempre verge, mort i
ressuscitat per nosaltres i per
la nostra salvació. Per això
santa Maria, Mare de Déu, és
anomenada Mare de Misericòrdia. Aquest és l’aspecte de
la bellesa de Maria que hem
de mirar especialment aquest
any i, en concret, en el nostre
pelegrinatge marià.
La misericòrdia és el nom de
Déu, ens recorda el Papa, i
aquella que és la Mare del Fill
de Déu fet home, el qui és el
rostre de la misericòrdia del
Pare, pren com a nom seu

Catalonia Sacra visita el
romànic menut de l’Alta
Segarra
ESGLÉSIA / LA VEU

C
també el de Mare de Misericòrdia. I, de fet, Maria ho és
plenament. Maria és la plena
de l’amor misericordiós de
Déu, ja des del primer moment en el si de la seva mare.
El pecat, per pura misericòrdia de Déu i en previsió dels
mèrits del seu Fill, Jesús, no
va fer mai niu en el seu cor, ni
el pecat original ni cap pecat
personal. Maria va portar en
el seu si virginal la misericòrdia divina feta carn. El rostre
de la misericòrdia s’anava teixint en el seu si, amb les mans
del Pare i amb els fils de la carn
i sang de Maria. Ella en el seu
càntic, el Magníficat, parlava
com a profetessa de la misericòrdia de Déu. Però, sobretot,
fou mare de misericòrdia al
peu de la creu, associant-se als
sofriments i mort del seu Fill,

expressió plena i definitiva de
l’amor de Déu a favor de la
humanitat.
Ens pertoca a tots els qui formem la gran família dels fills
de Déu de la diòcesi de Vic
sentir-nos convidats a participar en el Pelegrinatge Diocesà a Montserrat en l’Any Sant
de la Misericòrdia. Beure a les
fonts pures de la misericòrdia divina en la llar de Maria
serà omplir-nos d’aquesta misericòrdia per a portar-la als
nostres germans. Que siguem
molts els qui puguem gaudir
de la gràcia de la indulgència
plenària! No oblidem, però, la
confessió i la comunió, la pregària i la pràctica de les obres
de misericòrdia.
Romà Casanova,
Bisbe de Vic

atalonia Sacra descobreix les petites esglésies romàniques que
hi ha al mig dels camps de
conreu de l’Alta Segarra. Ho
fa amb la nova descoberta “El
romànic menut de l’Alta Segarra”, que es farà el dissabte
15 d’octubre. Aquesta activitat matinal permetrà visitar i
conèixer les esglésies de Santa
Fe de Calonge de Segarra, Sant
Pere de l’Arç, Sant Pere del
Vim i Santa Maria de Veciana.
Aquest itinerari, molt desconegut i fascinant, serà guiat
per la Dra. Maria Garganté i
és una proposta que serveix
per descobrir patrimoni de
l’àmbit del Bisbat de Vic. La
inscripció es pot fer al correu
electrònic reserves@cataloniasacra.cat o al telèfon 693
720 202. Tota la informació
d’aquesta activitat es pot trobar al web www.cataloniasacra.cat
A la comarca natural de l’Alta
Segarra s’hi troben petits pobles encastellats i fortificats
en què s’hi van bastir humils
esglésies romàniques, a camp
obert, que han resistit, amb tenacitat, el pas del temps i que
han anat recollint devocions

i tresors al llarg dels segles, i
que fixen la fe i la cultura de
la feligresia enmig dels grans
camps de conreu.
Catalonia Sacra
Catalonia Sacra és una iniciativa dels bisbats amb seu
a Catalunya. El seu propòsit
és donar a conèixer el patrimoni arquitectònic i artístic
vinculat a l’Església Catòlica, i
ajudar a la seva visita. Aquest
patrimoni, que representa
una altíssima proporció de la
riquesa patrimonial del territori, és el resultat de 2000 anys
de vinculació entre el cristianisme, la cultura, la identitat i
l’espiritualitat del país.

SANTORAL
Octubre

Pilar Bosch Fernández
Vídua de Miquel Vendrell Claramunt
Morí cristianament el dia 3 d’agost a l’edat de 94 anys

Els seus familiars us donem les gràcies per les mostres d’amistat rebudes i
alhora volem comunicar-vos que, en el seu record, es celebrarà una missa el
proper diumenge dia 9 d’octubre a les 8 del vespre a l’església
parroquial de la Sagrada Família
Igualada, octubre de 2016

7: Mare de Déu del Roser; Marc; Sergi; Julita.
8: Simeó el Just; Demetri; Taïs.
9: Dionís; Joan Leonardi; Abraham; Lluís Bertran.
10: Mare de Déu del Remei; Tomàs de Villanueva; Sabí
11: Soledat Torres Acosta; Germà.
12: Mare de Déu del Pilar; Domnina.
13: Eduard; Celedònia

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

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

DERMATOLOGIA

ODONTOLOGIA

DIETÈTICA/NUTRICIÓ

DR. JORDI GRAELLS
I ESTADA
-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

ORTOPÈDIA
ALMENAR
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

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES
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

·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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

CLÍNICA DENTAL ANOIA
·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

c/Bruc 52 bx, 08700 Igualada
www.arrelscentresalut.cat
93 514 31 60
arrels.centredesalut@gmail.com

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments

De dilluns a divendres de 9 a 14h
i de 15 a 20h
dissabtes de 9 a 14 h

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

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA
www.dentaligualada.com

OFTALMOLOGIA

ORTOPÈDIA

OFTALMÒLEG JOSEP
FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA CASES

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia
Oftalmologia general

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62
93 805 25 25
IGUALADA
www.assistencialanoia.com

Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

Ma DOLORS
CAPELLADES

LAIA TEROL
JULIAN

psicologa

psicologa col. num 18.000

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA
vives.singla@cofb.net

Rambla Sant Ferran, 62, 1r 3a
93 818 20 92
93 004 46 49
655 021 919
IGUALADA
amaramne@gmail.com

GLÒRIA FITÉ
GUARRO

PILAR PRAT
JORBA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 10.916

Pau Muntadas, 58

Dia 8: LA CREU

P. de la Creu, 7

Dia 9: MR SINGLA
Dia 10: JUVÉ

Av Montserrat, 27

Dia 11: ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

Dia 12: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Dia 13: ADZET

Av. Barcelona, 9
PATROCINAT PER:

psicologa col. num 8.396

Psicòloga

c/Sant Cristòbal, 46
Despatx 14
08784 PIERA
615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA
93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25
- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Oftalmologia
-Urgències i accidents laborals

Adults, adolescents i nens

psicologa col. num 18.704

Psicoterapeuta

Assistencial Anoia S.A.

Dia 7: PAGÈS

Pujadas, 47

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

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la
mobilitat · Cadires de rodes
Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

FARMÀCIES
DE TORN

PSICOLOGIA
ORTOPÈDIA
E. VIVES SINGLA
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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

CENTRES MÈDICS
P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88
- Urgències
- Accidents laborals
- Especialitats médiques
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Revisions médiques federatives

C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90
- Certificats 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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JOAN CANUDAS / Bomber

“He tingut l’oportunitat
d’ajudar, una satisfacció
que no té preu”
Sóc veí del Bruc i bomber jubilat. Estic llicenciat en Geografia i Història i en Prehistòria i Història Antiga. Vaig sortir al programa de
TV3 “Emergències” en una actuació de quan era cap del parc de bombers de la Vall d’Hebron. Actualment sóc president de l’entitat mediambiental “Salvem el Bruc”.

S

empre has estat bomber?
Abans de presentar-me a les oposicions vaig treballar
en un taller ocupacional de disminuïts psíquics.

El Joan és llicenciat en Geografia i Història, i en
Prehistòria i Història Antiga. Va ser bomber des del 1978
fins el passat 2015, que es va jubilar. Explica’ns aquest itinerari fins arribar a Cap de Parc.
L’any 90 vaig tenir l’oportunitat de presentar-me a les oposicions de caporal, abans no hi va haver convocatòries, i vaig
aprovar. Al 94, les oposicions per sergent i al 97d’oficial. Després va haver-hi un canvi estructural i es van crear els caps
d’àrea i caps de Parc. A partir del 2010 vaig ser cap d’Àrea de
risc químic i cap de pràctiques al col·lectius de bombers, i ja
el 2012, cap de Parc de la Vall d’Hebron.
I ho explica com si res... M’imagino que deus haver viscut
episodis complicats...
Recordo que al poc d’entrar a bombers... era un diumenge al
matí, estàvem de servei i ens van trucar perquè hi havia foc a
un edifici al costat del port, on hi vivia el personal en aquells
anys. Un cop dins, vam trobar dues criatures mortes. Va ser el
meu primer xoc. Hem d’intentar que no ens afecti però quan
hi ha nens i no s’ha pogut fer res, es fa molt difícil.

És una professió perillosa... Quantes vegades has estat en
perill greu?

Què ha representat per a tu ser bomber durant tots aquests
anys?

Tots els bombers estem en perill. Quan entrem a un foc d’un
edifici no es veu res. S’ha d’avançar però no saps si hi ha una
escala, un forat, una paret... He tingut un parell d’ensurts. Recordo un incendi a un soterrani, tot era un laberint de portes.
Quan finalment vàrem trobar el foc no em quedava massa
aire a l’equip que portem. Se’m va disparar l’alarma... vaig
haver d’endollar-me a l’equip del company, i a les fosques i
amb una calor insuportable, vàrem sortir tots dos. Va anar
molt just. Un altre episodi que recordo va ser a un magatzem
de fustes, amb bombones de butà pel terra. Quan les vaig anar
a posar dretes, perquè el líquid no sortís, va cedir el terra. Vaig
quedar literalment penjat d’un ferro. Els companys em van
poder treure.

Una gran oportunitat que m’ha donat la vida! No sabia que
això era tan potent. Al principi no sabia que m’hi passaria
tot la vida. He tingut l’oportunitat d’ajudar, una satisfacció
que no té preu. I quan reps cartes d’agraïment... se’t posa la
pell de gallina, quan t’expressen el seu sentiment perquè has
salvat a un familiar... (es fa silenci).

Després d’una intervenció, què feu l’equip?
Després d’un servei important es fa un judici crític i cadascú
explica què ha vist per poder valorar el propi desenvolupament, per millorar i corregir, sense ànim de criticar als companys, sempre amb l’objectiu d’estudiar les decisions preses i
parlar sobre els encerts, errors i aspectes que no s’hagin pogut
tenir en compte. Per exemple, entrem a un foc i preguntes si
en aquella casa hi ha gas, però, i a la del veí? No ens podem
oblidar cap aspecte que ens aporti seguretat.

I com va anar la gravació del programa? Per què tu?
Doncs bastant casual. Hi havia un equip de TV3 cobrint l’incendi de la Vall d’Hebron i jo era el cap d’intervenció. Buscaven una explicació dels fets. Els vaig dir “aquí no podeu estar.
Si voleu venir amb mi, veniu i us vaig explicant”. I així va anar
tot. Després aquestes gravacions han servit per muntar els
programes.
A nivell local, has estat col·laborador de l’ADF del Bruc i
actualment ets president de l’entitat cívica i mediambiental
Salvem el Bruc. Des de sempre has estat bruquetà?
La meva família està arrelada al Bruc des del segle XIX. Els
primers “Canudas” es van instal·lar a la zona de les masies de
la Guàrdia, a la masia que actualment s’anomena “Cal Massana Xic”. Visc entre Barcelona i el Bruc. Aquí s’hi està molt bé!.
Conxita Costa

Algun comerç i casa particular d’Igualada ha rebut darrerament uns escrits fets sobre cartró en els que es veu dibuixada una bandera
d’Espanya amb el lema “Viva España una grande y libre”. Quan un obre el cartronet, pot llegir, escrit tot en majúscules i amb retolador
blau, amb algunes paraules en vermell, un text xenòfob, feixista i excloent, que s’inicia amb “Quita ya esa porqueria de trapo del balcón,
independentista de mierda, y no hagaís más el ridículo”. El que continua és un crit d’apologia hispànica que posaria vermell al propi
Franco, i que no val la pena reproduir. Òbviament, el text està escrit per algú que, a banda de covard per amagar-se sota l’anonimat,
demostra tenir nul·la educació i escassa quantitat de matèria gris sota els cabells. És l’Espanya del “Torrente”, de “To el mundo e’güeno” i de la “sufície”. La del “wasà” i la de “que me pongan una casa”. Siguem pràctics. No els llenceu. Van bé per sentir-se lluny d’ells.

