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Les diputades de l’Anoia 
signen la Declaració 
d’Independència
Les diputades anoienques al 
Parlament, Maria Senserrich i 
Alba Vergés, de JxSí, van signar 
dimarts al vespre la Declaració 
d’Independència de Catalunya 
al costat dels 72 diputats de la 
seva formació i la CUP. En el 
Parlament també hi era l’alcal-
de d’Igualada, Marc Castells.

Publiquem a La Veu tot el 
text de la declaració, que res-
ta suspesa automàticament 
per cercar una via negocia-
da de separació a l’espera de 
moviments a Madrid i la co-
munitat internacional.
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#latevaveu

Artur Mas, expresident de la Gene-
ralitat, va declarar “Hi ha decisions a 
prendre: no com es proclama la inde-
pendència, sinó com es fa efectiva.”

Francisco Miralles, titular del jutjat 
d’instrucció número 7 de Barcelo-
na, discrepa de la sol·licitud del fis-
cal que li demanava només centrar 
la instrucció en un sol lloc “S’ha de 
rebutjat la petició del ministeri fis-
cal d’investigar únicament els fets 
de l’escola de l’Infant Jesús” i ho ar-
gumenta dient “L’actuació només 
estarà emparada en cas que existeixi 
proporcionalitat en l’ús de la força” 
per insistir en “ d’afectació de la nor-
mal convivència ciutadana n’hi va 
haver, ja que hi va haver disturbis i 
lesionats en almenys dotze llocs dife-
rents de la ciutat en un mateix matí.”

Mario Vargas Llosa, premi Nobel 
de literatura, va fer un discurs en-
ardit a Barcelona “la conjura inde-
pendentista no destruirà 500 anys 
d’història, de la unitat d’Espanya 
ni la convertirà en un país tercer-
mundista”. Així mateix, ha recor-
dat que “el nacionalisme és la pitjor 
de totes les passions, la que ha cau-
sat més estralls en la història (...) la 
religió laica que ha provocat sang 
i cadàvers a Europa i al món” per 
acabar dient entre aplaudiments 
que “Espanya és una realitat de 
llibertat i de legalitat. Això l’inde-
pendentisme no ho destruirà.”

Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal, 
va destacar la importància de “co-
mençar a establir ponts. Per no-
saltres no quedarà” i va subratllar 
que “Catalunya som tots. No és 
només dels nacionalistes.”

Mariano Rajoy, president del go-
vern, va encoratjar els manifestats 
de Barcelona dient “En defensa de 
la democràcia, la Constitució i la lli-
bertat. Preservarem la unitat d’Es-
panya. No esteu sols”.

Carles Puigdemont, president de la 
Generalitat, ha dit al Parlament de 
Catalunya que assumia el mandat 
del poble de Catalunya perquè es-
devingui un Estat independent en 
forma de república, però immedi-
atament ha demanat al parlament 
que suspengui la declaració per-
què s’emprengui un diàleg per ar-
ribar a “una solució acordada”.

Quim Arrufat, secretari nacional de 
les CUP,  després de la signatura de la 
Declaració d’Independència per part 
dels membres de JxSí i la CUP, ha 
demanat al Govern que fixi un lí-
mit en el període de negociacions 
i proposa que aquest temps sigui 
d’un mes “com a molt”. “No accep-
tem un temps indeterminat i il·li-
mitat, sense data d’horitzó final, 
ni que s’eternitzi en mesos”.

Mariano Rajoy, president del Gobi-
erno, ha tornat la pilota a la teulada 
de la Generalitat. “Després de la con-
fusió generada ahir en el Parlament 
de Catalunya” diu que enviarà un 
requeriment al govern de la Genera-
litat perquè aclareixi si ha declarat o 
no la independència de Catalunya.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

iaia Toneta
@Iaia_Toneta 

Ahir vam fer el IN. Aviat farem el INDE i 
més properament el INDEPENDÈNCIA.                        

Tot segons el previst!

Francesc Esteve
@funkyover  

Amb la declaració de la independència suspe-
sa, es guanya temps per a un diàleg. Ara falta 

veure les “ganes” de diàleg o de repressió

AEMA
 @aemanoia  

Menció especial atorgada per la moguda que 
cada estiu s’organitza pel MULLA’T. Moltes grà-
cies al Serveis d’Esports Aj. Vilanova del Camí.

Bernat Ferrer
@bernatff   

 

La premsa internacional situa tota la #in-
certesa a Madrid. BBC: una oferta de diàleg 
“fascinant” i “increïble” 

Xavi Fitó Freixo
    @xavi_fito   

Uns s’han baixat dl burro, ara els toca als al-
tres q no el facin. Bon dia!

 #Catalunya #Cataluña #Catalonia

Bernat Planas
@BernatPlanas  

Amb la suspensió de la DUI, almenys hem 
salvat el pont de la hispanitat a l’últim minut!

Àngel Soteras Largo
 @angelsoteras  

Els avis i àvies de la Residència de Capellades 
“tasten” la cultura popular

Handbol Igualada
@handboligualada   

El proper 21 d’octubre celebrarem el XI han-
dbol gespa al nou parc central d’Igualada.

IGUALADA COMERÇ
@igualadacomerc   

Amants del vi i dels productes de proximitat! 
Dissabte 11 de novembre teniu una cita a 

#laGranFestaDelVi d’ #Igualada! #enoturisme

Maristes Igualada
@igdmaristes   

Exposició “Maristes: 200 i +” a punt per la 
inauguració, avui a les 19 h a la Biblioteca 
Central d’Igualada. Oberta fins el dia 28!

L’EDITORIAL

Quan jugar val diners
Recentment, hem estat testimonis com importants 
entitats esportives de l’Anoia, en major o menor me-
sura, travessen seriosos problemes econòmics. El cas 
més flagrant és el del Club Natació Igualada, que 
ha arribat al llindar de la desaparició, per bé que 
en aquest assumpte hi ha una greu irresponsabi-
litat per part de l’anterior gerent i junta directiva, 
amb temes que poden 
arribar fàcilment a re-
soldre’s en els jutjats.
D’altres pateixen una re-
ducció dràstica d’ingres-
sos, especialment, per la 
manca de patrocinis. En 
un país on no està resol-
ta encara una normativa 
clara sobre el mecenatge, 
l’esport federat de proxi-
mitat acumula els pro-
blemes. Jugar val diners, 
molts, entre fitxes, viat-
ges, revisions mèdiques, àrbitres, entrenadors i im-
postos.  A això se li ha de sumar, encara, alguna com-
pensació econòmica a jugadors de primers equips, 
ja no massa habituals, però encara existents. L’única 
sortida són els patrocinis. I,  com a  tot  ar reu ,  cos-
ten  de  t rob ar.  Això  j a  es t à  p or t ant  proble-
mes  a  moltes  ent i t at s ,  que ,  p er  mantenir  e l s 

s eus  pr imers  e quips  en  e l i t s  de  dubtós  inte-
rès ,  aug menten  quotes  a l s  ass o c iat s ,  a  vega-
des  en  p er judic i  de  l ’e sp or t  b as e .  Ma l  camí . . .
El darrer en caure ha estat l’Igualada Hoquei Club, el 
primer de la llista en projecció exterior i nombre de 
títols a l’Anoia, que s’ha quedat sense els principals 
sponsors. A anys llum del que havia estat -en massa 

social i en títols- en-
cara és avui el líder 
de l’esport federat a 
Igualada i comarca. La 
dependència de patro-
cinis ha estat, sempre, 
el gran maldecap de 
l’IHC, resolta en mol-
tes ocasions per la in-
tercessió política, un 
escenari que tampoc 
és el millor...
L’esport, viu, també, 
una època de canvis, 

com li succeeix a la societat en general. Saber-se 
adaptar bé és la clau, i aquí és on hauria d’inter-
venir tothom, començant per les pròpies federa-
cions, algunes ancorades al segle passat. Igualada 
opta a ser Ciutat Europea de l’Esport l’any 2019, 
i situacions com les que ens arriben no ajuden 
gaire. És feina de tots evitar que vagin a més. 

L’esport, viu, també, una època 
de canvis, com li succeeix a la 
societat. Saber-se adaptar bé 
és la clau, i aquí és on hauria 

d’intervenir tothom, començant 
per les pròpies federacions.



E ls canvis d’estatus polític inevitable-
ment generen incerteses de tran-
sició, però cal entendre que són 
normals, revertibles i que no tenen 

impacte econòmic real en l’economia de Ca-
talunya. Catalunya disposa d’unes bases sòli-
des en molts terrenys que la fan molt atractiva 
com a centre econòmic. Una Catalunya-estat 
podrà implementar un marc normatiu eco-
nòmic i laboral més favorable i proper a les 
necessitats del teixit empresarial.
L’impacte d’aquests canvis és doncs més psi-
cològic que real, ja que els serveis centrals, 
les persones i les instal·lacions no es mouen. 
L’impacte en la recaptació impositiva també 
és gairebé nul, atès que el canvi de seu social 
no implica necessàriament canvi de domici-
li fiscal i que el Govern espanyol recapta el 
95% dels impostos que es tributen a Catalu-
nya. Actualment aquestes entitats no paguen 
pràcticament cap impost a la Generalitat, 
tant sols els afecta l’impost sobre Transmissi-
ons Patrimonials i Actes Jurídics Documen-
tats en la modalitat d’operacions societàries, 
però només per a una categoria. L’impost de 
societats, l’IVA i l’IRPF el continuen pagant 
per ara a l’Agència Tributaria Espanyola, si-
gui quina sigui la seva seu social.
Tampoc tenen efecte en el PIB. Un exemple 
il·lustratiu d’això és el cas de Caixabank: 
el resultat comptable d’aquesta entitat no 
està actualment recollit al PIB de Catalu-
nya, sinó que ho està en el PIB dels terri-
toris de tot Espanya en funció de la seva 
activitat territorial. Amb el canvi de seu 
social de Caixabank, el PIB de Catalunya 
continuarà incloent l’activitat generada 

per les oficines ubicades en el territori ca-
talà, que com hem subratllat, no es mouen.
Per tant, el trasllat de la seu social no té efec-
tes reals sobre l’activitat, els comptes públics 
ni sobre els clients de les empreses. És sobre-
tot una operació preventiva, de comunicació 
i missatge polític que té mínims efectes eco-
nòmics. Cal tenir present que el cost de fer 
un simple canvi notarial és molt baix i per 
això aquests moviments responen al desig 
d’aquestes entitats de tenir plena cobertura 
legal durant el procés de transició, per des-
prés possiblement revertir-ho. En el futur 
aquestes empreses poden tornar a registrar 
el seu domicili social a Catalunya o bé crear 
una sucursal (establiment permanent) o una 
filial (societat participada per la matriu) per 
les seves operacions en l’Estat català.
Des de la Generalitat de Catalunya es tre-
ballarà perquè la decisió sigui tan temporal 
com sigui possible i també per atraure no-

ves empreses. Es regularà també el trànsit de 
l’ordenament jurídic vigent al que ha d’anar 
creant la República, tot garantint que no es 
produiran buits legals, que la transició es farà 
de manera ordenada i gradual i amb plena 
seguretat jurídica. Com demostren els casos 
de països que han aconseguit la independèn-
cia, la majoria de les seus que marxen tor-
nen i n’arriben moltes més. No oblidem que 
Catalunya té ara mateix els volums d’inver-
sió estrangera més importants de la història. 
Aquest és el millor indicador de la confiança 
empresarial en el teixit productiu i potenci-
alitats econòmiques del nostre país. En els 
darrers quatre anys, quan la voluntat d’auto-
determinació de Catalunya ha anat més en 
augment, la inversió rebuda ha superat els 
3.000 M€ anuals, amb resultats excepcionals 
el 2015 i el 2016, al voltant dels 5.000 M€ 
anuals. Són els volums d’inversió estrangera 
més importants de la història.  
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Més de 40 anys desenvolupant i 
realitzant els seus projectes i il·lusions

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

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
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NATÀLIA MAS GUIX, @nataliamasguix
Directora general d’Anàlisi Econòmica
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

Incerteses econòmiques 
del període de transició

#L’enquesta de la setmana

Els municipis de l’#Anoia haurien de 
dedicar una plaça o carrer a l’1 d’octubre?

 Sí 66%  No 34%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
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Hem vist un peruà defensant 
la sagrada unidad de España. 

Si el seu país hagués pensat 
com ell el 1812, Perú seria a 
tot estirar una “región” amb 

els recursos naturals expoliats 
i no un estat sobirà.

E stem vivint 
uns dies 
tan apassi-
onants com 

estressants on la cer-
tesa d’avui és el dub-
te de demà o d’ahir. 

Estem vivint moments excepcionals 
el final dels quals encara és incert. 
És tanta l’excepcionalitat que fins i 
tot ressusciten les velles mòmies. Fe-
lipe González, Alfonso Guerra, Az-
nar, Bono... Ens amenacen dia si, dia 
també. No us preocupéssiu pas, ells 
defensen els seus espais a les empre-
ses monopolístiques. Les mateixes 
que fan del seu domicili fiscal, una 
forma de pressió antidemocràtica.
Hi ha qui em pregunta: Com acabarà 
tot això? La  meva resposta depen del 
moment. “Acabarà com vulguem els 
ciutadans de Catalunya” dic si estic 
animat. “No en tinc ni idea” responc 
si estic passant deu minuts de desencís. 
La veritat és que el rumb dels esdeve-
niments em fa pensar que anem bé. 
Nosaltres tenim un rumb clar, una 
il·lusió i un projecte col·lectiu. Sa-
bem on volem arribar, encara que en 
alguns moments no sapiguem escatir 
quin és el camí que hi mena.  
A l’entorn del referèndum de l’1 
d’octubre  hem vist coses que si ens 
les haguessin explicat fa un any no 
les hauríem cregut. Que les forces 
d’ocupació repartirien garrotades era 
previsible, car l’estat espanyol nomes 
ens ofereix repressió i càstig, però 
que amb milers de policies buscant 
les urnes per tot arreu (saltant-se 
les lleis) que no en trobessin ni una, 
quan han estat milers els ciutadans 
catalans que les han transportat, 
custodiat a casa seva i les lliuraren 
puntualment al col·legi electoral cor-
responent, sense ni una sola filtració, 

Veurem coses impossibles

JAUME SINGLA
@jaumesingla

posa de manifest capacitat organit-
zativa i fidelitat a Catalunya, a prova 
de tot.
D’altra banda després d’escoltar els 
brams de “A por ellos” de fa dues set-
manes també hem vist com el govern 
més corrupte d’Europa ha fet una llei 
que facilita que les empreses puguin 
marxar de Catalunya cap a Espanya 
amb el mínim de tràmits legals pos-
sibles. Si la política del Gobierno de 
España és el trasllat d’empreses vol 
dir que reconeixen que som una al-
tra nació. Nomes és qüestió de temps 
que ho fem realitat legal. Legítima-
ment ja ho som des de fa temps.
Hem vist un peruà defensant la sa-
grada unidad de España. Si el seu 
país hagués pensat com ell el 1812, 
Perú seria a tot estirar una “región” 
amb els recursos naturals espoliats i 
no un estat sobirà. 
Quan el procés acabi -acabarà bé, ja 
ho veureu- els periodistes tindrem 
molta feina a esbrinar perquè pas-
sen algunes de les coses que passen i 
serà el moment de posar negre sobre 
blanc, la veritat de totes les coses.
Mentrestant a seguir fidels al servei 
del nostre poble que com deia Fran-
cesc Macià: Catalunya nomes ens té 
als catalans. Això sí, en som incon-
dicionals. 

ALBA VERGÉS I MARIA SENSERRICH

Les diputades anoienques al Parlament de Catalunya van signar, 
dimarts, la Declaració d’Independència de Catalunya. Un pas en-
davant en la història del país.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVERTICAL.COM
RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)

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

E l màgic 
d’Oz és un 
llibre es-
crit per Ly-

man Frank Baum i 
publicat a Chicago 
l’any 1900. Explica la 

història d’una noia de nom Dorothy 
que viatge al país d’Oz transportada 
per un cicló màgic. En el fons és una 
narració sobre el desvetllament de 
la consciència i la individuació de 
la personalitat. Un viatge arquetípic 
que té diversos i variats ensenya-
ments. La nena s’ha perdut i busca 
tornar a casa. En arribar a Oz des-
cobreix que la seva casa ha aixafat la 
bruixa malvada de l’Est i  l lavors 
la bruixa bona del Nord li dóna 
les seves sabates màgiques. Co-
mença l’aventura. 
Pel camí troba un espantaocells que 
busca un cervell, un home de llauna 
que busca un cor, i un lleó covard 
que busca el valor. Plegats viatgen pel 
camí de lloses daurades buscant un 
gran i poderós mag que ho ha d’ar-
reglar tot. Quan arriben a la Ciutat 
Maragda queden meravellats per tot 
allò que troben. El mag els encomana 
una missió a canvi d’aconseguir allò 
que més desitgen. Al final i despès de 
les trobades amb les bruixa malvada 
d’Occident tornen a Oz a reclamar el 
seu premi. I és llavors quan s’adonen 

que el bruixot totpoderós és un po-
bre home que ha creat un bonic truc 
a partir del seu enginy i la tecnologia.  
En el fons és un xarlatà que va arri-
bar a Oz i està tan perdut com ells, 
però ha après a sobreviure sota l’apa-
rença d’un poder il·limitat. Dorothy i 
els companys queden decebuts, però 
realment han fet per ells mateixos 
el camí de descoberta interior i 
l’espantaocells esdevé governador, 
l’home de llauna adquireix un gran 
cor i el lleó s’ha tornat valent. Les 
bruixes han estat derrotades i la 
nena pot tornar a casa.
L’obra té diferents nivells de lectu-
ra. D’una banda, hi ha una crítica al 
sistema econòmic americà d’aquell 
temps i a la seva maquinària estatal 
dirigida per buròcrates pobres d’es-
perit, també és una història sobre la 
descoberta de les pròpies virtuts. No 
hi ha cap truc o cap bruixot que ho 
tingui tot lligat i ben lligat i que pu-
gui donar-nos allò que ja portem dins 
i que només la vida i les experiències 
pròpies i personals ens pot fer desco-
brir. El viatge arquetípic ensenya que 
els homes de palla poden desafiar els 
reis, que només quan tenim por po-
dem ser valents i que l’ànima pot fer-
se gran si sap enfrontar a les bruixes 
que porta dins. I  també que sota les 
llambordes d’or hi ha una terra verda 
que espera ser conreada de nou. 

El màgic d’Oz

BERNAT ROCA, professor de Filosofia i Història
@crossroads1815
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Solidària2



A l  poble de Catalunya i  a  tots  els 
pobles del  món.
La justícia i els drets humans indi-
viduals i col·lectius intrínsecs, fo-

naments irrenunciables que donen sentit a la 
legitimitat històrica i a la tradició jurídica i 
institucional de Catalunya, són la base de la 
constitució de la República catalana.
La nació catalana, la seva llengua i la seva cultura 
tenen mil anys d’història. Durant segles, Catalu-
nya s’ha dotat i ha gaudit d’institucions pròpies 
que han exercit l’autogovern amb plenitud, amb 
la Generalitat com a màxima expressió dels drets 
històrics de Catalunya. El parlamentarisme ha es-
tat, durant els períodes de llibertat, la columna 
sobre la qual s’han sustentat aquestes institucions, 
s’ha canalitzat a través de les Corts Catalanes i ha 
cristal·litzat en les Constitucions de Catalunya.
Catalunya restaura avui la seva plena sobira-
nia, perduda i llargament anhelada, després de 
dècades d’intentar, honestament i lleialment, 
la convivència institucional amb els pobles de 
la península ibèrica.
Des de l’aprovació de la Constitució espanyola de 
1978, la política catalana ha tingut un paper clau 
amb una actitud exemplar, lleial i democràtica 
envers Espanya, i amb un profund sentit d’Estat.
L’estat espanyol ha respost a aquesta lleial-
tat amb la denegació del reconeixement de 
Catalunya com a nació; i ha concedit una 
autonomia limitada, més administrativa que 
política i en procés de recentralització; un 
tractament econòmic profundament injust i 
una discriminació lingüística i cultural.
L’Estatut d’Autonomia, aprovat pel Parlament 
i el Congrés, i referendat per la ciutadania ca-
talana, havia de ser el nou marc estable i du-
rador de relació bilateral entre Catalunya i Es-
panya. Però va ser un acord polític trencat per 
la sentència del Tribunal Constitucional i que 
fa emergir noves reclamacions ciutadanes.
Recol l int  les  demandes  d’una gran major ia 
de  c iutadans  de  Cata lunya,  e l  Parlament , 
e l  Govern i  la  societat  c iv i l  han demanat 
repet idament  acordar  la  celebració  d’un 
referèndum d’autodeterminació.
Davant la constatació que les institucions de l’Es-
tat han rebutjat tota negociació, han violentat el 
principi de democràcia i autonomia, i han igno-
rat els mecanismes legals disponibles a la Consti-
tució, la Generalitat de Catalunya ha convocat un 
referèndum per a l’exercici del dret a l’autodeter-
minació reconegut en el dret internacional.
L’organització i celebració del referèndum ha 
comportat la suspensió de l’autogovern de Ca-
talunya i l’aplicació de facto de l’estat d’excepció.
La brutal operació policial de caire i estil mi-
litar orquestrada per l’estat espanyol contra 
ciutadans catalans ha vulnerat, en moltes i 
repetides ocasions, les seves llibertats civils i 
polítiques i els principis dels Drets Humans, 
i ha contravingut els acords internacionals 
signats i ratificats per l’ Estat espanyol.
Milers de persones, entre les quals hi ha cente-
nars de càrrecs electes i institucionals i profes-
sionals vinculats al sector de la comunicació, 
l’administració i la societat civil, han estat inves-
tigades, detingudes, querellades, interrogades i 
amenaçades amb dures penes de presó.
Les institucions espanyoles, que haurien de ro-
mandre neutrals, protegir els drets fonamentals i 

Declaració dels representants de Catalunya

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

arbitrar davant del conflicte polític, han esdevin-
gut part i instrument d’aquests atacs i han deixat 
indefensa la ciutadania de Catalunya.
Malgrat la violència i  la repressió per in-
tentar impedir la celebració d’un procés de-
mocràtic i  pacíf ic,  els ciutadans de Catalu-
nya han votat majoritàriament a favor de la 
constitució de la República catalana.
La constitució de la República catalana es fona-
menta en la necessitat de protegir la llibertat, la 
seguretat i la convivència de tots els ciutadans de 
Catalunya i d’avançar cap a un Estat de dret i una 
democràcia de més qualitat, i respon a l’impedi-
ment per part de l’estat espanyol de fer efectiu el 
dret a l’autodeterminació dels pobles.
El poble de Catalunya és amant del dret, i el 
respecte a la llei és i serà una de les pedres 
angulars de la República. L’estat català acatarà 
i farà complir legalment totes les disposicions 
que conformen aquesta declaració i garanteix 
que la seguretat jurídica i el manteniment dels 
acords subscrits formarà part de l’esperit fun-
dacional de la República catalana.
La constitució de la República és una mà es-
tesa al diàleg. Fent honor a la tradició catalana 
del pacte, mantenim el nostre compromís amb 
l’acord com a forma de resoldre els conflictes 
polítics. Alhora, reafirmem la nostra fraternitat 
i solidaritat amb la resta de pobles del món i, en 
especial, amb aquells amb qui compartim llen-
gua i cultura i la regió euromediterrània en de-
fensa de les llibertats individuals i col·lectives.
La República catalana és una oportunitat per cor-
regir els actuals dèficits democràtics i socials i 
bastir una societat més pròspera, més justa, més 
segura, més sostenible i més solidària.
En virtut de tot el que s’acaba d’exposar, no-
saltres, representants democràtics del poble 
de Catalunya, en el lliure exercici del dret 
d’autodeterminació, i d’acord amb el mandat 
rebut de la ciutadania de Catalunya,
CONSTITUÏM la República catalana, com a Estat 
independent i sobirà, de dret, democràtic i social.
DISPOSEM l’entrada en vigor de la Llei de tran-
sitorietat jurídica i fundacional de la República.

INICIEM el procés constituent, democràtic, de 
base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant.
AFIRMEM la voluntat d’obrir negociacions amb 
l’estat espanyol, sense condicionants previs, adre-
çades a establir un règim de col·laboració en be-
nefici de les dues parts. Les negociacions hauran 
de ser, necessàriament, en peu d’igualtat.
POSEM EN CONEIXEMENT de la comunitat in-
ternacional i les autoritats de la Unió Europea la 
constitució de la República catalana i la proposta 
de negociacions amb l’estat espanyol.
INSTEM a la comunitat internacional i les au-
toritats de la Unió Europea a intervenir per 
aturar la violació de drets civils i polítics en 
curs, i a fer el seguiment del procés negociador 
amb l’Estat espanyol i ser-ne testimonis.
MANIFESTEM la voluntat de construcció d’un 
projecte europeu que reforci els drets socials i 
democràtics de la ciutadania, així com el com-
promís de continuar aplicant, sense solució de 
continuïtat i de manera unilateral, les normes de 
l’ordenament jurídic de la Unió Europea i les de 
l’ordenament de l’estat espanyol i de l’autonòmic 
català que transposen aquesta normativa.
AFIRMEM que Catalunya té la voluntat inequí-
voca d’integrar-se tan ràpidament com sigui pos-
sible a la comunitat internacional. El nou Estat es 
compromet a respectar les obligacions internaci-
onals que s’apliquen actualment en el seu territori 
i a continuar sent part dels tractats internacionals 
dels quals és part el Regne d’Espanya.
APEL·LEM als Estats i a les organitzacions 
internacionals a reconèixer la República ca-
talana com Estat independent i sobirà.
INSTEM al Govern de la Generalitat a adoptar 
les mesures necessàries per fer possible la ple-
na efectivitat d’aquesta Declaració d’indepen-
dència i de les previsions de la Llei de transi-
torietat jurídica i fundacional de la República.
FEM una crida a tots i cadascun dels ciutadans i 
ciutadanes de la República catalana a fer-nos dig-
nes de la llibertat que ens hem donat i a construir 
un Estat que tradueixi en acció i conducta les ins-
piracions col·lectives. 
Els legítims representants del poble de Catalunya 
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Declaració d’Independència de Catalunya signada per 72 diputats de JxSÍ i CUP al Parlament, el 10 d’octubre de 2017



MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

De l’operació diàleg a la repressió
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Vull començar demanant 
comprensió a qui llegei-
xi aquests comentaris. 
Darrerament els esdeve-

niments de la política catalana van 
tan ràpids que si això ho combinem 
amb el fet que aquests articles els 

escric uns dies abans que surtin publicats corro 
el risc que els meus comentaris perdin actua-
litat o siguin superats per nous esdeveniments 
inimaginables uns dies abans. Així doncs, es-
pero que aquestes contingències es tinguin en 
compte per valorar aquests comentaris. 
Amb l’aspre discurs de la setmana passada del 
cap de l’estat espanyol podem donar per enterra-
da l’anomenada “operació diàleg” dirigida per la 
vicepresidenta espanyola, una comèdia que no va 
superar el llistó d’una campanya de maquillatge 
sense cap èxit. Per tal de no generar perspectives 
d’entesa, el discurs no va deixar cap porta oberta 
al diàleg ni a la concessió política a Catalunya. A 
més a més, i això es va trobar especialment a 
faltar, no hi va haver la més mínima menció so-
lidària amb els centenars de persones ferides l’1 
d’octubre a Catalunya per les forces policials de 
l’estat. En moments on l’empatia i les formes són 
tan importants, aquest oblit quedarà com una 
taca inesborrable a la seva biografia. 
Som en una nova etapa; hem passat de la falsa 
operació diàleg a l’operació repressió contra els ca-

talans -independentistes o 
no- en tots els àmbits con-
trolats pels poders de l’estat 
(econòmic, judicial, polici-
al, etc.). Així, després de 
la repressió policial de l’1 
d’octubre, tan cruel com 
inútil, es va intensificar 
el discurs de la por eco-
nòmica. Si les porres i els 
gasos lacrimògens no van 
abaixar el suflé indepen-
dentista, ara proven d’es-
pantar les butxaques de 
la gent donant facilitats a 
les empreses perquè mar-
xin de Catalunya i posant 
en dubte el pagament de les pensions i altres 
compromisos financers de l’estat.
Però l’experiència ens demostra que a cada nova 
agressió de l’estat contra Catalunya, i en tenim unes 
quantes de comptabilitzades, augmenta el suport a 
l’opció independentista. Encara que a Madrid no 
s’ho acaben de creure la gent ja ha perdut la por, les 
pressions internacionals aniran en augment i el des-
gast del govern i d’altres institucions de l’estat aviat 
tindran un cost inassolible per Espanya. La indepen-
dència de Catalunya arribarà quan hagi d’arribar, 
potser una mica més tard del previst, però a hores 
d’ara poca gent dubta que l’opció independentista 

A cada nova agressió de l’estat contra 
Catalunya, i en tenim unes quantes de 

comptabilitzades, augmenta el suport a 
l’opció independentista. I encara que a 

Madrid no s’ho acaben de creure la gent 
ja ha perdut la por

s’ha anat consolidant a l’alça i ja no hi ha marxa en-
rere. Moscou feia una pressió similar a Lituània poc 
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El primer club espor-
tiu d’Igualada en tí-
tols i projecció anun-
cia números vermells 

per la marxa dels 
patrocinadors princi-
pals, i perilla la seva 

plaça a l’OK Lliga

Manel Buron és president des del 2012.

El 22 d’octubre, Cursa 
Popular amb novetats

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

D esprés del Club Na-
tació Igualada, que 
travessa una delica-

da situació que l’ha portat al 
llindar de la desaparició, dels 
nombrosos problemes eco-
nòmics del Bàsquet Igualada, 
obligat a augmentar quotes als 
seus equips base per manca de 
patrocinadors, l’infern de des-
tacades entitats esportives de 
ha continuat aquesta setmana 
amb la primera de totes elles: 
l’Igualada Hoquei Club.

Els socis no aproven 
el pressupost
L’entitat, fundada el 1953, que 
presideix Manel Buron des del 
2012 -reescollit el 2016- ha 
anunciat que l’assemblea de 
socis, la setmana passada, va 
decidir no aprovar el pressu-
post per a la present tempo-
rada. La raó és simple: preveia 
un dèficit de 64.000€, bàsica-
ment perquè dos dels princi-
pals patrocinadors del primer 
equip, Calaf Grup i Buff, han 
decidit no renovar. La decisió 
dels socis presents (una vin-
tena dels 289 que té el club) 
va ser de 5 vots en contra i 12 
abstencions, entre elles les 
de tota la junta directiva.
Burón va manifestar que 
“fa mesos que treballem per 
aconseguir nous patrocina-
dors però no ha estat pos-
sible i aquesta situació no 
és pot allargar en el temps”.

De 141.000€ de dèficit, 
a 60.000€ en sis anys
L’assemblea va aprovar el ba-

Més crisi als clubs esportius: ara també l’Igualada HC anuncia 
números vermells i perilla la seva plaça a l’hoquei d’elit

Perruqueria Soteras, al 
servei d’Igualada des de 
l’any 1957, posem a dis-
posició de la comarca de 
l’Anoia un nou servei.
En els darrers anys hem de-
tectat diferents disfuncions 
capil·lars com la caiguda de 
cabell, problemes de pell i 
problemes oncològics. Això 
ens ha portat a col·la-
borar amb Bio Mèdic 
Capil·lar per donar 
el servei de tricolo-
gia (anàlisi capil·lar), 
així com els casos de 
poc cabell i poc volum 
(pròtesis de cabell na-
tural fetes a mida).
Per als casos d’oncologia 

disposem d’una exposició 
de perruques de fibra i 
de cabell natural exclusi-
vament per aquest casos.
El nostre telèfon de con-

tacte és 93 803 1694 o 
659 888 696. I ens po-
deu venir a visitar al 
carrer de Sant Simplici, 
23 d’Igualada.

Perruqueria Soteras dona resposta a 
les disfuncions capil·lars

lanç econòmic de la tempo-
rada passada un dèficit de 
15.000€, tot i que el deute del 
club només es veu incremen-
tat en 3.000€, ja que en el de-
curs de la temporada passada 
es van poder retornar i pagar 
quasi 12.000€ del deute arros-
segat. Al setembre del 2016 el 
deute del club era de 57.000€ i 
ara en aquests moments és de 
60.000€, la primera tempora-
da de les darreres cinc que el 
club genera dèficit. Cal  te-
nir  en compte,  però,  que 
quan Buron va arribar a 
la  presidència el  dèf icit 
era de 141.000€. . .  En gai-
rebé sis  anys s’ha reduït 
més de la  meitat .

El problema actual és que els 
23 equips base de l’entitat po-
den anar competint gràcies a 
l’estructura que ja té el club, 
però posar a jugar el primer 
equip a l’OK Lliga i les com-
peticions europees costa 
55.000€. Una xifra per a la 
qual és necessària la col·labo-
ració dels patrocinadors. 
Malauradament, en gairebé 
tots els casos l’IHC ha neces-
sitat sempre de la via “políti-

ca” per accedir als principals 
patrocinis. Entre els més im-
portants hi ha hagut les desa-
paregudes Ceràmica Sant Ge-
nís o Kembo, però també Once, 
Hormipresa, Proinosa, Monbus 
o Construccions Calaf.
Sense diners, la presència a 
l’OK Lliga i Europa sembla im-
possible. Això ja va provocar, 
l’estiu passat, que dos clubs, el 
RCE Espanyol i l’Alcobendas, 
s’acostessin a l’Igualada HC 

amb intenció de comprar la 
plaça. Per acabar-ho de com-
plicar, la subvenció municipal 
s’ha anat reduint al llarg dels 
anys, i avui és de 23.000€. 
Lluny dels 45.000 que rep el 
Noia, els 70.000 de Vila-
franca, 120.000 de l’Alcoi 
o 220.000 de l’Alcobendas. 
Algunes fonts apunten que 
és el club amb menys apor-
tació pública de l’OK Lliga, 
tenint en compte el nombre 
d’habitants de la població.
No és, doncs, estrany, que a la 
mateixa assemblea ja sorgís la 
possibilitat que, al final de la 
present temporada, l’IHC es 
vengui la plaça de l’OK Lli-
ga i competeixi amb el segon 
equip a la Nacional Catalana, 
de manera que s’eixugaria per 
complet el dèficit actual. 
Fonts del club han mani-
festat que dimecres de la 
setmana vinent hi ha pre-
vista una reunió dels di-
rectius amb l’alcalde Marc 
Castells per intentar tro-
bar camins de solució.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l diumenge, 22 d’octu-
bre, Igualada celebra la 
39a edició de la Cursa 

Popular, inici als Jocs Esco-
lars de l’Anoia, i que serà la 
cita que obrirà oficialment la 
candidatura “Igualada, Ciutat 
Europea de l’Esport 2019”. 
El Parc Central serà aquest 2017 
l’espai que acollirà la sortida i 
l’arribada de la Cursa, tant el 
recorregut A, de 5 quilòmetres 
i que començarà a les 11h, com 
el recorregut B, d’1,9 quilòme-
tres i que arrencarà a les 12h. 
Com a conseqüència d’aquesta 

ubicació, els circuits seran to-
talment diferents a les anteriors 
edicions.  La Cursa és d’inscrip-
ció gratuïta i està organitzada 
per l’Ajuntament i el Consell 
Esportiu. Una edició més, l’em-
presa AquaSOS donarà mig 
euro per cada participant a un 
projecte d’Igualada Solidària. 
Com ja ve sent habitual en els 
últims anys, la Cursa A tin-
drà xip de cronometratge, per 
la qual cosa cal fer inscripció 
prèvia, a www.cursapopulari-
gualada.cat, a les oficines deles 
Comes i a l’Ajuntament. 
El termini acaba el proper 
dijous 19 d’octubre.  



Vergés i Senserrich, dimarts al vespre, en el moment de signar la Declaració d’Independència al Parlament.

Les diputades igualadines Alba Vergés i Maria Senserrich 
signen la Declaració d’Independència
REDACCIÓ / LA VEU 

L es diputades anoien-
ques al Parlament, Ma-
ria Senserrich i Alba 

Vergés, de JxSí, van signar di-
marts al vespre la Declaració 
d’Independència de Catalu-
nya al costat dels 72 diputats 
de la seva formació i la CUP. 
La declaració, que resta sus-
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Marc Castells va anunciar a 
través de Twitter que era al Par-

lament per seguir la sessió.

pesa automàticament per a 
cercar una via negociada, va 
ser signada també pels cupai-
res “perquè no inclou la sus-
pensió en el text”, segons que 
va explicar un diputat.
En la declaració, adreçada “al 
poble de Catalunya i a tots 
els pobles del món” s’exposen 
els motius històrics, culturals 
i lingüístics pels quals Cata-
lunya vol ser independent. 

També es fa referència als im-
pediments que ha posat l’estat 
espanyol en els últims anys, a 
la negació a acceptar un refe-
rèndum i a la “brutalitat poli-
cíaca” emprada durant l’1-O.
És per aquest motiu, diu el 
document, que els setanta-dos 
diputats declaren que es cons-
titueix la república catalana 
com a “estat independent i 
sobirà, de dret democràtic 

i social” i s’activa la llei de 
transitorietat jurídica i fun-
dacional de la república. 
Aquest anunci es fa arribar 
a la comunitat internacional 
i el govern es posa automà-
ticament a disposició d’obrir 
negociacions “en peu d’igual-
tat” amb l’estat espanyol.
“Fem una crida a tots i cadas-
cun dels ciutadans i ciutada-
nes de la República catalana 

a fer-nos dignes de la llibertat 
que ens hem donat i a cons-
truir un estat que tradueixi en 
acció i conducta les inspiraci-
ons col·lectives’” acaba el text.
No va ser aquesta l’única pre-
sència del nostre territori al 
Parlament. També hi era l’al-
calde d’Igualada, Marc Cas-
tells, que va fer pública una 
imatge a l’interior de la cam-
bra a través de Twitter.
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Núria Sánchez.

Un mediadora anoienca crea un grup 
d’experts per buscar la solució al procés

REDACCIÓ / LA VEU 

U na mediadora mont-
buienca, Núria Sánc-
hez, membre del 

Centre de mediació de Dret 
Privat de Catalunya i presiden-
ta de l’Associació Diversitat i 
Ciudadania, ha estat una de les 
impulsores d’un grup de medi-
adors per intentar trobar una 
solució a l’actual procés d’inde-
pendència engegat pel govern 
de la Generalitat.
Davant el context polític de 
summa excepció al que s’en-
fronta la societat catalana, un 
grup de professionals de la me-
diació i gestió de conflictes ha 
engegat la plataforma peticio-
mediacio.com, des de la qual 
urgeixen a la negociació imme-
diata del conflicte entre l’Estat i 
el govern de Catalunya. 
La iniciativa compta amb gai-
rebé 950 adhesions, en menys 
de 48 hores, i es fa extensiva a 
tota la població amb la finali-
tat que la ciutadania adopti i 
impulsi la petició que s’obri un 
procés de mediació entre els 
governs espanyol i català. Així 
mateix, proposen “ajudar al 
seu desenvolupament, a través 

de les eines amb les quals tre-
ballem cada dia, per a, primer, 
evitar nous episodis de violèn-
cia; segon, reduir la ten-
sió; i,  tercer, obrir vies i 
espais per a la resolució 
d’aquest conflicte”. 
Els impulsors de la iniciativa 
han publicat un manifest al 
qual qualsevol ciutadà es pot 
adherir, a títol personal, en 
el qual expliquen que “cadas-
cun, des del seu àmbit de la 
mediació”, presencien cada 
dia com “situacions que sem-
blaven irresolubles, troben 
sortida quan les parts accep-
ten participar en aquest pro-
cés de resolució de conflictes”. 
I afegeixen: “Des de la con-
vicció que les eines de la 
mediació i la gestió de con-

flictes poden donar sortida 
al moment actual, emplacem 
als governs espanyol i català 
a obrir i mantenir contactes 
per a la negociació del con-
flicte, amb l’ajuda si cap de 
mediadors que puguin faci-
litar la reducció de l’actual 
escalada del conflicte, i tro-
bar una solució acordada 
entre les dues parts”. 
Núria Sánchez, mediadora 
i portaveu de peticiomedia-
cio.com, explica que aques-
ta proposta és absolutament 
altruista i no tenen finalitats 
polítiques ni lucratives. 
Sorgeixen de l’aposta pel di-
àleg “per resoldre els con-
flictes que ens afecten”. I 
convida a tota la població a 
difondre-ho, ja que la peti-
ció pertany “a totes les per-
sones que s’adhereixen”. 

Mediadors de prestigi
La plataforma de petició de 
mediació entre les instituci-
ons estatals i autonòmica ja 
ha rebut el suport i mento-
ria de primeres figures de 
l’àmbit professional de la 
mediació i la gestió alter-
nativa de conflictes.   

Vinyalada i homenatge 
a Josep Mussons

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper dijous 19 d’oc-
tubre, la Confraria de 
la Vinyala organitza 

la Vinyalada. Es tracta d’un 
sopar en el que no hi poden 
faltar els cargols però  que 
l’objectiu és el reconeixement 
i els agraïments, amb l’ator-
gament de la vinyala agraïda, 
a aquelles persones o grup de 
persones que d’una manera 
o altre han destacat o desta-
quen per la seva estimació 
als cargols i reivindiquen 
aquest plat tant genuí, entre 
altres guardons especial.
Així, aquest any s’ha decidit 
atorgar les vinyales agraïdes 
a:  la Confraria Gastronòmica 
del Cargol per ser un referent 
en el món gastronòmic cargo-
laire, al Grup Soteras per ser 
un dels impulsors de la popu-
larització de la gastronomia 
cargolaire i al Cos de Mossos 
d’Esquadra per l’actuació or-
dinària, però en especial per 
la duta a terme abans, du-
rant i desprès dels atemptats 
de Barcelona i Cambrils.
A més, també es farà un re-
coneixement especial a un 
dels “padrins” de la Confraria, 
Josep Mussons, amb el lliura-
ment del carnet numero 15 
de la Confraria, el medalló de 

REDACCIÓ / LA VEU 

E ntre els passats dies 
2 i 6 d’octubre, es va 
celebrar a Barcelona 

la prestigiosa fira Expo-
quimia 2017. Més de 400 
expositiors van confirmar 
el bon moment que viu el 
sector químic europeu.
La firma igualadina Dor-
san va tenir l’oportunitat 
de presentar les últimes 
novetats en sistemes de 
filtració de líquids.
La seva activitat es centra 
en les indústries quími-
co-farmacèutiques, agroa-
limentàries (vins, cerveses, 
aigües...) i mineres. Està 
ubicada al carrer Pujadas 
61 de la capital de l’Anoia.

confrare, el medalló de con-
frare Major per agrair-li que 
ens apadrines i el medalló del 
confrare Major d’Honor. 
La Vinyalada tindrà lloc el 19 
d’octubre al restaurant Sesoli-
veres. Constarà d’un primer 
plat elaborat per la xef de Se-
soliveres, Gloria Barrio, el 
segon, cargols elaborats pels 
confrares cuiners Aureli Rosa 
i Joan Gàlvez i unes postres 
molts especials creades pel 
confrare pastisser Josep M. 
Guasch. Les inscripcions po-
den realitzar-se enviant un 
whatsapp  al 639167442. El 
preu del sopar és de 25euros i 
les places són limitades.
La Confraria de la Vinyala té 
per objectiu reivindicar i do-
nar a conèixer el cargol de la 
vinyala, una de les especiali-
tats culinàries de la comarca, 
un producte genuïnament 
anoienc, el cargol de vinya. 
Va néixer l’any 2010, quan 
els 14 fundadors van cons-
tituir la Confraria. Actual-
ment ja són 175 confrares. 
Al  mes de novembre serà la 
propera cita de la Confraria 
amb l’inici de “els dijous de 
vinyales”, un sopar que es 
realitza mensualment, cada 
vegada en un restaurant di-
ferent i en el què es cuina 
una recepta de vinyales.

Dorsan, a Expoquimia

Dorsan és una empresa amb 
filials a Alemanya i l’Índia que 
està en ple creixement inter-

nacional. Actualment les ven-
des a l’exterior suposen el 70% 
de la xifra total del negoci. 

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Tel. 93 809 61 30

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES

ESTUDIEM LA TEVA HIPOTECA
Gratuïtament. T'informen de les clàusules 

abusives que segurament hi ha, i dels 
diners que pots recuperar.

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com



Mn. Joan Sanglas, nou 
Arxipreste de l’Anoia
-Segarra en substitució 
de Mn. Josep Massana

Un vídeo de Veuanoia.cat, 
en diversos mitjans

REDACCIÓ / LA VEU 

E l vídeo que es va enre-
gistrar des de La Veu 
de l’Anoia el dia que 

la Guardia Civil va requisar 
paperetes i sobres del refe-
rèndum de l’1-O en un ma-
gatzem de l’empresa Events 
d’Igualada va servir a diver-
sos mitjans nacionals per 
completar les seves notícies.
La Sexta va obrir el telenotí-
cies d’aquell vespre del 28 de 
setembre amb el vídeo, com 
podeu veure en aquesta cap-
tura de pantalla. Si feu clic 
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El Bisbe de Vic, Mons. Romà 
Casanova, ha nomenat nou 
Arxipreste de l’Anoia-Segarra 
a Mossèn Joan Sanglas, rector 
de Calaf i de les parròquies del 
voltant. Substitueix a Mossèn 
Josep Massana, actualment 
rector de la parròquia de la 
Mare de Déu de la Soledat. 

Festa de Sta. Teresa de Jesús
El proper diumenge 15 d’octu-
bre, al Monestir de les Carme-
lites Descalces d’Igualada-Jor-
ba, celebraren la Solemnitat 
de Santa Teresa de Jesús. A 
les 8:00 h. del matí hi haurà la 
Santa Missa presidida pel Sr. 
Bisbe, i per la tarda, a les 18:30 
h les Vespres cantades i a les 
19:00 h una segona Missa. 

Missa mensual en anglès
El proper 14 d’octubre, 28a 
setmana del temps ordinari, 
com cada segon dissabte de 
mes, se celebrarà una missa en 
llengua anglesa a 2/4 de 5 de la 
tarda, a l’altar del Sant Crist de 
Santa Maria d’Igualada. 

aquí veureu la notícia a la pà-
gina web de La Sexta. Des de 
la televisió pública espanyola, 
RTVE, també van fer servir 
les imatges per acompanyar 
la notícia mentre una corres-
ponsal informava dels fets des 
del mateix lloc. La capçalera 
d’El Mundo digital també va 
utilitzar el vídeo a la seva pà-
gina web per informar de la 
notícia. El vídeo es va publi-
car al mateix moment dels 
fets al Twitter del nostre 
setmanari, a partir d’allà els 
mitjans el van agafar per in-
formar de la notícia.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia (UEA) ha fet 
públic un manifest en 

el que reclama diàleg i acord 
entre els governs de Catalunya 
i Espanya. 
La patronal manifesta el seu 
“rebuig total a la violència. 
L’entitat rebutja l’actuació poli-
cial que els ciutadans van pa-
tir diumenge passat”, així com 
“advoca per la pau social en 
el si de les societats catalana i 
espanyola. Qualsevol crida a 
alterar-la és vista com una 
actitud que cal defugir. En 
aquest període temporal ig-
not, que es confia que sigui 
breu, qualsevol decisió ha de 
ser guiada per la serenor”.
La UEA demana als estaments 
polítincs que “garanteixin l’es-
tabilitat”, alhora que pren el 
compromís de vetllar “perquè 
les conseqüències afectin el 
mínim possible al desenvolu-
pament del teixit empresarial, 
base del benestar social”. 
La patronal recorda que “l’eco-

La UEA demana diàleg i 
consens entre governs

nomia anoienca ve d’uns anys 
molt durs”, però “ha lluitat con-
tra totes les adversitats i se n’ha 
sortit”. La UEA es mostra 
“confiada que aquesta vo-
luntat per mantenir els llocs 
de feina dels treballadors 
continuarà marcant el dia a 
dia de les actuacions de ca-
dascun dels seus associats”. 
La UEA defensa la pluralitat 
de pensament “tant en el seu 
propi si com en el conjunt de la 
societat”. L’entitat acull “multi-
tud de pensaments i tarannàs, 
i tots conviuen en el seu si de 
manera pacífica i dialogant. 
Una riquesa que cal preservar”. 
En el darrer punt del manifest, 
la UEA es mostra “partidària 
del diàleg i el consens. Reclama 
l’existència d’un mediador en-
tre els governs espanyol i català 
capaç d’assolir un acord bene-
ficiós per a totes les parts. Així 
s’aconseguirà el cessament 
de l’actual clima de tensió 
i es garantirà el manteni-
ment d’un sistema de con-
vivència i organització po-
lítica, econòmica i social”.    

III JORNADA D’INNOVACIÓ A L’ANOIA 
 

Innovació i Productivitat a les empreses 

9:15 - 9:30 RECEPCIÓ, ACREDITACIÓ i LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ 
 
9:30 - 9:50 BENVINGUDA 
  Sr. Francisco Palacios García, Primer Tinent Alcalde i regidor de Promoció Economica 
  de l’Ajuntament de Vilanova del Camí  
  Sr. Jordi William Carnes, President de LEITAT 
 
9:50 - 10:20 PONÈNCIA:  "Nous instruments de productivitat i competitivitat: cap a la Indústria 4.0  
  com a model de referència" 
  Sr. Josep Lluis Checa,  Gerent Centro Excelencia en Nanotecnologia LEITAT Chile  
   
10:20 - 10:40 COFFEE BREAK 
 
10:40 - 11:50 TAULA RODONDA: LA INNOVACIÓ A L’ANOIA 
 

10:40 - 10:50 Sr. Xavier Marginet, LABCAT GRUP FONTANELLAS i MARTI 
10:50 - 11:00 Sr. Lluís Pinardell, Director FLEXIBRICK 
11:00 - 11:10 Sr. Josep M. Lladó, Director ULTRAMAGIC 
11:10 - 11:20     Sr. Dionisio Martin, Director  MITCHELL EUROPE, SL 
11:20—11:30 Sr. Jordi Valls, Conseller Delegat PERE VALLS S.A 
11:30—11:50 Debat dels  ponents.  

 

 Moderador:  Sr. Jordi Puiggròs, Director de Redacció a La Veu de l’Anoia  
 

11:50 - 12:00 CLOENDA DE LA JORNADA (LEITAT) 
 

Servei gratuït d’assessorament personalitzat en innovació per les empreses que ho sol·licitin 
Inscripcions gratuïtes a: peconomica@vilanovadelcami.cat  o 932 491 160  

Organitza:                                      Col·laboren:                                        

 Lloc:  Centre d’Innovació Anoia 
  c/ dels Impressors, 12 (Polígon Riera de Castellolí)  
  08788 Vilanova del Camí 
 

Data: 17 d’Octubre de 2017 

   Horari:  de 9:15 a 12:00 h 

PROGRAMA 

Amb el suport de:  



12  |  IGUALADA Divendres, 13 d’octubre de 2017

Campus Motor Anoia segueix amb 
el projecte Repte Connected Car

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dijous 26 de 
setembre es va dur a 
terme l’acte de delibe-

ració i lliurament del premi 
valorat en 15.000€. El Repte 
Connected Car és una iniciati-
va publico-provada impulsada 
pel Campus Motor Anoia en 
col·laboració amb empreses i 
entitats amb l’objectiu de fo-
mentar el vehicle connectat.
Les persones participants 
han presentat aplicacions 
vinculades al vehicle con-
nectat, mitjançant una ac-
tivitat de co-creació entre 
entitats i professionals.
El Campus Motor Anoia a 
part de gestionar el projecte 
i fer el contacte amb els dife-
rents col·laboradors  ha ofert 
les seves instal·lacions al pro-
jecte “Anoia Connected Living 
Lab” on els participants han 
realitzat 150 hores de forma-

ció sobre el desenvolupament 
i la seguretat el vehicle con-
nectat, cooperatiu i autònom, 
nous conceptes de mobilitat 
urbana,...
Les empreses col·laborado-
res han estat l’Ajuntament 
de Castellolí, Atlantis IT  
S.L.U, Clúster de la Indús-
tria d’Automoció de Catalu-
nya (CIAC), Geomotion Ga-
mes SL, Grup Carles Gestió 
i Projectes SL, IDIADA Au-
tomotive Technology S.A., 
Instint Tecnologies SL, Ser-
visimó SL i Thinkingles SL.
Els projectes finalistes de 
tots els que varen presentar 
van ser: De-Car Dynamic 
Emotion Car, InMaps i Ni-
ceCoDriver. El projecte gua-
nyador va ser Caravan.

Projecte guanyador
Caravanés una plataforma 
col·laborativa de carpoolling 
per a empreses que necessitin 

millorar el seu pla de mobi-
litat per tal de reduir els cos-
tos associats a una mobilitat 
atomitzada i individualitzada 
dels seus treballadors. Així 
mateix, Caravan es dirigeix als 
potencials usuaris que podran 
reduir els seus costos de des-
plaçaments fins a cinc vegades 
respecte els cost actual, 
Les persones que van formar 
part del jurat van ser Xavier 
Boquete, president del Con-
sell Comarcal de l’Anoia; Joan 
Serra Alcalde de Castellolí; 
José Manuel Barrios de l’em-
presa IDIADA Automotive 
Technology; Sr. Ricard Soler 
provinent d’Atlantis; Josep 
M. Moyà, de Delta Partners 
Group; Pau Yànez de Geomo-
tion Games; Jordi Armengol 
de Grup Carles Gestió i Pro-
jectes; David Gubern d’Instint 
Tecnologies; Francesc Pua i  
Dani Temez  de Servisimó, i  
Pablo Lara, de Thinkigles.

Taller pràctic gratuït sobre el Big Data 
com a solució de negoci
REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper 24 d’octubre, 
de 9 a 13 hores, tin-
drà lloc a l’Adoberia 

Bella d’Igualada un taller 
gratuït sobre el Big Data 
com a solució de negoci.
Les dades són valuosos ac-
tius per a cada negoci. Fins i 
tot els negocis més petits ge-
neren dades cada dia.
Si un negoci disposa de lloc 
Web, presència a les xarxes so-
cials, accepta targetes de crè-
dit, etc... fins i tot els comerços 
més petits amb una única per-
sona tenen dades que recollir 

sobre els seus clients, l’experi-
ència d’usuari, el tràfic Web i 
demés. Això implica que 
les empreses de totes les 
mides necessitin una estra-
tègia orientada al big data 
així com a obtenir, usar i 
protegir aquestes dades.
Aquest seminari es centra 
en explicar el perquè del Big 
Data, veure casos d’usos apli-
cables a diversos sectors, abor-
dar les primeres passes en un 
projecte de Big Data, conèi-
xer els principals elements de 
l’arquitectura i les principals 
eines de l’ecosistema Hadoop, 
així com la seva aplicabilitat.

El ponent, Sergio Rodríguez 
de Guzmán (CTO de PUE, 
Training&Consulting Partner 
de Cloudera i ponent del Big 
Data Congress organitzat per 
IDC), descriurà casos pràctics 
i demostracions orientades 
a la seguretat d’aquest tipus 
d’entorns, així com el govern 
de les dades i l’acompliment 
de normatives com la GDRP
Agenda
9,15 - 11,00 - Presentació: Big 
Data com a solució de negoci
11,00 - 11,30 - Pausa
11,30 - 12,45 - Casos pràctics.
12,45 - 13,00 - Col·loqui
Inscripció a ticanoia.cat

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Fira Internacional 
Maqpaper se cele-
brarà els dies 7 i 8 de 

març a Igualada i estrenarà 
un nou espai que permetrà 
als subministradors per a la 
indústria de la cel·lulosa, el 
paper i el cartró ondulat de 
tot l’Estat espanyol unes mi-
llors condicions d’exposició. 
La desena edició d’aquesta 
fira bianual que reuneix a 
tot el sector es celebrarà al 
recinte modernista de l’Es-
corxador d’Igualada, un es-
pai perfectament condicio-
nat com a recinte firal.
Una altra de les novetats 
destacades d’aquesta edició 
seran una sèrie de confe-
rències organitzades con-
juntament amb Foment del 
Treball i la Unió Empresa-
rial de l’Anoia sobre econo-
mia circular al voltant de la 
indústria paperera.
Com ja és habitual, Maqpa-

per coincidirà en el temps i 
en l’espai amb la Fira Energè-
tica (Fira-congrés de l’eficièn-
cia i l’estalvi energètic). Com 
ja és sabut, per la indústria 
paperera el cost energètic té 
una importància notable i és 
per això que Fira Igualada, 
organitzadora de les dues fi-
res professionals, aposta per 
la connexió dels dos sectors.
Maqpaper és una fira bianu-
al de caràcter internacional 
del sector paperer, que des de 
l’any 1999 se celebra a Igua-
lada organitzada per Fira 
d’Igualada i amb el suport de 
l’Ajuntament d’Igualada i el 
suport tècnic de l’Associació 
Espanyola de fabricants de 
pasta, paper i cartró (ASPA-
PEL), l’Associació Clúster del 
Paper del País Basc i les em-
preses Ferpal i Porteca Paper. 
Maqpaper és l’única fira del 
sector del paper de l’Estat es-
panyol i està previst que assis-
teixen més de 200 marques de 
la indústria paperera.

La fira Maq&Paper 
es farà a l’Escorxador

REDACCIÓ / LA VEU 

D imarts 17 d’octubre, 
el Centre d’Innova-
ció Anoia acollirà la 

tercera edició de la Jornada 
d’Innovació de l’Anoia, orga-
nitzada pel centre tecnològic 
Leitat i l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí, i la col.labo-
ració de l’Associació Polígons 
dels Plans, i La Veu de l’Anoia. 
La jornada tindrà lloc des de 
les 9.15 fins a les 12 hores. 
Comptarà amb la presència 
del president de Leitat, Jor-
di William Carnes. A l’inici 
es farà una ponència sobre 
Nous instruments de producti-
vitat i competitivitat: cap a la 
Indústria 4.0 com a model de 
referència, a càrrec de  Josep 
Lluis Checa, gerent del Cen-
tro Excelencia en Nanotec-

Dimarts, Jornada 
d’Innovació de l’Anoia

nologia LEITAT a Xile. Des-
prés, arribarà el torn d’una 
taula rodona per debatre 
la innovació a l’Anoia amb 
Xavier Marginet, de Labcat 
Grup Fontanellas i Martí; 
Lluís Pinardell, Director de 
Flexibrick; Josep M. Lladó, 
Director d’Ultramàgic; Dio-
nisio Martin, Director Mitc-
hell Europe; i Jordi Valls, 
Conseller Delegat de Pere 
Valls SA. La taula serà mode-
rada per Jordi Puiggròs, Di-
rector de Redacció de La Veu 
de l’Anoia. Posteriorment es 
clourà la jornada, als volts de 
les 12 del migdia. 
Hi haurà servei gratuït d’as-
sessorament personalitzat 
en innovació. Inscripcions 
gratuïtes a: peconomica@
vilanovadelcami.cat o tru-
cant al 932 491 160.



La trobada va tenir lloc a l’Ateneu Igualadí.

Diumenge, acte 
institucional en 
homenatge a Lluís 
Companys

Trobada d’alumnes de 
les Escolàpies de 1967

SALVADOR SERRA / LA VEU 

A quest és el resum 
de la primera set-
mana de Camí So-

lidari de Càritas.
Igualada - Vinaròs. 232 km
Surto d’Igualada des de la plaça 
del Ajuntament el dia 1 d’octu-
bre després de votar acompa-
nyat de la família de i d’un grup 
d’amics que m’acompanyat fins 
a Capellades. Una vegada aquí 

El proper diumenge 15 d’octu-
bre, a les 12 del migdia, tindrà 
lloc l’habitual acte institucio-
nal que l’Ajuntament d’Igua-
lada organitza cada any en 
memòria a l’expresident de la 
Generalitat Lluís Companys, 
en el monument que hi ha a la 
zona residencial de les Comes. 
Va ser afusellat el 15 d’octubre 
de 1940, al Castell de Montju-
ïc. Diumenge farà 77 anys. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L es alumnes d’una de 
les classes de la gene-
ració de 1967 del col.

legi Sant Josep Escolàpies va 
retrobar-se el passat diumen-

ge en un dinar a l’Ateneu Igua-
ladí. Va ser un bon moment 
per a recordar anècdotes i 
compartir vivències de gai-
rebé quatre dècades sense 
veure’s totes juntes. Una 
jornada inoblidable.

Salvador Serra ja és a Vinaròs!

ja inicio el Camí sol que em 
porta fins a Vilafranca  i des 
d’aquí fins a trobar el Medi-
terrani a Vilanova i la Geltrú 
i continuar per tot el Medi-
terrani fins a Vinaròs. En el 
transcurs dels dies he trobat 
molt bona acollida tant en fa-
mílies com en locals de Càri-
tas que m’han donat acollida 
per menjar i dormir.
Fins a Miami Platja tot és molt 
pla i de passeig. A partir d’aquí 

comença un recorregut per 
corriols per tota la costa fins 
a l’Ampolla bastant durs. Des-
prés ja torna a planejar.
Aquesta setmana portem re-
collits amb les aportacions 
per el Camí Solidari de Càri-
tas un total de 155 €.
Recordo el número de compt 
on es pot continuar fent apor-
tacions a partir de 5 € fent 
constar Camí Solidari: ES47 
2100 0001 0702 0022 1597.

REDACCIÓ / LA VEU 

U n any més, Mútua 
Igualadina va fer en-
trega d’una televisió 

per a sortejar entre els do-
nants de la Marató d’Igualada, 
el passat dissabte 30 de setem-
bre. Aquest cop va ser una 
TV-LG LED de 32 polzades 
HD Ready 300HZ PMI Pro-
cessador Triple XD-Engine 1 
HDMI, 1 USB 2.0. 
El sorteig es va dur a terme al 

Mútua Igualadina lliura el premi 
de la Marató de Donació de Sang

finalitzar la Marató, a les 10 
hores del vespre. El guanyador 
va ser Pedro Alcoba Díaz. 
La setmana passada, la di-
rectora de la Mútua, Gemma 
Alemany, va fer entrega del 
premi al guanyador, a la seu 
de Mútua Igualadina. 
Un any més, el centre ha vol-
gut continuar donant suport 
a aquesta iniciativa del Banc 
de Sang i Teixits, tot premiant 
la voluntat dels donants de la 
Marató d’Igualada.  

Curs gratuït de cuina 
en família
REDACCIÓ / LA VEU 

E s tracta d’una activitat 
de cuina per a infants 
i adults de la família ( 

pare, mare, titets, avis, etc.) 
en el que a part d’aprendre a 
cuinar, es treballarà els ali-
ments saludable, els hàbits a 
l’hora de menjar, la impor-
tància dels àpats en família, 
seguint la idea d’una nutrició 
sana i equilibrada. Els nens i 
nenes podran preparar diver-

sos menús que inclouran tot 
tipus d’aliments.
Del 3 de novembre a l’1 de 
desembre, els divendres de 
18 a 20h. Activitat gratuïta
Cada adult pot venir 
acompanyat de 2 infants 
com a màxim.
Si esteu interessats podeu 
trucar al Casal Cívic Mont-
serrat, 93 804 36 61. Horari 
d’inscripcions, de dilluns a 
divendres de 10 a 13h i de di-
lluns a dimecres de 16 a 18h.
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             NOU HORARI 
A PARTIR 1D’OCTUBREOBERT

 

  TARDES : DE DILLUNS A DIVENDRES DE 17 a 20:30. 
             DISSABTE : DE 10 a 13.30 i de 17 a 20:30.

           MATINS Tancat
Per més informació a: sara@saracastells.com o bé al 667 00 74 64

                                                                                   



ARRIBEN LES FÀBRIQUES INTEL·LIGENTS 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Muchos años negándolo pero ya se reconoce aporta-
ción neta CAT: 16.000 mill.€. Más de 40 mill.€/día

Desempleo a  31.08.2017. (Datos desestacionalizados) 
ESP - Total: 17,1% Juvenil: 38,7%.

JOAN GUASCH
Director de Programes Públics del centre tecnològic Eurecat (membre de Tecnio)

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

L a  indústr ia  de  l’Anoia  sabrà  adaptar-se  a  la  revolució 
4 .0?  Aquesta  és  la  qüest ió  que es  t rac tarà  e l  proper 
19 d’octubre,  en una jornada format iva  a  Santa  Mar-
gar ida  de  Montbui ,  adreçada a  empresar is ,  d irec t ius , 

enginyers ,  t reba l ladors  i  estudiants  que es  vulguin formar 
una idea  de  com seran i  són les  fàbr iques  intel · l igents .
A grans trets el concepte d’indústria 4.0 el fem servir per de-
finir el nou paradigma industrial que es basa en la utilització 
i l’aprofitament de noves tecnologies a la fàbrica. Innovacions 
vinculades a conceptes digitals com Internet de les Coses, Big 
Data, Cloud Computing, la fabricació digital i la ciberseguretat 
conviuen amb tecnologies industrials que tenen com a finalitat 
fer les plantes més eficients, a partir de la fabricació avançada, 
la robòtica, l’automatització, el reciclatge i els nous materials. 
Aquesta transformació s’està traduint en l’augment dels robots i 
en la implantació de les tecnologies de fabricació additiva a les 
plantes industrials. A més, s’estan començant a generar noves visi-
ons de negoci i d’optimització dels processos relacionades amb la 
utilització intel·ligent de la informació recollida en les fàbriques. 
Aquest nou model comporta més eficiència, més sostenibilitat, més 
confiança, més innovació i, per tant, més competitivitat per a les em-
preses. També està canviant el paradigma de la indústria tradicional, 
arrelant-la al territori, amb força bones perspectives per fer que es 
converteixi en eix del creixement econòmic sostenible i contribueixi 
a la generació d’ocupació basada en el coneixement.   

Manel Macià
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NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
Directora general d’Anàlisi Econòmica
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

JOAN GUASCH

L a passada setmana un client em va trucar per encarregar-nos 
una selecció. Necessiten un Enginyer Mecànic junior. Cap 
problema... Tres mesos abans, el mateix client, ens va de-
manar que seleccionéssim un torner. Li vaig contestar, que 

si volia un perfil com el demandat s’hauria de “rascar” la butxaca 
de veritat doncs no hi ha disponibilitat d’aquest tipus de perfils en 
atur, amb el conseqüent risc que comporta l’inflacionar la política 
salarial de l’empresa. Un altre client ens ha encarregat que selec-
cionem un electromecànic d’automòbils. Encara estem en això, i 
precisament el salari no és baix, al contrari, però per convèncer els 
indecisos el sou hauria de ser molt més alt. Impossible …
S’està parlant de promocionar la FP però continuem obcecats en 
el mateix error. Obligar decidir als nois a estudiar un CFGM o 
CFGS un cop han finalitzat l’ESO o el Batxillerat, no abans, com 
a Alemanya on dirigeixen a aquests cap a la FP o la Universitat a 
primerenca edat, segons les seves aptituds és el camí correcte .
S’inverteixen quantitats ingents en carreres que no serveixen per 
a res avui en dia, on els alumnes estan abocats a l’atur un cop 
finalitzats els estudis. Es mantenen estructures físiques i de per-
sonal en carreres que no tenen sortida laboral. Al menys que 
imposin numerus clausus! Mentre, les nostres empreses, parlo de 
Catalunya i concretament de la meva ciutat i comarca, Igualada 
(Anoia), estan desesperades intentat contractar personal profes-

MANEL MACIÀ MARTÍ
Director a Talentia Gestió

FALTEN PROFESSIONALS, SOBREN ATURATS

MANEL MACIÀ

Joan Guasch

Mentrestant: la inversió estrangera a Cat el 1r semestre és 
1.600M€, creixement 21% interanual. 
2n millor registre de la sèrie històrica.

La manca de certes enginyeries, és tan 
greu que en un futur no molt llunyà pot 

impedir el creixement econòmic del país.

sional sense haver d’augmentar de manera escandalosa el passiu 
econòmic del compte de resultats en l’apartat salaris.
Si parlem de certes enginyeries, la manca és tan greu, que pot, en un 
futur no molt llunyà, impedir el creixement econòmic del país.
Un altre aspecte a destacar, i del qual en aquest país observo que no 
li fem cap cas, és el de la manca de formació als nostres alumnes, des 
de ben petits, en competències (actituds). El compromís, l’orientació 
al client, orientació a la qualitat del treball, la intraemprenedoria, l’as-
sertivitat, etc., són actituds bàsiques que els nostres joves haurien de 
desenvolupar i dominar per triomfar professionalment.
Potenciar competències, enginyeries i FP a les nostres escoles no és que 
sigui necessari, és imprescindible per al futur de la nostra economia.  

S’estan començant a generar noves visions 
de negoci i d’optimització dels processos re-
lacionades amb la utilització intel·ligent de 
la informació recollida en les fàbriques. 
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LA LLACUNA / LA VEU 

La Llacuna acollirà 
aquest cap de setma-
na la desena edició de 

la Mostra d’Embotits i Vins 
d’Altura, una fira que reu-
neix productors d’embotit, 
vi i altres productes agroali-
mentaris de qualitat i carac-
terístics del territori. 
La mostra, organitzada per 
l’Ajuntament, vol donar a 
conèixer la qualitat dels pro-
ductes del municipi, impul-
sar la seva comercialització, 
promoure’n el seu consum 
alhora que també  promocio-
na el municipi de la Llacuna.
La Mostra d’Embotits i Vins 
d’Altura pròpiament tindrà 
lloc el diumenge 15 d’oc-
tubre a la plaça Major de la 
Llacuna. Hi participaran una 

quinzena d’expositors; em-
botits, vins i caves d’altura, 
i altres productes agroali-
mentaris com el formatge. Al 
llarg de tot el matí es podrà 
participar de la degustació 
dels productes i tindran lloc 
diferents activitats relaci-
onades amb els vins i la vi-
nya: intercanvi de plaques 
de cava, demostració d’oficis 
relacionats amb els vins i la 
vinya: bufador de vidre i fas-
sina d’aiguardent, concurs de 
trepitjar raïm, manualitats 
relacionades amb els vins 

La Llacuna celebra diumenge la 10a Mostra 
d’Embotits i Vins d’Altura 

i la vinya a càrrec de Marta 
Arañó i Mary Gomà, entre 
altres. Al llarg del matí es re-
brà la visita de l’Excma. Sra. 
Mercè Conesa i Pagès, presi-
denta de la Diputació de Bar-
celona.
El dia abans però, la mostra 
ja escalfa motors. Dissabte, 
14 d’octubre s’ha programat 
la xerrada “La vitivinicultura 
a casa nostra. Més de 2.000 
anys d’història” a càrrec 
d’ArqueoVitis en la que es 
parlarà de la història del cul-
tiu de la vinya i la producció 
del vi i com va arribar a casa 
nostra cap al segle VII aC. 
Seguidament tindrà lloc un 
berenar – sopar amb degus-
tació i maridatge d’embotits, 
formatges i postres amb vins 
i caves d’altura. En aquest 
marc, tindrà lloc l’acte de 

lliurament del raïm d’altura 
2017, un reconeixement a 
una persona, empresa o co-
merç per la feina ben feta i 
dedicació. 
La Llacuna, a més de 600 me-
tres d’altitud i amb un clima 

La mostra, organitzada 
per l’Ajuntament, vol 
donar a conèixer la 

qualitat dels productes 
del municipi

La Llacuna està situada 
en un indret privilegiat 

per a la producció de 
vins d’alçada

similar al Penedès, està situ-
ada en un indret privilegiat 
per a la producció d’aquest 
tipus de vins, coneguts com 
a Vins d’Altura i és recone-
guda pels seus excel·lents 
embotits. 
Els tiquets per a la degustació 
es podran obtenir a l’estand 
de l’Ajuntament el mateix 
dia de la Mostra i del bere-
nar-sopar es poden comprar 
abans de divendres al Centre 
de Turisme i a l’Ajuntament. 

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

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604

aperitiuscatalans@hotmail.com
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Can Papasseit es va om-
plir, diumenge, per 
reconèixer els mèrits 

dels esportistes locals, tant a 
títol personal com col·lectiu, 
en la Festa de l’Esport 2017. 
La família esportiva vilano-
vina va compartir una ceri-
mònia àgil de lliurament de 
premis, conduïda per la pe-
riodista Marissa Martínez, i 
organitzada des del Servei 
d’Esports i Comunicació. 
Dos moments van marcar 
de manera destacada la gala: 
el lliurament emotiu “En el 
record” a Asensio Sánchez, 
Antonio González i Mari-
na Rosillo, i la proclamació 
de Roger Bars i Laura Mar-
tínez, al final de l’acte, com 
a millors esportistes. 
El regidor d’Esports, Camilo 
Grados, i l’alcaldessa vilano-
vina, Noemí Trucharte, van 
obrir la cerimònia amb uns 
breus parlaments tot reconei-
xent la satisfacció i l’alegria 
d’aplegar prop de 400 per-
sones vinculades a l’esport 
vilanoví en un acte que l’ac-
tual equip de govern ha vol-
gut recuperar, tot i que en un 
format  auster pel que fa a la 
despesa econòmica.
El guió de la cerimònia es 
va desenvolupar sense més 
entrebancs que algunes in-
terrupcions pactades amb 
l’actor David Vilaseca que va 
ser l’encarregat de posar el toc 
d’humor a la festa.
Entre aplaudiments i ovaci-
ons, un centenar d’esportistes 
van anar pujant a l’escenari a 
recollir el seu guardó de mans 
de diferents responsables 
municipals del consistori vi-

lanoví, mentre en una panta-
lla es projectava la fotografia 
dels protagonistes. Un dels 
moments més emotius de la 
gala, però, va ser la imatge de 
l’escenari completament buit 
i la projecció del poema “Es-
tenc la mà” de Miquel Martí 
i Pol que va servir per lliurar 
les mencions “En el record” a 
les famílies de tres persones 
del món de l’esport traspassa-
des en el darrer any: el veterà 
Asensio Sánchez, vinculat al 
Club Petanca Vilanova i al CF 
Vilanova del Camí, i també 
ex regidor d’Esports vilano-

ví; Antonio González, un dels 
socis fundadors de la Peña 
Madridista vilanovina, tras-
passat el mes de juny, i encara 
més recent, el colpidor adéu a 
la jove Marina Rosillo, del CE 
Budokan i el FS Òdena, entre 
altres. El públic, dempeus, 
els va retre un aplaudiment 
commogut, mentre Noemí 
Trucharte, Camilo Grados 
i la tècnica d’Esports, Nú-
ria Fàbregas, lliuraven a les 
famílies, amb discreció, els 
respectius records. 
L’altre moment esperat de la 
festa era la proclamació dels 

Premis als esportistes vilanovins
El món de l’esport vilanoví omple Can Papasseit per premiar els mèrits d’entitats i esportistes locals

millors esportistes locals vila-
novins d’aquesta vint-i-trese-
na edició. La tria no ha estat 
fàcil tal i com ha reconegut 
el Jurat, integrat per Camilo 
Grados, regidor d’Esports; 
Núria Fàbregas, Tècnica d’Es-
ports; Xavier Garcia, de Rà-
dio Nova i el departament 
de comunicacions; Pere 
Peñas, per part de la premsa 
comarcal; Luís Perea i Sílvia 
Cáceres, en representació 

del consistori, i Julian Cas-
tillo, de les entitats.
Els mèrits eren molts alts 
entre els finalistes de les 
dues categories, masculina 
i femenina: vuit homes i sis 
dones que han demostrat 
una destacada trajectòria 
esportiva al llarg de la dar-
rera temporada 2016-2017.
Finalment el Jurat va pro-
clamar guanyadors: Roger 
Bars, jugador de l’Iguala-
da Hoquei Club, i Laura 
Martínez, jugadora del 
Futbol Club Barcelona.
La celebració va acabar amb 
un refrigeri a la sortida de 
Can Papasseit i un brindis 
pels mèrits reconeguts en tots 
els nivells esportius: esco-
lar, promesa, entitats, Esport 
Base, equips tècnics... així 
com entre els col·lectius que 
impulsen projectes i iniciati-
ves per promocionar l’esport 
i la salut.  

Van ser declarats 
guanyadors Roger Bars, 

jugador de l’Igualada 
Hoquei Club, i Laura 

Martínez, jugadora del 
Futbol Club Barcelona

CASTELLOLÍ / LA VEU 

La música i el món sonor es-
tan presents a les nostres vides 
des del moment en que estem 
al ventre de la mare fins que 
morim. A vegades només sen-
tim, però d’altres vegades ens 
interessa escoltar allò que sen-
tim; és per això que l’educació 
de l’audició i la producció de 
sons i música és important. 
L’Ajuntament de Castellolí, 
juntament amb la Llar d’In-
fants La Quitxalla, us convi-
dem a participar en les sessi-
ons de música en família, un 
espai on els nadons i infants 
comencen a experimentar 
amb el món sonor i la música 
acompanyats dels pares, ma-
res i/o familiars. 
Aquestes sessions tenen com 
a objectiu principal introduir 
conceptes sonors i musicals 
als més petits de la família, 
però també donar eines als 
pares i mares per interactuar 
de manera més eficaç amb els 
seus fills davant de propostes 
musicals; tot plegat passant 
una bona estona plegats i gau-
dint de la música. 
Per participar en les sessions 
de música en família és ne-
cessari inscriure’s a la web de 
l’Ajuntament de Castellolí. 

Música en família a 
Castellolí

.

aparells de fitness

btt

ciutat

carretera

e-bikes

btt rigida
 a partir 150€ mes

btt doble suspensio
a partir  200€ mes

12 quotes sense 
interessos



COMARCA  |  17Divendres, 13 d’octubre de 2017

MONTBUI / LA VEU 

La jove atleta de l’AM-
PA Garcia Lorca Lydia 
Pulido, el jugador del 

Futbol Sala Montbui David 
Cano i el nedador del Club 
Natació Igualada Álex Varea 
van ser proclamats dissabte 
passat com a millors espor-
tistes de Montbui, en el de-
curs de la Gala de l’Esport 
2017, celebrada dissabte al 
vespre a la Sala Auditori de 
Mont-Àgora. 400 perso-
nes van poder veure en 
directe la gran festa de 
reconeixement als millors 
esportistes del municipi.
Per segon any consecutiu, 
la Gala de l’Esport va tenir 
un format àgil i dinàmic, 

enguany amb un duet de 
“presentadors-monoleguis-
tes” format per Miguel Án-
gel Marín i Toni Muñoz que 
van fer les delícies del públic, 
conduint amb humor i so-
lemnitat la gala, segons les 
exigències del guió.
A la categoria d’esportis-
tes escolars, triomf per a la 
jove atleta Lydia Pulido, de 
l’AMPA Garcia Lorca, que 
va culminar una excel·lent 
temporada als Jocs Escolars 
guanyant algunes modalitats 
com el salt d’alçada. 
Pel que fa als esportistes 
d’entitats, el jurat va voler 
premiar l’excel·lent treball 
del primer equip del Futbol 
Sala Montbui, millor equip 
anoienc federat en aquest 
esport, i va reconèixer amb 
aquest guardó individual a 
David Cano, un “jugador 
d’equip” que va contribuir 
a la gran temporada del seu 
equip, l’any de la seva estrena 
a Divisió d’Honor Catalana. 
Pel que fa als esportistes fo-
ranis, el triomf va ser per al 
nedador del Club Natació 
Igualada Àlex Varea Parra, 
actual campió d’Espanya jú-
nior de 100 i 200 metres bra-
ça, a més de guanyador de 
diferents medalles en campi-
onats catalans i estatals tant 
en temporada d’estiu com 

Montbui premia els seus esportistes
Lydia Pulido, David Cano i Alex Varea van ser proclamats els millors esportistes en la Gala de l’Esport montbuienca

d’hivern. Álex Varea és un 
dels nedadors joves, i amb 
més projecció de Catalunya. 
D’entre les mencions especi-
als lliurades, cal destacar la 
que es va lliurar a títol pòs-
tum a Marina Rosillo Gar-
cia, la jove vilanovina tras-
passada ara fa un mes i que 
col·laborava amb l’AMPA de 
l’Escola Garcia Lorca i amb 
l’AMPA de l’Escola Antoni 
Gaudí. La família de l’esport 
montbuienc va retre-li un 
bonic i merescut homenatge. 
La gala també va permetre 
premiar amb mencions es-
pecials altres mèrits dels 

clubs i esportistes mont-
buiencs durant la tempo-
rada 2016-2017. 
La Gala de l’Esport va 
comptar amb la presència 
de la Pubilla de Montbui 
Alexandra Domene i les se-
ves Dames d’Honor Marina 
Rovira i Laia Moyes. 
En cloure l’acte, l’alcalde 
montbuienc Teo Romero va 
“agrair la tasca de totes i tots 
els que des de la gran famí-
lia de l’esport de Montbui 
treballeu per tirar endavant 
les entitats, amb valors i ci-
visme”. Romero va remarcar 
que “especialment impor-

tants són les escoles espor-
tives: és bàsic que cada dia 
els nostres joves vagin apre-
nent els valors de l’esport. 
L’esforç comú i la solidaritat 
en els esports col·lectius, i la 
concentració i el sacrifici en 
l’esport individual”. El batlle 
montbuienc va recordar que 
“aviat tindrem una nova pis-
ta de tennis, feta gràcies a la 
gestió de l’Arcadi Manchón”. 
L’Alcalde socialista mont-
buienc va cloure la seva in-
tervenció “demanant convi-
vència a tothom”, en al·lusió 
a la situació político-social 
que viu Catalunya.

Finalistes de les entitats. / Finalistes escolars. / 

Finalistes forans. / Menció pòstuma a Marina Rosillo. / 

MONTBUI / LA VEU 

Dissabte passat va tenir lloc la 
festa d’homenatge a Gregorio 
Grados, popularment cone-
gut per tothom com “Goyo”, 
el conserge de l’escola An-
toni Gaudí des de fa més de 
30 anys i una de les persones 
més estimades per diferents 
generacions de montbuiencs 
i montbuienques que van es-
tudiar en aquest centre. Ara el 
Goyo s’ha jubilat i des de l’es-
cola Antoni Gaudí i l’AMPA 
van voler retre-li un destacat 
homenatge. Gregorio Gra-
dos va rebre aquest reconei-
xement en un sopar celebrat 
dissabte passat en el decurs 
del qual es va projectar un ví-
deo d’homenatge i també des 
dels diferents àmbits educa-
tius se li va voler agrair la tas-
ca realitzada, la qual va supe-
rar en molts casos la vessant 
estrictament professional. 
En Goyo ha estat una perso-
na que ha sabut transmetre 
en tot moment humanitat 
i valors als infants i que ha 
estat molt més que el con-
serge de l’escola. Ha estat un 
referent per als alumnes i ha 
deixat petjada en diferents 
generacions de montbuiencs 
i montbuienques.  

Festa d’homenatge  
a Gregorio Grados, 
tot un símbol de 
l’escola Antoni 
Gaudí

Guanyadors de la Gala de l’Esport montbuienca. / 
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MONTBUI / LA VEU 

Montbui va finalitzar 
diumenge la Setma-
na de la Gent Gran 

amb el 26è Dinar dels Avies i 
les Àvies de Montbui. Més de 
500 persones es van aplegar al 
Pavelló de Mont-aQua, on es 
va organitzar aquest dinar de 
gala, que va ser un magnífic 
colofó a dues setmanes plenes 
d’activitats per a la gent gran 
del municipi.
A la part final del Dinar es 
van fer els diferents homenat-
ges i reconeixements. Es va 
fer un reconeixement a la pa-
rella del Nucli Urbà fomada 
per Valeriano Ágreda Garcia 
i per Agustina Gloria Casas 
Zúnica. A continuació es va 
homenatjar a la parella d’avis 
del Nucli Antic formada per 
Enric Vives Gumà i per Ma-
ria Eloy Domènech. Se’ls van 
lliurar sengles plaques com-
memoratives i rams de flors.
A continuació es va fer el 
lliurament de les distincions 
als matrimonis i parelles que 
compleixen enguany 50 anys 
de casats. Es va fer aquest re-
coneixement als matrimonis 
formats per Francisco Aguilera 
i Juana Lobato; també a Josep 
Riba i Consol Viñals i a Euge-
nio Romera i a Antonia Hortal.
Durant la gala es va retre ho-
menatge a Joan Luque Ortega, 
un dels directius més impor-
tants de l’Associació de la Gent 

Gran, que celebrava diumenge 
el seu vuitantè aniversari. 
També es van lliurar sengles 
obsequis a la Pubilla Alexan-
dra Domene i a les Dames 
d’Honor Marina Rovira i Laia 
Moyes per part de la Junta del 
Casal. També l’entitat “Artesa-
nas de Corazón” va lliurar un 
petit reconeixement a la regi-
dora Aurora Fernández.
Va cloure l’acte amb els parla-
ments del president de l’Asso-
ciació de la Gent Gran Joan 
Compte i amb l’alcalde Teo Ro-
mero. Joan Compte va destacar 
“el suport de totes les persones 
que col·laboren amb les activi-
tats que organitza el Casal”, i 
especialment va tenir paraules 
de lloança per a la “Fundació 
La Caixa, que sempre col·la-

bora amb nosaltres i que ens 
dóna un suport molt impor-
tant en el nostre funciona-
ment com a associació”. 
De la seva banda, l’Alcalde 
Teo Romero va començar 
la seva intervenció adreçant 
unes paraules d’agraiment per 
a totes les persones, entitats i 
institucions que treballen di-
àriament i colze a colze amb 
la Gent Gran de Montbui i 
també amb els serveis per a 
les persones del municipi.
El batlle també va lloar les pa-
relles homenatjades i les seves 
famílies presents a la gala. Ro-
mero va destacar que “Mont-
bui treballa perquè la Gent 
Gran tingui els millors serveis 
possibles, i amb uns preus as-
sequibles per a tothom. Volem 

Acaba la Setmana de la gent gran montbuienca

MONTBUI / LA VEU 

Dins de les diferents activi-
tats previstes per a la Festa 
de Tardor que tindrà lloc el 
diumenge 22 d’octubre, tin-
drà lloc el tradicional ho-
menatge a les parelles que 
fa 25 o 50 anys es van casar 
en aquesta església.
Totes les parelles que enguany 
celebrin els 25 o 50 anys del 
seu casament a La Tossa, i 
que estiguin interessades a 
participar en aquest petit ho-
menatge,  es poden posar en 
contacte amb la Fundació la 
Tossa, als telèfons 93 804 37 
27, 653 653 167 (i del 12 al 14 
d’octubre al 636 552 633). 
La Festa de la Tardor, és una 
festa tradicional al cim de 
La Tossa, i que aquest any 
comptarà amb activitats rela-
cionades amb la natura, con-
cert coral, missa-homenatge 
a parelles en les seves noces 
d’argent o d’or, i la inaugu-
ració d’una exposició de la 
igualadina Montserrat Oliva 
i Segura.

Celebres que fa 25 o 
50 anys et vas casar 
a La Tossa?

uns avis actius, que puguin fer 
activitats i mantenir-se par-
ticipatius” . L’Alcalde va fina-
litzar el seu discurs recordant 
que “les persones de la gent 
gran de Montbui sou exemple 
per a tots. Teniu l’experiència 
d’haver superat i haver viscut 
altres èpoques, sovint gens fà-
cils”. L’Alcalde va cloure el seu 
parlament fent una crida “a la 
convivència, un concepte que 
sempre hem defensat i que de-
fensarem des de Montbui. No 
volem tornar a altres èpoques 
de silenci, por i crispació. De-
fensem entre tots aquest bé tan 
preuat que és la convivència. 
Vostès, des de la seva experièn-
cia, posin el seu granet de sor-
ra moderant els impulsos dels 
més joves”.

CABARET:  TEATRE VICTORIA

Reserva la teva butaca a:  A Over Fer Frans. Rambla Sant Isidre, 9. 93 803 75 56

Temporada 
2016 - 2017

Dia 28 d’Octubre 2017      Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.15 h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Teatre Victoria. 
Entrades garantides a platea
L'història transcórre en els darrers anys de la República de Weimar, en un Berlín decadent i assotat per la crisi del 29. Una ciutat que es segueix 
aferrant inútilment a la il·lusió d'aquells anys d'esplendor que la van magni�car poc temps enrere. El Kit Kat Club, el club nocturn de la �cció, obre 
les seves portes cada nit per a entretenir a un públic ansiós per oblidar, encara que sigui per un parell d'hores, el mal que plana per damunt dels 
seus caps.

Governat pel seu inquietant i divertit mestre de cerimonies, el Kit Kat Club esceni�ca la convivència entre l'imparable creixement de la hidra nazi 
i la �ngida normalitat quotidiana dels protagonistes: la cantant anglesa Sally Bowles i el novel·lista americà Cli� Bradshaw o el romanç de tardor 
entre Fräulain Schneider i el propietari jueu d'un �orent negoci de fruiteria, Herr Schultz.

Amb diverses de les cançons més emblemàtiques de la història dels musicals: “Willkommen”, “Cabaret”, “Money Money”, “Maybe this time”… 
CABARET és El Musical de Broadway que tothom hauria de veure un cop a la vida.

La producció actual:Elena Gadel, Ivan Labanda i Alejandro Tous encapçalen un talentós repartiment de més de 20 actors, acompanyats dalt de 
l'escenari per una banda de 9 músics en directe.

Dia 04 d’Novembre 2017      Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 14.45 h

Deien que no es podia ballar, i és una de les peces més meravelloses
La tragèdia de Romeu i Julieta, immortalitzada per Shakespeare, uneix amor impossible, violència i mort. El 1938 Prokó�ev en va presentar a 
Brno la seva versió en un ballet considerat, en aquell temps, impossible de ballar per la seva complexitat rítmica. Amb el temps, Romeu i Julieta 
s’ha convertit en el ballet més representat del compositor i en la versió musicalment més famosa sobre la tragèdia shakespeariana. Ballet 
Ginebra.

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Liceu. Entrades garantides a 
platea o Tercer Pis

Pagament al fer l’inscripció -  Places limitades

ROMEU I JULIETA:  GRAN TEATRE DEL LICEU
Anem al teatre!
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El passat dijous 5 d’oc-
tubre, es va fer la sig-
natura del contracte de 

l’obra de reforma de la piscina 
municipal que anirà a càrrec 
de l’empresa Voracys, SL, la 
mateixa que s’encarrega de 
les obres de la darrera fase del 
Casal de la Gent Gran.
L’obra té caràcter plurianual, 
això vol dir que es farà en di-
ferents fases. Aquesta primera 
fase, que s’ha adjudicat per 
un import de 1.210.000 €,  in-
clou la reforma de les piscines 
d’estiu i de l’edifici d’espais 
complementaris: vestidors i 
dutxes i també un espai per al 
servei de bar. 
Des de l’equip de govern, tant 
l’alcaldessa, Noemí Trucharte, 
com els regidors d’Urbanisme 
i Esports, Juan Manuel Civi-
danes i Camilo Grados, s’han 
mostrat “satisfets de poder 
iniciar una obra tant impor-
tant pel municipi” i han de-
manat a l’empresa que sigui 
“escrupolosa amb els termi-

nis”. 
Ramon Martínez,  Director 
General de Voracys, ha ex-
plicat que ja s’està treballant 
en el projecte enllestint tots 
els requisits burocràtics i que 
les obres podrien començar 
abans d’un mes. L’obra té un 
termini d’execució de 3 me-
sos.
El regidor d’Esports, Cami-
lo Grados, juntament amb el 
d’Urbanisme, Juan Manuel 
Cividanes, seran els encar-
regats de supervisar aquesta 
obra que compta amb una 
subvenció de la Diputació 
de Barcelona de 700.000 €: 
350.000 € per aquest any 2017 
i 350.000 € més per al 2018.

Tot a punt per començar 
les obres de reforma de 
les piscines de Can Titó

L’obra té caràcter 
plurianual i aquesta 

primera fase inclou la 
reforma de les piscines 
d’estiu i de l’edifici d’es-

pais complementaris

VILANOVA / F. CULLERÉS 

Amb les nostres mot-
xilles, les credencials 
i enormes ganes de 

gaudir de tot alló que els 45 
caminaires ens trobarem al 
camí, aquest passat diumen-
ge els companys de la colla 
hem anat a fer la que serà la 
2ª etapa del Camí de Sant Jau-
me, que ens portarà des de on 
varem acabar l’últim cop, a 
Biure, fins a Borrassa, en una 
caminada de 22 kilòmetres.
Durant una estona anem pu-
jant suaument pel camí dels 
Tramonts fins que arribem al 
santuari de la Mare de Deu 
del Roure, El primer esment 
d’aquesta església és de l’any 
1288 (S. Maria de Ruyra). El 
lloc hauria esdevingut des-
tinació de pelegrinatge des-
prés de la descoberta fortuïta 
d’una primitiva imatge de la 
Verge. Segons la llegenda, un 
bou de can Maspuig que pas-
turava en un prat (ara Camp 
de Maria) s’acostava sovint a 
un roure; el pastoret que en 
tenia cura s’hi atansà i des-
cobrí en el cim de l’arbre la 
marededéu. En un indret veí, 
i a expenses de l’abat de San-
ta Maria de Vallbona, amo de 
les terres, s’hauria bastit pels 
voltants del 1100 un temple 
per acollir la imatge.
Després d’esmorzar i la foto 
de família, continuem camí i 
passem per Molins i Pont de 
Molins, trobem restes d’antics 
molins en diferents indrets 
del terme, el més ben con-
servats els trobem a l’esquer-
ra del riu. Tenim la gran sort 
que tindrem cotxe de recolze 
amb el Joan i el Julio que ens 
facilitaran les tasques de se-

guiment en alguns trams.
Continuem caminada fins a 
Vilabertran, on conflueixen 
els dos camins catalans: el 
nostre que ve de La Jonquera 
i el de Port de la Selva, Sant 
Pere de Rodes. La primera 
notícia que hi ha sobre Vila-
bertran és de l’any 975. Parla 
d’un llogarret amb una peti-
ta església que al cap de poc 
temps s’amplià i acollí un 
grup de monjos. Com a con-
seqüència d’una donació de 
terres l’any 1069, la comunitat 
de canonges establiren les ba-
ses per a la creació del mones-
tir de Santa Maria de Vilaber-
tran, basat en la regla de Sant 
Agustí. El conjunt arquitectò-
nic està format per l’església, 
el claustre, les dependències 
monàstiques i una ampliació 
posterior, situada a la banda 
de migdia, formada pel perí-
metre emmurallat i el palau 
abacial. Aquest diumenge 
hem tingut la gran sort de te-
nir les portes obertes i poder 
fer una visita al seu interior, 
que ens ha donat una idea de 
la seva majestuositat.

Continuem fins a Figueres, 
podrem fer una petita visita 
al seu nucli per on passegem 
i aprofitem la seva atracció 
per dinar i gaudir de la pet-
jada del genial artista Sal-
vador Dalí que s’estén pels 
carrers adjacents a l’esplèn-
did Teatre- Museu. Figueres 
dona per ompli moltes línies 
amb els seus monuments, 
museus, esglésies, castell de 
Sant Ferran,... però nosal-
tres hem de continuar amb 
el camí. La caminada finalit-
za en aquesta ocasió a Bor-
rassà on ens recull l’autocar. 
Agraïm  aquesta sortida que 
ens ha fet gaudir tant als nos-
tres vocals Julio Abad, Josep 
Balada, Marcel-lina Grados 
i Francesca Cullerés, també 
als amics que ens han acom-
panyat en la seva preparació 
Jaume, Ramona, Clemente i 
Merçè.
La propera sortida serà el  dia 
22 d’octubre, farem la nostra 
especial Boletada, sortim a 
peu des de Vilanova a les 8h. 
I tornem a les 14h. aproxima-
dament.

Segona etapa del Camí de Sant Jaume 
amb la Colla excursionista
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JORBA / LA VEU 

Una cinquantena de 
persones entre néts, 
avis i pares assistiren 

el passat diumenge 8 d’octu-
bre a la sala de teatre del cafè 
de Jorba per tal de gaudir de 
l’obra “Projecte A.V.I.”, a càrrec 
dels Farrés Brothers, compa-
nyia de teatre creada al 2002.
Petits i grans no van retirar 
en cap moment els ulls de l’es-
cenari per tal de no perdre el 
fil de l’apassionant relat que 
amb ajuda d’excel·lents titelles 
els Farrés Brothers van anar 

desgranant, des de punts 
de vista inusuals, de forma 
original i no moralitzant.  
Una història amb els avis de 
protagonistes i un reclam 
per tal de que no deixin mai 
d’explicar contes als néts.
La matinal intergeneracio-
nal, organitzada per l’Ajunta-
ment des de les regidories de 
benestar social i de cultura, i 
amb la complicitat de l’Asso-
ciació de la gent gran de Jor-
ba, va aconseguir el seu ob-
jectiu: apropar les diferents 
generacions jorbenques sota 
el paraigua cultural.

Matinal intergeneracional 
al municipi de Jorba

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Entre els cursos 2015-
2017, l’Institut de Vall-
bona d’Anoia ha desen-

volupat un projecte Erasmus+ 
anomenat ECLIPSE (En-
hancing Cultural Literacy 
through Innovative Practice 
and Skills in Europe), junta-
ment amb cinc escoles més, 
formant un equip de sis paï-
sos participants procedents 
de ciutats europees com 
Antàlia (al sud de Turquia), 
Livorno (a la Toscana ita-
liana), Birmingham (Reg-
ne Unit), Ptuj (Eslovènia), 
Vikeså (Noruega) i l’INS 
Vallbona d’Anoia, que ha 
possibilitat la participació 
internacional de l’alumnat 
de secundària procedent 
de La Pobla de Claramunt, 
Vallbona d’Anoia, Cabrera 
d’Anoia i Mediona.
Des del l’institut, la coordi-
nació del projecte ha anat a 
càrrec de la professora d’an-
glès Carme Flores, qui ha 
donat vida al projecte i ha 
motivat alumnes de tots els 
nivells d’ESO a participar ac-
tivament del projecte, acon-
seguint uns resultats molt 
bons i molt interessants. Va 
crear un Erasmus Creativity 
Club, amb la col·laboració 
de la professora d’educa-
ció visual i plàstica, on els 
alumnes es reunien extra-
escolarment per donar vida 
als treballs del projecte. 
Un dels moments més en-
riquidors es va esdevenir el 
maig de 2016, quan el nostre 

institut va ser amfitrió d’una 
de les trobades internacionals 
i va congregar alumnat d’ar-
reu d’Europa que van venir a 
treballar pel projecte. La con-
vivència ens va aportar mo-
ments d’alts valors educatius 
i molts alumnes i professors 
del centre es van bolcar per a 
què tot anés sobre rodes.
Acabem de tancar el projecte, 
i les avaluacions dels organit-
zadors dels projectes eTwin-
ning i Erasmus+ ens han fet 
arribar el Segell de Qualitat 
Europeu que dona el reco-
neixement per la qualitat dels 
treballs presentats per l’alum-
nat participant.
Mostra també de l’alt nivell 
amb què han treballat els 
alumnes, és la impressora 3D 
que vam rebre com a premi 
per participar en el concurs 
Joves Leonardo del Museu de 
la Ciència i de la Tècnica de 

Catalunya (MNACTEC), tot 
desenvolupant una part del 
projecte Erasmus+. Aquest 
curs ja podrem imprimir 
les nostres creacions des 
de diferents matèries.
I un altre moment especial va 
ser l’organització de la confe-
rència que va portar la senyo-
ra Saeeda Ahmed al Museu 
Comarcal de l’Anoia el passat 
mes de maig de 2017, i que 
ens va parlar sobre les estratè-
gies educatives que es poden 
seguir per donar oportunitats 
educatives a les persones i 
que acabin revertint en l’eco-
nomia, la indústria i la soci-
etat d’avui en dia i del futur.
Agraïm tots els esforços 
dels alumnes i el professo-
rat, però molt especialment 
a la Carme Flores, per l’èxit 
que ha tingut el programa al 
centre i per ser una excel·lent 
coordinadora internacional.

L’INS Vallbona d’Anoia rep el Segell de 
Qualitat Europeu Erasmus+

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbona 
compta des d’avui amb una 
aplicació per a telèfons mò-
bils per millorar la comuni-
cació directa amb el ciutadà.
Els usuaris que se la descar-
reguin podran trobar-hi les 
notícies, els actes i activitats 
a l’apartat de l’agenda, podran 
veure la icona d’incidències 
que permet als ciutadans a 
través d’un breu formulari fer 
arribar a l’Ajuntament, junt 
amb una fotografia, qualse-
vol incidència. L’App, també 
inclou un apartat per la rea-

lització de tràmits online amb 
l’E-tram i enllaços direc-
tes a la web municipal i al 
canal de Facebook a més 
de permetre enviar notifi-
cacions al ciutadà.
La nova APP que porta el nom 
“AjVallbona” està disponible 
per sistemes Android i iOS.
L’Ajuntament valora l’App 
com una nova eina que vol 
millorar la comunicació 
amb la ciutadania i ser més 
transparents. De moment, 
avui tot just s’estrena, i la 
intenció és seguir-hi tre-
ballant per incorporar-hi 
noves funcions.

Vallbona estrena una aplicació de mòbil 
amb informació sobre el municipi

PIERA / LA VEU 

Dimarts dia 10 d’octu-
bre es va donar el tret 
de sortida a la cele-

bració de la Festa de la Gent 
Gran, que aquest any arriba a 
la 70a edició. L’acte d’ober-
tura es va celebrar al casal 
i va comptar amb la pre-
sència de l’alcalde de Piera, 
Josep Llopart, i la regidora 
de la Gent Gran, Vanesa 
Fernandez-Arroyo.
Després d’un parlament ini-
cial es va oferir als assistents 
una xerrada sobre herències 
i l’impost de successions, que 
va anar a càrrec de Jordi Par-
cerisas. El ponent va aprofitar 
per resoldre els dubtes dels 
assistents explicant alguns ca-
sos pràctics. Un cop finalitza-
da la xerrada, es va servir rom 
cremat entre els assistents.
La Festa de la Gent Gran està 
organitzada de forma con-
junta per l’Ajuntament i l’As-
sociació de la Gent Gran de 
Piera i compta amb el suport 

de la Diputació de Barcelona. 
Durant tota la setmana s’han 
programat activitats diverses 
de les que podran gaudir els 
pierencs i pierenques de més 
edat. Divendres dia 13 d’octu-
bre hi haurà una sessió de 
bingo especial, només per 
als socis; i dissabte dia 14 el 
teatre Foment de Piera re-
brà la visita de Quim Mas-
ferrer. No faltarà tampoc el 
ball de capvespre al casal, a 
partir de les 21 hores.
Diumenge se celebrarà l’acte 
de cloenda de la 70a Festa de 
la Gent Gran amb un dinar de 
germanor a la nau de Cal Sa-
nahuja que inclourà un petit 
homenatge per als avis i àvies 
de més edat i, a partir de les 
18 hores, ball. 

Comença la Festa de la 
Gent gran de Piera

 La festa de la gent 
grantancarà diumenge 
amb la celebració d’un 

dinar de germanor
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PIERA / LA VEU 

El passat diumenge dia 
8 d’octubre, es va cele-
brar el darrer acte del 

centenari del Grup de Teatre 
de Ca n’Aguilera. Un dinar de 
germanor va servir de cloenda 
de tota una programació d’ac-
tivitats que ha comptat amb 
la participació de 128 actors 
i actrius. Aquesta xifra inclou 
els membres de l’associació, 
els dels quatre grups amateurs 
convidats i els dos que van 
participar en una trobada amb 
professionals: l’Elisabet Vallès 
i el Jacob Torres.
Al llarg d’aquest any 2017, 
s’han presentat a la ciutadania 
una desena d’espectacles al te-
atre del Jardí amb una mitjana 

d’espectadors de 185 persones. 
A més dels actors i actrius 
que formen part dels diversos 
grups de l’entitat, també s’ha 
comptat amb la col·laboració 
d’una trentena de persones, 
entre directors, regidors, tèc-
nics de so i llum, tramoies, 
maquilladores, tècnics de co-
municació i voluntaris, que 
han format part de la comissió 
organitzadora del centenari. 
Al dinar de germanor hi van 
ser presents, entre d’altres, l’al-
calde, Josep Llopart, i el regi-
dor de Cultura, Josep Maria 
Rosell. En els seus parlaments, 
tots dos van coincidir en feli-
citar l’associació pels seus 100 
anys d’història i en agrair la 
seva tasca a totes les persones, 
segons paraules de Josep Ma-

El Grup de Teatre de Ca n’Aguilera 
clou els actes del centenari

ria Rosell, que ‘feu del teatre 
la vostra passió, que hi poseu 
hores, que hi poseu feina, que 
hi poseu il·lusió, i que treba-
lleu perquè el Grup de Teatre 
de Ca n’Aguilera sigui actiu, 
tingui més vitalitat que mai i 
és nodreixi de joves que n’as-
seguren la continuïtat’. 
Durant els seus cent anys, han 
estat molts els actors i actrius 
que han passat per l’entitat 
així com les obres representa-
des. Només se’n té constància, 
però, des de 1945. Des d’aquest 
any i fins a l’actualitat, es xi-
fren en 320 les persones que 
han passat pel grup de teatre i 
en 97 les obres que s’han ofert 
a la ciutadania i que es poden 
consultar en el document ad-
junt. 

PIERA / LA VEU 

La Reial Federació Espanyola 
de Natació (RFEN) ha conce-
dit el Premi a la Comunicació 
Esportiva i Social a la pieren-
ca Maria Guixà. L’exatleta i 
periodista de Catalunya Rà-
dio rebrà aquest reconeixe-
ment per la seva contribució 
en la difusió de les activitats 
aquàtiques de la federació.
Pel que fa a la seva trajectòria 
com a atleta, Maria Guixà va 
ser campiona d’Espanya pro-
meses d’heptatló i de salt de 
llargada. Com a periodista, 
va començar a treballar a Ca-
talunya Ràdio l’any 2008 i des 
de llavors s’ha especialitzat en 
els esports aquàtics, cobrint 
un mundial de natació així 

Maria Guixà rep el Premi a la 
Comunicació Esportiva i Social

com els èxits dels últims anys 
de la natació sincronitzada i 
del waterpolo català.
No és el primer guardó que 
rep la pierenca. L’any 2016, 

l’Institut Barcelona Esport de 
l’Ajuntament de Barcelona li 
va atorgar el Premi Mitjà de 
Comunicació, en el marc de 
la 9a edició dels Premis Dona 
i Esport.
Guixà rebrà el guardó el pro-
per dissabte dia 7 d’octubre 
a la seu del Comitè Olímpic 
Espanyol a Madrid, durant la 
VIII Gala de la Natació.

LA TORRE DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Tor-
re de Claramunt, amb 
finançament parcial de 

la Diputació de Barcelona, ha 
començat les obres d’ampli-
ació i millora del tram de la 
carretera BV-2134  que por-
ta fins a Capellades, des del 
punt on surt del nucli, a l’al-
tura del bar Ponderosa, fins al 
barri Serra Burgès.
L’actual calçada de la carre-
tera s’ampliarà un metre i la 
vorera s’ampliarà a 3’5m am-
plada per facilitar la mobili-
tat. També s’hi farà una zona 
de pas de serveis d’aigües 
pluvials i serveis tècnics d’1’5 

metres d’ample, amb un trac-
tament per tal que sigui tran-
sitable a peu o en bicicleta. 
En aquest tram també s’hi 
preveu la instal·lació d’un rè-
tol de benvinguda al poble i 
el subministrament de 33 ar-
bres. 
L’alcalde de la Torre, Jaume 
Riba, explica que l’objectiu és 
dignificar aquest tram con-
vertint-lo en una zona més 
integrada al municipi i facili-
tar l’accés amb més espai per 
als vianants.
Les obres de la BV-2134 van 
començar el 18 de setembre i 
tenen prevista una durada de 
3 mesos, amb un import d’ad-
judicació de 386.000 euros. 

La Torre engega les obres 
d’ampliació i millora 
d’un tram de la BV-2134

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquest diumenge s’ha 
viscut un nou Tastet 
de Cultura Popular a 

la Residència de Capellades. 
L’acte va començar amb els 
parlaments de la directora del 
centre, Eva Chaparro, qui va 
agrair aquesta proposta que 
permet als avis i àvies gaudir 
de les entitats capelladines, 
sense sortir del centre.
Per la seva banda el regidor 
d’Acció Social, Salvador Vives, 

va explicar al públic assistent 
com des de l’Ajuntament es 
té cura de les persones grans, 
dedicant atenció a la Residèn-
cia. Vives va explicar com en 
el darrer any s’ha aconseguit 
“duplicar el nombre de places 
públiques, ja que abans eren 
el 30% i ara són el 74%.”En el 
seu parlament, Vives també 
va reconèixer la importància 
de les persones voluntàries en 
dia a dia de la Residència. 
Primer van ballar els Cap-
grossos de Capellades el Ball 

Tastet de Cultura Popular a la 
Residència

Pla. Seguidament els qui 
van ballar van ser els mem-
bres de l’Esbart Dansot. 
Tot amb l’acompanyament 
de la Banda de l’Escola de 
Música de Capellades.
Els Falcons, van fer 3 figu-
res diferents, abans de do-
nar pas als Gegantets i als 
Gegants de Capellades.
La celebració va acabar 
amb tothom, entitats, resi-
dents i familiars ballant al 
ritme de la Banda de l’Es-
cola de Música. 

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest diumenge 15 
d’octubre es farà un 
nou homenatge al 

President Companys. Tal 
com és habitual, a les 7 del 
matí ERC Capellades ini-
ciarà els actes amb el llan-
çament de salves en honor 
al President Companys.
L’acte institucional és previst 
que comenci a dos quarts 
d’una del migdia davant el 
monument al president Lluís 
Companys al carrer que por-
ta el seu nom amb les ofre-
nes florals d’ERC-Capellades 
i del propi Ajuntament. 
A continuació, i com a prin-
cipal novetat d’enguany, es 
retrà homenatge a les vícti-
mes dels judicis franquistes 
a Capellades. Àngel Soteras, 
regidor de Cultura, destaca 
la importància d’aquest reco-
neixement: “Com Companys, 
víctima de la dictadura fran-

quista, empresonat amb la 
col·laboració dels nazis i afu-
sellat després d’un simulacre 
de judici, també 35 homes i 
dones de Capellades van ser 
jutjats, i condemnats en la 
majoria de casos, per la dic-
tadura franquista. La llista de 
penes, que van  dels sis anys 
de presó a condemnes a mort, 
mostra clarament la brutalitat 
del franquisme i comprovar 
com judicis i execucions es 
van continuar realitzant un 
cop acabada la guerra eviden-
cia la seva mesquinesa.
Entenem que aquest reco-
neixement a aquestes 35 
persones i  a traves d’el les 
per extensió a tots els exi-
liats i  represaliats per la 
dictadura no és només un 
acte de recuperació de la 
nostra memòria històrica 
–que prou que ens convé 
vist els darrers esdeveni-
ments-,  sinó simplement 
de justícia”.

Tot a punt per retre 
novament homenatge al 
President Companys

CAPELLADES / LA VEU 

Aquests dies s’està iniciant 
un nou procés participatiu, 
adreçat especialment per als 
més joves, per tal de donar-los 
l’oportunitat de participar ac-
tivament amb l’àrea de joven-
tut de l’Ajuntament de Cape-
llades.  
La proposta “Aixeca’t”, bus-
ca cercar una estratègia que 
aconsegueixi encaixar les ex-
pectatives tant dels referents 
de l’administració local com 
de les persones joves. S’establi-
rà un nou canal de participa-
ció que faciliti que la veu dels 
joves sigui tinguda en consi-
deració en tots aquells aspec-
tes que els afecten. 
La convocatòria és oberta a 
tothom qui li pugui interessar.
La data de la jornada de par-
ticipació sortirà publicada als 
mitjans de Facebook i Insta-
gram, i serà en aquesta data 
on es començarà a treballar en 
els objectius de la jornada: Im-
plicar als joves en la confecció 
dels calendaris d’activitat mu-
nicipal, l’aprenentatge de l’au-

togestió de les activitats per 
part dels joves i fer-los partí-
cips del moviment sociocultu-
ral del municipi. 
D’aquesta manera els joves, 
primer de manera individu-
al i després en grup, propo-
saran les activitat que més 
els agraden i les que troben 
a faltar, dels àmbits soci-
oculturals, festes i esdeve-
niments, esports, oci, edu-
cació i salut a Capellades.
Per conèixer més informació 
sobre aquest projecte us po-
deu dirigir a l’espai jove de 
Capellades (dilluns i dimecres 
de 15h a 19h a la Biblioteca el 
Safareig); enviar un correu 
electrònic a abenito@anoia-
jove.cat o contactar a partir 
del número 679.964.684.

“Aixeca’t”, procés 
participatiu que s’engega 
des de l’Àrea de Joventut 

CAPELLADES / LA VEU 

La Brigada d’Obres de l’Ajun-
tament de Capellades està 
treballant a la cantonada del 
carrer Abat Muntadas, on el 
paviment estava cedint. 
Un cop obert el vial s’ha proce-
dit a substituir els tubs d’aigua 

per uns de nou de polietilè d’alta 
densitat, també s’ha instal·lat en 
previsió els tubs per a les xarxes 
de telecomunicació i s’ha refet 
part de la xarxa d’aigua. Un cop 
finalitzada aquesta actuació s’ha 
procedit a formigonar el tram 
que actualment s’està endurint.
La propera actuació prevista és 

a la vorera on s’ha de refer el 
tram per adaptar-ho a les per-
sones amb mobilitat reduïda.
S’espera que a finals d’aquest 
mes d’octubre es pugui reobrir 
el carrer i tornar a la normalitat 
la circulació de vehicles, ja que 
ara els cotxes no poden circular 
per aquest tram.

Les obres del carrer Abat Muntadas, a 
bon ritme

CAPELLADES / LA VEU 

Aquests dies són obertes 
les inscripcions per a un 
nou Laboratori de Lectu-
ra a la Biblioteca El Safa-
reig de Capellades.
En aquesta ocasió es trac-
ta de “4 caixes i un univers”, 
un laboratori que té com a 
objectiu conèixer l’obra de 

l’autora i il·lustradora italiana 
Iela Mari. A través de 4 cai-
xes es provarà des descobrir 
els 4 temes que han marcat la 
seva creació: la metamorfosi, 
la sorpresa, la contemplació i 
els cicles. Tal i com és habi-
tual dels laboratoris, aquesta 
és una activitat adreçada als 
infants de 4 a 9 anys, acom-
panyats de les seves famílies. 

Cal inscripció prèvia perquè 
les places són limitades.
Aquest és ja el tercer Labo-
ratori de Lectura que es fa 
des de la Biblioteca El Safa-
reig de Capellades. Els dos 
anteriors han tingut molt 
bona acollida. Primer va 
ser “Avui és un bon dia per 
canviar el món” i el mes de 
maig “L’Armari de l’Olivia”.

Inscripcions obertes per al nou 
Laboratori de Lectura
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CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament i Els Pas-
torets de Calaf han en-
viat una carta a tots els 

alcaldes que el dia 7 de se-
tembre de 2017 van signar el 
decret d’alcaldia a favor del 
referèndum per decidir el fu-
tur de Catalunya l’1 d’octubre, 
convidant-los amb un acom-
panyant a gaudir d’una sessió 
de l’espectacle Els Pastorets de 
Calaf en una de les 6 sessions 
que realitzaran entre desem-
bre de 2017 i gener de 2018.
Els Pastorets de Calaf són 
fruit d’una llarga tradició, es-
devinguda espectacle, arrela-
da al poble de Calaf des de fa 
més de 90 anys. És una de les 
mostres de cultura popular 

més genuïnes que es repre-
senten a Catalunya i que són 
fruit de la nostra voluntat de 
persistència i un exemple de 
coratge compartit.
Hi ha programades un total de 
6 sessions, els dies 17 i 25 de 
desembre de 2017 a les 17.30h 
i 18.30 h respectivament, i els 
dies 7, 14, 21 i 28 de gener de 
2018 a les 17.30h.

Calaf convida els alcaldes que van 
signar el decret a favor del referèndum 
a una sessió dels Pastorets

MONTMANEU / LA VEU 

Diumenge passat, a l’església de Santa Maria de Montmaneu, 
el grup de dones que va participar en el taller “Tu també pots 
cantar” va delitar-nos amb un petit concert.
Aquest curs ha estat dirigit pel popular professor i músic Òs-
car Bretau del programa “Oh Happy day” de TV 3.
El curs ha estat un èxit. Esperem que l’any vinent es pugui tor-
nar a dur a terme.

Taller de cant a Montmaneu

ELS PRATS DE REI / LA VEU 

En la seva tasca de di-
vulgar i posar en valor 
el patrimoni cultural 

de l’Església, Catalonia Sa-
cra organitza el dissabte, 14 
d’octubre una activitat que 
vol donar a conèixer les dues 
marededéus gòtiques dels 
Prats de Rei (Anoia). La Dra. 
Maria Garganté serà l’encarre-
gada de pronunciar una con-
ferència i guiar una visita per 
conèixer aquestes imatges que 
es troben a l’església parro-
quial de Santa Maria i al San-
tuari de la Mare de Déu del 
Portal d’aquest municipi de la 
comarca natural de l’Alta Se-
garra. Aquest pòsit tant antic 
es posa de manifest d’una ma-
nera singular en l’avui patri-
moni de la vila, amb les làpi-
des romanes que trobem en la 
imponent església parroquial, 
i té una continuïtat, plena de 
tresors, al llarg dels segles: en 
són exemple les dues mare-
dedéus gòtiques que habiten 
en dos notables temples ben 
propers l’un de l’altre. D’una 
banda, la magnífica Mare de 
Déu del Roser, obra de l’escul-
tor Aloi de Montbrai, que es 
troba en el temple parroquial; 
de l’altra, la venerada Mare de 
Deu del Portal, que presideix 
el santuari urbà del mateix 

nom. Temples i verges que ens 
permeten llegir nombrosos 
aspectes de l’espiritualitat i la 
devoció al llarg dels segles.. 
Aquesta activitat comença-
rà a 2/4 de 12 del migdia i és 
gratuïta. Per una bona visibi-
litat i organització, es reco-
mana fer inscripció al correu 
reserves@cataloniasacra.cat o 
al telèfon 693720202.
Catalonia Sacra ofereix aquest 
2017 més de 50 activitats ar-
reu de Catalunya que volen 
difondre aquest ric patrimo-
ni i donar-ne la seva raó de 

ser. Al Bisbat de Vic, la pro-
gramació cultural de Catalo-
nia Sacra ha inclòs, de mo-
ment, la visita guiada a les 
parròquies del Cabrerès (22 
d’abril) , l’Arxiu Episcopal de 
Vic (10 de juny) i una visita 
a la catedral gòtica (16 de se-
tembre). L’agenda completa 
d’activitats de Catalonia Sa-
cra es pot consultar al web 
www.cataloniasacra.cat.

Catalonia Sacra
Més de mil anys de cristianis-
me a Catalunya han deixat un 

pòsit meravellós de patrimoni 
cultural i artístic, fruit de la 
seva vinculació amb la cultu-
ra, la identitat i l’espiritualitat 
del país. Un patrimoni que 
ens arriba en forma d’ermita 
perduda al Pirineu, d’esglé-
sia parroquial de les viles, de 
gran catedral de les ciutats, o 
d’isolat monestir; que es con-
creta en grans edificis, claus-
tres o campanars, i també en 
petits objectes litúrgics -obres 
mestres de l’orfebreria-, pas-
sant per retaules i ornaments, 
música i festes; que és reflex de 
l’evolució dels estils artístics, 
des del preromànic fundaci-
onal fins al modernisme de 
Gaudí, passant pel gòtic llumi-
nós o el barroc escenogràfic.

Catalonia Sacra explica les talles gòtiques de les 
esglésies dels Prats de Rei

Catalonia Sacra, una inici-
ativa conjunta dels deu bis-
bats amb seu a Catalunya,  
té la voluntat de donar a 
conèixer aquest patrimoni, 
col·laborar en la seva dina-
mització i empènyer una di-
nàmica turística que l’acosti 
a tot tipus de públic.

La Dra. Maria Gargan-
té pronunciarà el dis-

sabte, 14 d’octubre, una 
conferència i una visita 
a les talles gòtiques que 
hi ha en aquest munici-

pi de l’Alta Segarra

ASSESSORIA LABORAL -  FISCAL  -  COMPTABLE
DEFENSA JURIDICA I MERCANTIL - ASSEGURANCES

Av.  Gaudi, 45  -  08700 IGUALADA 

Tel  93 803 3612  -  Fax  93 804 1222
www.bernadas-associats.com
info@bernadas-associats.com

Impuls
neuropsicopedagogia

- Dèficit d'atenció
- Hiperactivitat

- Dislèxia
- Dificultats en la lectura i escriptura

- Conductes disruptives
- Lesions neuropsicològiques

C/ del Retir, 40 1r pis - Igualada 08700
Telèfon - 661 150 335
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Carrer Argent 
d’Igualada, inicis s. XX

Aquesta és una perspectiva del Carrer de l’Argent 
d’Igualada vista des de la plaça de l’Ajuntament, 
fotografia feta a principis del XX, d’autor desconegut. 
Aquest ha estat, al llarg de dos segles, un dels carrers 

més comercials de la ciutat, fins a l’aparició de la plaça de Cal Font 
i el posterior dinamisme a la zona dels carrers Òdena i Sant Magí. 
Arxiu Comarcal de l’Anoia. Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada. 
AFMI 6882.  
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Els dos equips, junts a l’inici del partit en favor de la democràcia.

El pròxim partit serà a 
Les Comes davant el CP 
Vic i es podrà veure en 

directe per Esport 3 

Derrota per la mínima de l’Igualada HC a Girona 
en el debut a l’OK Lliga
HOQUEI / LA VEU  

L’Igualada Hoquei Club 
va començar la tem-
porada amb una des-

feta per la mínima al Pavelló 
de Palau del Girona Hoquei 
Club. Els locals es van impo-
sar per 2 a 1 en un partit on 
l’Igualada va merèixer més, 
en especial a la segona part. 
L’equip arlequinat es va tro-
bar amb un Girona sòlid de-
fensivament i encertat amb 
els xuts exteriors, que va evi-
tar que els homes de Ferran 
López s’enduguessin algun 
punt cap a Igualada.
Els primers compassos de 
partit van tenir un joc gris, 
amb dificultats per part dels 
dos conjunts per fer rodar la 
pilota amb fluïdesa. Tot i al-
gunes intervencions dels por-
ters Elagi Deitg i Jaume Lla-
verola, les ocasions de perill 
estaven ben controlades per 
ambdues defenses. El debut 
a l’OK Lliga del fitxatge de 
l’Igualada, Gerard Miquel, va 
ser una de les notes destaca-
des del primer temps.
Igualtat màxima i un joc tra-
vat durant gairebé els 25 mi-
nuts. Tot i això, quan tot indi-
cava que el descans acabaria 
amb el 0-0 un xut exterior de 
Raul Pelicano -ex de l’Igua-
lada HC- va tocar en Oriol 
Vives i va entrar dins la por-
teria, fent així l’1-0. El gol va 
donar un impuls al Girona, 
que menys d’un minut des-
prés, va enviar la bola al pal.
A la segona part, l’Igualada va 
sortir a pista decidit a capgi-

rar el resultat. Met Molas va 
avisar ben aviat, amb un xut 
que va anar de pal a pal i on 
la pilota va resseguir tota la 
línia de gol, i només la sort va 
decidir que finalment sortís 
fora. L’Igualada dominava 
el partit, sense massa clare-
dat, i es que la defensa dels 
gironins era una teranyina 
difícil de superar.
Com ja va passar en alguna 
ocasió la temporada passada, 
Jordi Méndez va entrar a pis-
ta i va canviar el marcador. A 
falta de deu minuts pel xiulet 
final i quan només portava un 
minut a pista, va caçar un re-
bot a l’àrea per fer l’1-1.

El partit es va trencar al minut 
47, quan en qüestió de segons 
es va passar del possible 1 a 
2 al definitiu 2 a 1. L’Igualada 
no va poder transformar la 

da va jugar els últims minuts 
sense porter i amb cinc ho-
mes de pista per buscar l’em-
pat, però no va poder ser.
Ferran López va dir que con-
siderar que el resultat “no és 
just” perquè “a la segona part 
hem estat superiors i hem 
tingut el partit per tombar-lo. 
Quan millor estàvem, ha 
arribat el segon gol del Gi-
rona”, va dir en declaraci-
ons post partit.
El proper partit de l’Igualada 
serà el seu debut a Les Co-
mes, dissabte que ve contra el 
CP Vic. Serà a les 16.00 de la 
tarda i el partit estarà televi-
sat per Esport 3.

OK Lliga
Jornada 1 
Girona   2 · 1   Igualada
Vic   2 · 0   Lloret
Lleida   4 · 3   PAS Alcoy
Voltregà   2 · 6   Reus
Noia   2 · 3   Liceo
AsturHockey    1 · 9   FC Barcelona
Palafrugell    3 · 2   Caldes
Vendrell   3 · 1   Arenys

Jornada 2
Igualada  -  Vic
Lloret  -  Lleida
PAS Alcoy  -  Voltregà
Reus  -  Noia
Liceo  -  AsturHockey
FC Barcelona  -  Palafrugell
Caldes  -  Vendrell
Arenys  -  Girona

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  FC Barcelona 3 1 1 0 0 9 1 8
2  Reus 3 1 1 0 0 6 2 4
3  Vendrell 3 1 1 0 0 3 1 2
4  Vic 3 1 1 0 0 2 0 2
5  Lleida 3 1 1 0 0 4 3 1
6  Palafrugell 3 1 1 0 0 3 2 1
7  HC Liceo 3 1 1 0 0 3 2 1
8  Girona 3 1 1 0 0 2 1 1
9  PAS Alcoy 0 1 0 0 1 3 4 -1
10  CH Caldes 0 1 0 0 1 2 3 -1
11  Noia 0 1 0 0 1 2 3 -1
12  Igualada 0 1 0 0 1 1 2 -1
13  CE Arenys 0 1 0 0 1 1 3 -2
14  CH Lloret 0 1 0 0 1 0 2 -2
15  CP Voltregà 0 1 0 0 1 2 6 -4
16  AsturHockey 0 1 0 0 1 1 9 -8

falta directa -el Girona havia 
comès les deu faltes- i imme-
diatament a la jugada següent 
Marc Palau, amb un altre xut 
exterior, va marcar. L’Iguala-

Cap de setmana ple de victòries per l’Igualada Vòlei Club

VÒLEI / LA VEU  

D iumenge al matí el 
Jorba Solà sènior 
masculí de  l’Iguala-

da Vòlei Club es va desplaçar 
a la pista del Club Vòlei Reus 
per disputar una nova jornada 
de la segona divisió catalana, 
els igualadins es van empor-
tar els tres punts. El partit va 
acabar amb un marcador  de 
0  sets a 3 (12-25/20-25/10-
25), favorable als de l’Anoia. 
Els visitants van dominar el 
partit, contra un equip local 
amb un nivell inferior, que 

va fer molts errors no forçats. 
Per la seva banda els iguala-
dins van saber imposar el seu 
joc de defensa i contra-atac. 
El  pròxim diumenge  a les 
12 hores l’IVC  rebrà al 
fortí de les Comes al Club 
Inef Lleida per disputar la 
tercera jornada.
 
Sènior femení
El sènior femení va guanyar al 
Vall d’Hebron al fortí per 3-2, 
en un partit on les igualadines 
van tenir molts alts i baixos, 
però a l’últim set van saber 
resoldre amb autoritat acon-

seguint els primers punts. 
Diumenge que ve visiten la 
pista del Opticalia Vilanova. 
 
Juvenil masculí
El juvenil masculí engega 
amb victòria sobre el Vall 
d’Hebron, per un 3-2 , 
també amb un partit molt 
lluitat, tot i que en mo-
ments puntuals els iguala-
dins van baixar la concen-
tració. També van resoldre 
el “tie”  amb contundència 
ja sigui per encerts i tam-
bé per errors no forçats, la 
setmana que ve descansen.



ESPORTS  |  27Divendres, 13 d’octubre de 2017

BÀSQUET / LA VEU

Aquest dissabte a la 
tarda el sènior feme-
ní del Club Bàsquet 

Igualada es va desplaçar fins 
a Molins de Rei per disputar 
un partit de Copa. El resultat 
final va ser de 67 a 49 favora-
ble al Bàsquet Molins.
Un inici molt dolent amb un 
parcial de 17-2 va marcar el 

Derrota del sènior femení del Club 
Bàsquet Igualada a Molins de Rei

que seria la resta del partit. 
Recuperacions de les igua-
ladines en diverses ocasions 
i reaccions de les locals que 
tornaven a recuperar distàn-
cia al marcador. Un percen-
tatge dolent i la precipitació 
en el tir exterior va condem-
nar les bones accions de re-
cuperació de pilotes per part 
de les igualadines que van 
entrar en els últims 6 minuts 

amb un -10 al marcador. La 
gestió dels minuts finals i els 
tirs lliures van donar una im-
portant victòria a l’equip del 
Baix Llobregat.
Parcials: (17-12) (19-9) (13-
14) (18-14)
Anotadores: Carner (18), Al-
domà (2), Soler (-), Amatllé 
(1), Jané (10), Lamolla (5), 
Figueras (-), Carrasco (13), 
Fernàndez (-), Roda (-).

   j g p gf gc df
1  Mataró 3 3 0 221 199 22
2  FUE Vic 3 2 1 241 206 35
3  CB Cornellá 3 2 1 222 189 33
4  Pardinyes 3 2 1 230 204 26
5  CB Mollet 3 2 1 227 213 14
6  CB Salt 3 2 1 234 227 7
7  Valls UE 3 2 1 232 228 4
8  Bahía Palma 3 2 1 244 245 -1
9  Cerdanyola  3 1 2 212 215 -3
10  El Olivar 3 1 2 223 231 -8
11  CB Igualada 3 1 2 224 235 -11
12  Castellbisbal 3 1 2 196 240 -44
13  JAC Sants 3 0 3 223 236 -13
14  BCM Andorra 3 0 3 207 268 -61

Lliga EBA

Jornada 3 
El Olivar   79 · 77   Mollet
Cerdanyola    69 · 72   Castellbisbal
Pardinyes   82 · 65   Vic
Valls    89 · 72   Andorra
Salt     78 · 76   JAC Sants
Cornellá   55 · 58   Mataró
Igualada     79 · 82   Bahía Palma

Jornada 4
Bahía Palma  -  Cornellá
Mataró  -  Salt
JAC Sants  -  Valls
Andorra  -  Pardinyes
Vic    -  Cerdanyola
Castellbisbal  -  El Olivar
Mollet    -  Igualada 

Derrota del primer 
equip del C.B. Igualada 

davant el Palma 
Air Europa

Aquest dissabte a la tarda el 
sènior masculí va disputar 
el seu partit de la lliga EBA 
davant el potent Palma Air 
Europa. Tot i un bon partit 
dels igualadins la balança fi-
nalment es va decantar pels 
balears per tant sols 3 punts 
de diferència. El resultat fi-
nal va ser de 79 a 82. L’equip 
va mostrar una bona imatge 
davant la seva afició. 

BÀSQUET / LA VEU

Aquest cap de set-
mana els primers 
equips de l’Òdena 

Club Bàsquet han acon-
seguit guanyar, mentre 
que el sènior masculí “B” 
i  el  Sots-21 han perdut. 
Aquí les cròniques:

A. E. S. E. “B”61 - 81 ÒCB 
SÈNIOR MASCULÍ
Van jugar:
Vallverdú (23), Mercadé (8), 
Marimón (3), Tarrida (5), 
Lorente (19), Estany (10), 
Vives (4), Máximo (9) i San-
tiago.
Parcial d’inici de 8 a 26 que 
va donar un avantatge que 
ja és va mantenir durant la 
resta del partit. Els locals en 
un parell d’ocasions es van 
apropar fins als 11 punts de 
diferència però els odenencs 
va tenir controlat el partit 
en tot moment.

ÒCB SÈNIOR FEMENÍ 
55 - 37 A. E. L’ESQUITX 
SANT SADURNÍ
Van jugar: 
Carmona (2), De Haro (6), 
Raja (12), Forn (16), Farre-
ras (7), Freixas (4), Pedrego-
sa (6), Vidal (2) i García.
Sempre amb avantatges 
mínims, un parcial de 8 a 
0 abans de la mitja part va 
propiciar superar els 10 
punts d’avantatge (30 a 19).
A la represa, aquesta dife-
rència pràcticament ja no 
va baixar dels 10 punts i poc 
a poc es va eixamplant fins 
arribar als 18 punts de dife-
rència al final del partit.

ÒCB SÈNIOR MASCULÍ 
“B” 51 - 59 ASFE SANT 
FRUITÓS “B”  
Van jugar: 
Marimón (4), Vidal (2), P. 
Martí (4), Iglesias (17), Pa-
lomas (9), Riera (7), Fajas 
(4) i A. Martí (4).
El debut de l’equip Sènior 
“B” va tenir dues parts ben 
diferenciades, la primera va 
arribar fins al minut 24 de 
partit, amb un equip domi-
nant el partit sense gaires 
problemes (42 a 27), i la se-
gona, la defallida física que 
va comportar un primer 
parcial de 4 a 18 per arribar 
al darrer quart amb un sol 
punt d’avantatge. I ja en el 
darrer quart, un nou parcial, 
aquest ja definitiu, de 5 a 14.

A. E. BELLSPORT 87 - 15 
ÒCB SOTS-21  
Van jugar: 
Vidal (4), Torrellardona (2), 
Poncell (5), Fuentes (4), 
Porredón, Calle, Ferrer i Pa-
lomas.
Autèntic varapal el que va 
patir l’equip Sots-21. Si al 
final del 1r. quart, el parcial 
desfavorable de 15 a 8 és po-
dia considerar normal, els 3 
parcials següents no deixen 
cap dubte de les diferències 
físiques i tècniques entre els 
2 equips: 23 a 2, 28 a 3 i 21 
a 2. 

Victòries dels primers 
equips de l’Òdena Club 
Bàsquet

BÀSQUET / LA VEU

Dissabte l’equip sènior 
masculí va perdre un 
partit que tenia pràc-

ticament a la butxaca contra el 
CB CASTELLET.
A pesar d’un mal comença-
ment 7-0, l’equip es va refer 
de seguida i al final del pri-
mer quart ja havia donat la 
volta al marcador 15-17.
La bona tònica va continuar 
durant tot el segon quart i fins 
al minut 7 del tercer, moment 
que es va assolir la màxima di-
ferència, 17 punts, 26-43. Però, 
incomprensiblement, l’equip 
es van ensorrar. Un munt de 
pilotes perdudes, li va donar 
vida a l’equip rival que poc a 
poc va anant reduint distànci-
es fins a posar-se per davant al 
marcador fins al 61-53 final.
Van jugar, Hipólito Rodríguez 
(7), Miguel Angel García (15), 
Quim Palet (6), Camilo Ro-
dríguez, Antonio García, Sta-
lin Rodríguez (11), Fernando 
Leno (6), Sergui Brugués (3), 

Oscar Borrega i Johny Goya (5)
Parcials 15-17, 6-13, 22-18 i 18-5
L’equip sènior femení va jugar 
i guanyar el seu primer partit 
de competició, davant el C..B. 
ARTES per 38 a 56.
Des del primer minut van sor-
tir mol ficades al partit i es van 
posar 4-15 al marcador, però 
amb 2  triples consecutius les 
jugadores locals en van apro-
par fins al 14-19 amb que va 
acabar el primer quart.
El segon quart va estar mar-
cat per les bones defenses, i 
es va arribar la descans amb 
9 punts d’avantatge per les 
vilanovines. El tercer també 
va ser molt igualat, però un 
últim quart magnífic, tant en 
defensa com en atac, va fer 
que el nostre equip marxés al 
marcador fins a arribar als 18 
punts de diferència final.
Van jugar, Clara Bargalló (10), 
Clàudia Miramunt (8), Alexan-
dra Vives, Núria Palmés (1), 
Mariona Barral (10), Clàudia 
Oller (6), Elia Díez (8), Marina 
Espejo (5) i Núria Torrens (8)

Parcials 14-19, 5-9, 10-8 i 9-20.
La jornada vinent el sènior 
masculí jugarà a la pista del 
ASFE SANT FRUITÓS diu-
menge a les 12.30 i el sènior 
femení el mateix diumenge a 
les 17.00 a la pista del AE L’ES-
QUITX de Sant Sadurní.

Presentació dels equips
Matinal molt lluïda amb l’as-
sistència de molts familiars i 
amb la il·lusió de tots els ju-
gadors, entrenadors i junta 
directiva davant d’una tem-
porada molt prometedora.
A la tarda, a la Festa de L’Es-
port de Vilanova del Camí, 
van ser guardonats Eduard 
Vives i Irene Leno, jugadors 
dels equips cadets masculí i 
femení, l’equip cadet masculí, 
guanyador dels jocs escolars 
de la temporada passada i en 
Teles Borrega, directiu del 
club, per la seva constància i 
compromís amb el club.

Jornada irregular en la presentació 
dels equips del Vilanova Bàsquet 

Els equips del club 
odenenc van començar 

la temporada amb 
bons resultats
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MOTOR / LA VEU  

Aquest diumenge 15 
d’octubre l’Anoia tor·
narà a gaudir del mi·

llor Enduro amb la disputa 
del Campionat de Catalunya 
de l’especialitat. Aquest any la 
cursa tindrà dos fucus princi·
pals on els espectadors podran 
centrar la seva atenció. El pri·
mer serà a Santa Margarida 
de Montbui, on estarà situat 
el Pàdock de la cursa d’on es 
farà l’inici, el final de cursa i 
l’assistència. Aquest estarà si·
tuat al Passeig Catalunya, just 
al pàrquing del Montàgora. 
En aquest municipi també 
tindrem situada una especi·
al cronometrada al Polígon 
Plans de la Tossa, on els pilots 

Aquest cap de setmana torna l’Enduro a l’Anoia
lluitaran per la victòria.
L’altre punt d’interès el tin·
drem a Sant Martí de Tous 
on estarà ubicat el Tram 
cronometrat. Un altre dels 
llocs on es jugarà la cursa. 
Aquest constarà d’uns 5 
minuts on la dificultat serà 
la nota predominant.
A part dels llocs més desta·
cats la cursa constarà d’uns 
60 km de recorregut pels 
municipis de Santa Marga·
rida de Montbui, Jorba, Ar·
gençola, Sant Martí de Tous, 
Miralles i Vilanova del Camí.
El Moto Club Igualada estarà 
integrament al capdavant de 
l’organització de la cursa. De 
fet ja fa mesos que s’ha treba·
llat tan amb els ajuntaments 

com amb els propietaris dels 
terrenys per tal de que es pu·
gui gaudir d’una de les espe·
cialitats més espectaculars del 
mon del motor.
Tanmateix volem agraïr la col·
laboració dels propietaris dels 
terrenys i dels ajuntaments 
per on passa la cursa la seva 
predisposició a col·laborar 
amb l’organització de l’event.
Així dons us animem a gaudir 
d’aquesta disciplina a partir de 
les 9 del matí i fins a les 18h.
Des de organització també 
recomanem a tots els usu·
aris dels camins la màxima 
precaució a l’hora de circular 
aquest diumenge, ja que el vo·
lum de circulació es veurà in·
crementat notablement.

RUGBI / LA VEU  

Aquest cap de setma·
na ha començat la 
lliga de Rugby per 

a tres de les seccions de 
l’Anoia Rugby Club.
El sènior masculí va jugar a 
Terrassa el seu primer partit 
contra Carboners B. Durant 
la primera part el nois d’Ano·
ia van ser superiors, jugant 
sempre a camp contrari, dei·
xant el marcador a 0·7 arribat 
el descans. Tot i així, durant 
la segona part, els locals van 
capgirar el marcador finalit·
zant el partit amb 28·12 favo·
rable als nois de Terrasa.
En la secció femenina, les 
noies d’Anoia, que formen 
equip amb les noies de 
Martorell, van jugar el 
seu primer partit contra 
el conjunt Químics·Ale·
lla, a les instal.lacions de 
la Teixonera, Barcelona. 
Des de l’inici del partit 
es va poder observar una 
superioritat del les noies 
d’Anoia·Martorell, amb 
unes melés ben forma·
des i possant en pràctica 
tota la feina feta durant la 

pre·temporada. El resultat 
del partit va ser 0·85 favorable 
al conjunt Anoia·Martorell.
Pel que fa a la secció 
Sub16, el conjunt Ano·
ia·Marotell·Esparraguera 
van jugar a Martorell con·
tra els jugadors de CEU, 

Primera jornada de lliga pels equips 
de l’Anoia Rugby Club

un partit complicat que 
va finalitzar amb el mar·
cador a 7·85, favorable a 
l’equip CEU. 
L’Anoia  Rugby  C lub  in i ·
c ia  temp orada  amb més 
ganes  que  mai  de  cont i ·
nuar  cre ixent !

AQUATLÓ / LA VEU  

El passat diumenge 30 
de setembre es va dis·
putar la tercera edició 

de l’aquatló de Sitges, prova 
puntuable per la lliga cata·
lana de clubs, pel circuit ca·
talà i que a més era seu del 
Campionat de Catalunya 
d’aquatló per grups d’edat.
Amb unes condicions mete·
orològiques molt favorables, 
la prova es va disputar en 
unes distàncies de 2,5 kilò·
metres de carrera a peu, 1 
km de natació al mar i 2,5 ki·
lòmetres més de cursa a peu 
per finalitzar la prova.
Al voltant de 130 participants 
prengueren la sortida en una 
competició en que Adrià 
Muñoz i Anna Flaquer, els dos 
del club Fasttriatlon, foren els 
guanyadors absoluts.

Pel que fa als esportistes 
del CAI Triatló; Oriol Ma·
rimon finalitzà en la 11à 
posició absoluta, pujant al 
podi com a segon classificat 
del seu grup d’edat (25·29). 
Carlos Fernàndez va acabar 
en la 21a posició absoluta 
i també segon del seu grup 
d’edat (35·39), mentre que 
Samuel Delgado era 45è ab·
solut aconseguint també una 
meritòria 3a posició en el seu 
grup d’edat (25·29). Jose Ro·
que Rios també hi participà, 
però tot i fer una gran carre·
ra fou desqualificat per un 
problema amb el xip groc.
Finalment cal destacar la 5a 
posició per clubs de l’equip 
masculí, aconseguint un al·
tre gran resultat en una prova 
de la lliga catalana de clubs.

Varis podis pel CAI a 
l’Aquatló de Sitges

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

L p
Disseny de Producte

C/ del Retir, 40 - Igualada
Telèfon: 626 665 009

www.loop-disseny.com

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

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

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



Tot i la pluja els participants van gaudir d’aquesta modalitat de l’atletisme. / DANIEL BARALDÉS
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TRIATLÓ / LA VEU 

El passat dissabte 30 se-
tembre es va celebrar 
una nova edició de la 

triatló infantil d’Igualada. En 
aquesta ocasió la 16a edició 
de la prova que organitza cada 
any el Club Atlètic Igualada 
Triatló Petromiralles.
La prova va reunir un total 
de 203 nens d’arreu de Ca-
talunya, compresos entre les 
categories de Prebenjamí 
(nascuts any 2010 - 2011) 
fins als més grans, els cadets 
(nascuts any 2002 - 2003).
Tot i que el clima no va acom-
panyar i molts moments de 
la cursa es van disputar sota 
la pluja, tots els participants 
i acompanyants van poder 
gaudir d’un gran dia d’esport 
i lleure. Els participants van 
iniciar la triatló a la piscina 
del complex infinit on van 
realitzar el tram de natació, 
a continuació van fer el tram 
de ciclisme pels voltants de 
l’estadi atlètic i per acabar 
van córrer la cursa a peu per 
l’estadi atlètic d’Igualada. 
Destacar el triatleta professi-
onal igualadí del CAI Triatló, 
Albert Moreno que va estar 
amb els més petits durant 
tota la cursa i alhora present 
junt amb la resta d’autoritats 
a l’entrega de trofeus.
Una vegada finalitzada la prova 
tots els participants i acompa-
nyants van poder gaudir d’un 
berenar amb coca i xocolata.

Èxit de participació i organització a la triatló infantil d’Igualada

Els participants del CAI 
triatló que van disputar 
la triatló en les diferents 
categories, van ser:

Masculí
Oriol Alonso - 2n  Aleví
Joel Giménez - 9è Aleví
Eloi Macià - 12è Aleví
Nico Valle - 3er Benjamí
Guim Gabarró - 4t Benjamí
Pol Rubio - 9è Benjamí
Aleix Sánchez - 22è Benjami
Jan Bisbal - 2n Infantil

Femení
Carla Bisbal - 1a Aleví
Julia Oliveras - 5a Aleví
Maria Pomés - 12a Aleví
Judith Marimon - 15a Aleví
Carla Pomés -12a Benjamí
Ares Giménez - 13a Benjamí
Aytana Ramos - 18a Benjamí
Laura Giménez - 3a Infantil
Cloe López - 6a Infantil

Berta Márquez - 10a Prebenjamí
Des de el CAI triatló Petro-
miralles, agraïr la col·labo-
ració i implicació de tots els 
membres del club, volunta-
ris que van ajudar a que la 
prova es dugués a terme en 
perfectes condicions i a les 
entitats i patrocinadors

Magnífics resultats de l’escola esportiva del CERRR a la Pirineus 
XS
CURSA / LA VEU 

Dissabte 23 de setem-
bre, en el marc de l’Ul-
tra Pirineus 2017 es va 

celebrar la 5a prova de la Cata-
lonia Kids Cup, la lliga infantil 
de trail del nostre país, pensa-
da i dissenyada exclusivament 
pels corredors que s’inicien en 
les curses de muntanya.
Van ser 11 els corredors/es de 
la nostra escola que es van des-
plaçar a Bagà per tal de gaudir 
d’un entorn excepcional per 
aquest tipus de prova.
Amb més de 300 participants, 
aquests van ser els resultats 
dels nostres atletes:
En la categoria pre-benja-
mí, en una cursa de 2km el 
Jordi Salvador va aconse-
guir la 13a posició mascu-
lina. Així mateix, en aques-

ta categoria destacar el 2n 
lloc de l’Ingrid Díaz-Guer-
ra (CAI) que va aconseguir 
un segon lloc femení.
En la categoria benjamí, en 
un circuit de 3km, la Martina 
Solà va aconseguir la primera 

vanters de la prova i que van 
acabar la prova en 7a posició 
el Jan Solà i en 4a posició fe-
menina la Sira Díaz-Guerra.
En la categoria infantil (5km), 
l’Arnau Muñoz va aconse-
guir un 5è lloc després d’una 
cursa molt ajustada, en què 
sempre va estar la capdavant 
de la prova. El Nil Alonso va 
aconseguir el 15è lloc mas-
culí. En la mateixa cursa, la 
Carlota Díaz-Guerra va tor-
nar a guanyar amb molta au-
toritat en la categoria feme-
nina, reafirmant així el seu 
primer lloc en la classificació 
de la Catalonia Kids Cup.
La prova que tancarà el cir-
cuit de la Catalonia Kids 
Cup serà el pròxim 19 de 
novembre a Girona.

posició, acompanyada de la 
Laia Alonso que va aconseguir 
la tercera posició. En la matei-
xa categoria el Xavier Muñoz 
va aconseguir una destacada 
12a posició masculina.
En la categoria aleví, de 4 km 

de llargada, la igualadina Ona 
Solà va aconseguir el 2n lloc 
femení. En aquesta categoria 
hi va haver un petit error de 
marcatge pel qual es van veu-
re afectats dos dels nostres 
corredors que anaven capda-
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Comença la temporada per als 
nedadors del Club Natació Igualada
NATACIÓ / LA VEU

Aquest dissabte dia 7 
d’octubre al matí, es 
va disputar la primera 

jornada de fons i estils en cate-
goria Infantil-Junior marcada 
per la FCN. La competició va 
tenir lloc a les instal·lacions 
del Club Natació Terrassa i 
van participar el Club Atlè-
tic Barceloneta, Club Natació 
Horta, Club Natació Igua-
lada i l’amfitrió CN Terras-
sa. Les proves que es van 
nedar van ser els 1500m 
lliures i a els 400m estils. 
A la tarda va tenir lloc la 1a jor-
nada de Lliga Alevina a la pis-
cina de Les Comes. El nostre 
equip aleví va tenir l’oportuni-
tat de competir davant del CN 
Sant Sadurní, CN Vilafranca, 
CN Sitges, CN Cornellà, CN 
Molins de Rei, CN Martorell. 
Les proves van ser els 200m 
estils, els 100m esquena i a 
els Relleus 4x50m lliures. 
Els resultats en general van 
ser els esperats en un inici de 
temporada. Aquesta jornada 
marca l’inici i serveix de base 
perquè els nostres esportistes 
vagin aconseguint els seus ob-
jectius en aquesta nova tem-
porada. 

Tr a v e s s i a  a  l ’ E s t a n y 
d e  B a n y o l e s
El passat diumenge dia 17 de 
setembre, es va celebrar  la ja 
tradicional Travessia a l’Es-
tany de Banyoles que enguany 
arriba a la seva 74ª edició per 

tant una de les més antigues 
i forma part  del Circuit Ca-
talà de Travessies  que mar-
ca la FCN.  El Club Natació 
Igualada, hi va participar amb  
vuit nedadors  que són: Laura 
Rodríguez, Janna Blaya, Aina 
Méndez, Alex Varea, Amaru 
Rubio, Andreu Bermejo, Jau-
me Lopez i Nil Enriquez.
La prova va acollir un total  
de 1029 nedadors dels quals 
604 van nedar la travessia  
masculina i 425 la femeni-
na, i consistia en nedar una 
distància de 2115 metres.
Cal destacar el resultat ob-
tingut per Laura Rodriguez 
(2002) que va quedar 3a en 
la classificació general i 2a en 
categoría Júnior amb  26’17 

i també  el de la Janna Blaya 
(2003) que obtingué la 17a 
posició en la classificació 
general i la 1a posició en ca-
tegoria Infantil amb 28’52
Resultats de la resta dels 
components: 37a Alex Va-
rea en 27’09, 64a Nil En-
riquez en 28’04, 114a Jau-
me Lopez en 29’29, 137a 
Andreu Bermejo en 29’57, 
248a Amaru Rubio en 32’11 
i 84a Aina Méndez en 31’27.
Les components de l’equip 
femení del CNI,  van obtenir 
també el Trofeu Llorenç Cas-
tanyer i Viñas que es conce-
dia al club que classifiqués en 
primer lloc a un equip de tres 
nedadores i tres nedadors.

Daniel Peralta, campió d’Europa 
Sub’21 de culturisme natural
CULTURISME / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada 
va felicitar el passat mes 
de juny, al Campionat 

d’Europa UIBBN 2017 cele-
brat a Salamanca, l’igualadí 
es va proclamar campió d’Eu-
ropa Sub’21 de Culturisme 
Natural amb només 16 anys, 
esdevenint el guanyador més 
jove de la categoria. A diferèn-
cia de les habituals modalitats 
de culturisme, el l’anomenat 
“natural” no permet prendre 
cap fàrmac ni producte quí-
mic extern i la Federació 
Catalana de Físic-Culturis-
me forma part de la Unió 
de Federacions Esportives 
Catalanes (UFEC). 

Primera jornada de 
l’equip igualadí de bitlles 
catalanes

BITLLES CATALANES / LA 
VEU

El passat dissabte dia 
7 d’octubre l’Iguala-
da “A” es desplaçava 

a Ivars a disputar el primer 
partit de lliga. Els resultats 

van ser els següents: en el 
primer partit, Ivars 329 - 360 
Igualada “A”. En el segon par-
tit, Ivars 367 - 371 Igualada 
“A” guanyant els dos partits. 

Podi de Nani Roma i 
l’odenenc Alex Haro al 
ral·li del Marroc

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Després d’uns anys de 
córrer amb Mini, 
Nani Roma i Àlex 

Haro l’any passat van parti-
cipar en els raids amb Toyo-
ta. Enguany i després del seu 
bon resultat al Dakar amb 
Toyota han tornat a pilotar 
oficialment per Mini.
Així des del passat dijous 
i fins el dimarts d’aquesta 
setmana Nani Roma i l’ode-
nenc Àlex Haro de Moto 
Club Igualada han partici-
pat al ral.li del Marroc. Nani 
i Àlex han culminat la seva 
bona actuació al Ral·li del 
Marroc anotant-se la espe-
cial de la cinquena etapa, de 
163 quilòmetres, per davant 
d’Al-Attiyah (Toyota) i Loeb 
(Peugeot), precisament els 

dos homes que l’han avançat 
a la classificació final, en què 
han acabat tercers.
Al finalitzar la cinquena i dar-
rera etapa Nani i Àlex deien: 
“Estem contents de la setma-
na, contents amb el resultat i 
contents amb l’equip. Ha estat 
una setmana molt positiva, 
un bon entrenament. 
És un gran resultat i volem 
agrair a l’equip la feina que 
han dut a terme. Creiem que 
això és una molt bona moti-
vació per afrontar el Dakar”.
Esplèndid podi doncs de 
Nani Roma i Àlex Haro en 
aquest ral.li del Marroc en el 
seu retorn a la marca Mini i 
que de ben segur és un bon 
presagi de cara al Dakar del 
proper mes de gener.



Bona jornada per als primers equips del CF Igualada
PERE SANTANO / LA VEU 

E l primer equip del CFI 
va derrotar al Valls 
per 2-1, al grup segon 

de 1a Catalana. Les Comes 
va tornar a viure un partit 
amb molt de domini del con-
junt blau. Aquesta va ser la 
tònica durant tota la prime-
ra part, on els de Tarragona 
aprofitaven accions aïllades 
de contraatac per fer mal a la 
porteria de Dani Lledó. 
En una d’aquestes accions va 
arribar el penal a favor dels 
visitants. Però ja sabem que 
amb Dani, cap penal està es-
crit. El nostre porter va fer 
una magnífica aturada! 
La segona part començava 
amb més ocasions per part 
dels blaus. El gol va arribar, 
gràcies a Güell, que des de 
fora de l’àrea, després d’una 
gran jugada personal, ras i a 
la base del pal del porter del 
Valls, va posar l’1-0 al marca-
dor, al minut 66. Malaurada-
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futbol 3A CATALANA G7
Jornada 6 
Manresa B   3 · 2   Aviá B
Fruitosenc   0 · 1   Navás
Can Parellada   2 · 1   Puigreig
Viladecavalls    2 · 1   Santpedor
Suria   2 · 1   Ignasi Puig
Sant Pere Nord   2 · 3   Calaf
Puigcerdá   0 · 1   Cardona
Moiá   1 · 3   Juan XIII
Marganell   2 · 3   Pirinaica

Jornada 7
Pirinaica  -  Aviá B
Navás  -  Manresa B
Puigreig  -  Fruitosenc
Santpedor  -  Can Parellada
Ignasi Puig  -  Viladecavalls
Calaf  -  Suria
Cardona  -  Sant Pere Nord
Juan XIII  -  Puigcerdá
Marganell  -  Moiá

futbol 3A CATALANA G8
Jornada 6 
Levante Planas   3 · 3   Olesa
Cervelló   1 · 5   Pallejá
Abrera   2 · 1   Sant Esteve
Torrelles   0 · 3   Castelldefels B
P. Málaga   2 · 5   SV Horts
Viladecans B   4 · 2   Sant Andreu B
San Mauro B   0 · 1   Can Roca 74
PR Sant Feliu   3 · 1   Corbera
Martorell   3 · 1   Vallirana

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 6 
Rapitenca   3 · 2   Sant Ildefons
Igualada   2 · 1   Valls
Andorra   ajr.     Vista Alegre  
Alpicat   2 · 2   Viladecans
Lleida B   0 · 1   Sants
Tortosa   3 · 2   Efac Almacelles
Vilaseca   0 · 2   Balaguer
U. Bellvitge   0 · 4   Martinenc
San Cristóbal   1 · 0   B. Blanques

Jornada 7
B. Blanques  -  Sant Ildefons
Valls UE  -  Rapitenca
Vista Alegre  -  Igualada
Viladecans   -  Andorra
Sants  -  Alpicat
Efac Almacelles  -  Lleida  B
Balaguer  -  Tortosa
Martinenc  -  Vilaseca 
San Cristóbal  -  U. Bellvitge

Jornada 7
Vallirana   -  Olesa
Pallejá  -  Levante Planas
Sant Esteve  -  Cervelló
Castelldefels B  -  Abrera
SV Horts  -  Torrelles
Sant Andreu B  -  P. Málaga
Can Roca 74  -  Viladecans B
Corbera  -  San Mauro B
Martorell  -  PR Sant Feliu

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 6 
Ódena   6 · 2  Martinenca
Piera   9 · 0  La Munia
Riudebitlles   2 · 4  San Mauro
Sitges   2 · 2  Anoia
Cubelles   7 · 0  Mediona
Hortonenc   3 · 3  Sant Pere
J Ribetana   3 · 1  Ribes
La Pobla   3 · 3  Olivella
Moja   3 · 1 Montserrat

Jornada 7
Montserrat  -  Martinenca
La Munia  -  Ódena
San Mauro  -  Piera
Anoia  -  Riudebitlles
Mediona  -  Sitges
Sant Pere  -  Cubelles
Ribes  -  Hortonenc
Olivella  -  J Ribetana
Moja  -  La Pobla

   PT. j g e p gf gc df
1  FC Barcelona B 13 5 4 1 0 12 3 9
2  Espanyol B 11 5 3 2 0 10 2 8
3  Europa 10 5 3 1 1 12 5 7
4  AEM Lleida 10 5 3 1 1 7 2 5
5  UD Collerense 9 5 3 0 2 14 8 6
6  Son Sardina 9 5 2 3 0 3 1 2
7  CE Seagull 8 5 2 2 1 13 5 8
8  CF Igualada 7 4 2 1 1 10 6 4
9  CF Pallejá 6 5 2 0 3 11 14 -3
10  Pardinyes CF 4 5 1 1 3 5 10 -5
11  Levante Planas 3 5 0 3 2 4 13 -9
12  Sp Mahón 2 5 0 2 3 1 9 -8
13  Sant Gabriel 1 4 0 1 3 2 8 -6
14  P Ferranca 0 5 0 0 5 5 23 -18

futbol 2A NACIONAL F.

Jornada 5 
FC Barcelona B   3 · 1   Collerense
RCD Espanyol B   0 · 0   AEM Lleida
Son Sardina   2 · 1   Pardinyes CF
Levante Planas   0 · 0   Sp Mahón
CF Igualada   2 · 2   CE Europa
Sant Gabriel   0 · 2   CE Seagull
CF Pallejá   6 · 3   P Ferranca

Jornada 6
CE Europa  -  CF Pallejá
UD Collerense  -  RCD Espanyol B
Pardinyes CF  -  Levante Planas
Sp Mahón  -  Sant Gabriel
CE Seagull  - CF Igualada  
P Ferranca  - FC Barcelona B  
AEM Lleida  - Son Sardina

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 Cubelles 18 6 6 0 0 22 4
2 Moja 16 6 5 1 0 20 6
3 San Mauro 15 6 5 0 1 20 7
4 Sitges 13 6 4 1 1 18 7
5 Odena 12 6 4 0 2 18 8
6 Jov. Ribetana 12 5 4 0 1 17 8
7 Piera 9 6 3 0 3 21 12
8 Riudebitlles 9 6 3 0 3 16 18
9 La Pobla Clar. 8 6 2 2 2 10 13
10 Anoia  7 6 2 1 3 13 11
11 Montserrat  7 6 2 1 3 9 11
12 Mediona 6 6 2 0 4 9 21
13 Ribes 5 6 1 2 3 8 11
14 Sant Pere M. 5 5 1 2 2 10 14
15 Hortonenc 5 6 1 2 3 12 17
16 Olivella 3 6 0 3 3 6 15
17 Martinenca 1 6 0 1 5 4 24
18 La Munia 0 6 0 0 6 7 33

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Martorell  14 6 4 2 0 15 6 9
2  Vallirana  13 6 4 1 1 13 7 6
3  Pallejá 12 5 4 0 1 12 6 6
4  Castelldefels B 12 6 3 3 0 10 4 6
5  PR Sant Feliu 11 5 3 2 0 17 5 12
6  P. Málaga 11 6 3 2 1 9 8 1
7  Olesa 10 5 3 1 1 11 7 4
8  Levante Planas 10 6 2 4 0 9 7 2
9  SV Horts 9 6 2 3 1 13 12 1
10  San Mauro B 7 6 2 1 3 10 10 0
11  Can Roca 74 5 5 1 2 2 6 10 -4
12  Corbera 4 6 1 1 4 10 13 -3
13  Abrera 4 6 1 1 4 6 10 -4
14  Sant Andreu B 4 6 1 1 4 9 19 -10
15  Viladecans B 3 5 1 0 4 8 12 -4
16  Cervelló 3 5 0 3 2 7 14 -7
17  Torrelles 2 5 0 2 3 3 9 -6
18  Sant Esteve 1 5 0 1 4 4 13 -9

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Juan XIII 16 6 5 1 0 12 6 6
2  Viladecavalls 15 5 5 0 0 12 3 9
3  Pirinaica 12 5 4 0 1 14 8 6
4  Manresa B 12 6 4 0 2 17 15 2
5  Sant Pere Nord 10 5 3 1 1 16 10 6
6  Calaf 10 5 3 1 1 13 10 3
7  Can Parellada 9 5 3 0 2 6 5 1
8  Suria 9 5 3 0 2 8 8 0
9  Puigcerdá 7 5 2 1 2 6 6 0
10  Navás 7 5 2 1 2 4 7 -3
11  Santpedor 6 5 2 0 3 8 11 -3
12  Ignasi Puig 5 5 1 2 2 10 10 0
13  Marganell 5 6 1 2 3 9 11 -2
14  Puigreig 4 5 1 1 3 8 9 -1
15  Cardona 4 4 1 1 2 2 4 -2
16  Aviá B 3 6 1 0 5 10 13 -3
17  Moiá 1 5 0 1 4 5 13 -8
18  Fruitosenc 0 6 0 0 6 7 18 -11

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Martinenc 12 6 4 0 2 15 6 9
2  Sants 12 5 4 0 1 6 6 0
3  Efac Almacelles 10 5 3 1 1 12 5 7
4  Viladecans 10 5 3 1 1 8 5 3
5  Alpicat 10 6 2 4 0 7 5 2
6  San Cristóbal 9 6 3 0 3 12 11 1
7  Sant Ildefons 8 5 2 2 1 10 6 4
8  Vista Alegre 7 5 1 4 0 10 5 5
9  Igualada 7 5 2 1 2 5 6 -1
10  Lleida B 7 5 2 1 2 6 8 -2
11  Andorra 5 3 1 2 0 3 1 2
12  Rapitenca 5 5 1 2 2 6 7 -1
13  Tortosa 5 5 1 2 2 8 12 -4
14  Balaguer 4 5 1 1 3 5 9 -4
15  B Blanques 4 4 1 1 2 4 9 -5
16  Vilaseca 4 5 1 1 3 3 9 -6
17  Valls 2 5 0 2 3 5 8 -3
18  U. Bellvitge 1 5 0 1 4 4 11 -7

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 4
Carme  -  La Llacuna
Fátima  -  Vilanova Camí
Montbui   -  Vallbona
Capellades  -  Ateneu
FC Masquefa  -  Masquefa CE
Cabrera  -  La Paz
Rebrot  -  Tous
La Torre  -  Host. Pierola

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  FC Masquefa 12 4 4 0 0 17 3 14
2  Capellades 12 4 4 0 0 17 3 14
3  Vilanova Camí 9 4 3 0 1 14 6 8
4  Fátima 9 4 3 0 1 13 5 8
5  Carme 9 3 3 0 0 9 2 7
6  Masquefa CE 9 4 3 0 1 6 6 0
7  Host Pierola 6 4 2 0 2 6 7 -1
8  Ateneu 6 4 2 0 2 9 11 -2
9  Tous 6 4 2 0 2 6 8 -2
10  La Torre 4 4 1 1 2 11 16 -5
11  Montbui 3 4 1 0 3 9 12 -3
12  Vallbona 1 3 0 1 2 4 8 -4
13  Rebrot 1 3 0 1 2 5 10 -5
14  La Llacuna 1 4 0 1 3 2 9 -7
15  Cabrera 0 3 0 0 3 3 9 -6
16  La Paz 0 4 0 0 4 4 20 -16

Jornada 3 
Vilanova Camí     4 · 1   La Llacuna
Vallbona   3 · 5   Fátima
Ateneu   6 · 2   Montbui
Masquefa CE   0 · 4   Capellades
La Paz   1 · 2   Masquefa
Tous   2 · 0   Cabrera CE
Host. Pierola   2 · 1   Rebrot
La Torre   1 · 2   Carme

ment, els visitants reacciona-
ven ràpid, i vuit minuts més 
tard, gran gol de Ramon Giró.
I com ja ens estan acostumant 
els blaus, en els últims minuts 
toca patir. Primer es va anul-
lar un gol, en possible fora de 
joc, als igualadins. I tan sols 
tres minuts més tard, en el 87, 
una pujada del central Juan 
Cano a posicions d’atac, va 
rebre una centrada de Victor 
Morillas. I amb un cop de cap, 
d’autèntic davanter centre, do-
nava la victòria als BLAUS!
Amb aquests tres punts, l’equip 
escala fins la novena posició. 
El pròxim partit de l’equip 
serà diumenge 15 d’Octubre, 
al camp del Vista Alegre.
CFI: Dani; Aleix, Alex, 
Bernat; Thomas, Edgar, 
Guell, Carricondo, V.Mo-
rillas, Martí Just i Edgar 
Doblas.  També han parti-
cipat; Eloi, Peña, Baraldés.

Empat del femení 
Les Comes va poder gaudir 

d’un partit molt disputat en-
tre dos grans, el CFI femení i 
l’Europa. El nombre d’ocasi-
ons per part dels dos equips va 
ser tan alt, que qualsevol s’ha-
gués pogut endur la victòria.
Durant la primera part el con-
junt visitant posava el joc i les 
blaves les ocasions de gol. Les 
jugadores de Jordi Torres van 
saber forçar l’error del rival, 
generant nombroses ocasio-
nes per poder anar al descans 
amb un resultat còmode. 
Malauradament, qui va aprofi-
tar una errada en la sortida de 
pilota blava, va ser una juga-
dora escapolada. Les visitants 
s’avançaven al marcador en el 
minut 12, mitjançant Anabel.
Tot i això, la reacció no va tri-
gar en arribar. Al minut 26, 
després d’una gran passada 
a l’esquena de la defensa ri-
val, Marina Salanova va saber 
controlar i definir en l’un per 
un. Empat a un que no reflec-
tia el joc, però amb el qual s’ar-
ribava al descans.

A la segona part, l’Europa co-
mençava a portar més perill 
a la porteria de Noelia. Te-
nien més control del joc i les 
ocasions començaven a ser 
cada vegada més freqüents. I 
en una de les aproximacions, 
va arribar el gol de Clemente 
al minut 56. Les barcelonines 
tornaven a avançar-se i el par-
tit es posava costa amunt.
Encara amb molt de temps 
per davant les locals ho se-
guien intentant, però es topa-
ven amb la defensa sòlida del 
conjunt visitant. Les blaves 
sabien que havien d’arriscar 
per poder treure un resultat 
favorable. I la insistència va 
tenir el seu premi, al minut 
84, a base de coratge, Anna 
Bernadí va aconseguir posar 
el 2-2 al marcador i deixar 
un punt a les Comes.
Amb aquest punt, l’equip es si-
tua en vuitena posició amb un 
partit menys. El pròxim partit 
de l’equip serà diumenge 15 
d’Octubre, al nou estadi del 

Seagull de Badalona.
CFI: Noelia ; Elena, Est-
her, Júlia, Cubí; Míriam, 
Marcet, Jana, Marina, Ju-
dit i Anna Bernadí. Tam-
bé han participat; Aroney, 
Laura Ribas, Núria.

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

LA GAMMA MÉS AMPLIA DʼEQUIPS
INDUSTRIALS NOUS I  DʼOCASIÓ
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Sergi Santamaría 
i Aïda Solà, 
guanyadors del CAI 
a la cursa del Torró 
d’Agramunt

Els equips Special de l’Handbol Igualada participen 
al Zona – 1 de proximitat a l’Anoia

HANDBOL / LA VEU  

Primera matinal d’hand-
bol pels equips del pro-
jecte Special del Club 

Hanbdol Igualada.
Dissabte 30 de setembre, 
aprofitant la Zona 1 que es ce-
lebrava a Vilanova del Camí 
en la que tots els clubs de la 
comarca de l’Anoia hi parti-
cipaven... els dos equips del 
Special Igualada van disputar 
el seu primer partit amistós de 
la temporada. 
Tenint en compte que tan sols 

Resultats diversos pel primer equip 
Subaru de l’Esquaix Igualada

havien pogut fer un entrena-
ment, les noies i nois van de-
mostrar les ganes que tenen 
de començar a jugar partits i 
van presentar-se al partit més 
d’una vintena de jugadors in-
tegrants des equips FAP i Api-
nas  que van jugar plegats 
davant un combinat de 
cadet masculí.
D’aquesta manera l’equip 
contrari, el cadet masculí del 
Club Handbol Igualada, que 
anava una mica justet d’efec-
tius, va veure’s clarament su-
perat per les constants rotaci-

ons que podien permetre’s els 
de l’equip SPECIAL. Gràcies 
aquests canvis a la banqueta, 
les jugadores i jugadors que 
substituïen els seus companys 
entraven a la pista frescos i 
amb ganes d’ensenyar al pú-
blic assistent al pavelló de Can 
Titó tot el seu potencial. Així 
doncs es van poder veure molt 
bones accions col·lectives 
d’atac, grans defenses i millors 
aturades dels porters. El resul-
tat final va ser un ajustat 19 a 
17 favorable a l’equip genial 
Special Igualada.

Valorar positivament la nova 
iniciativa de Zona 1 que vol 
englobar tot l’handbol de la 
nostra comarca, donar les 
gràcies per integrar-hi els 
nostres equips SPECIAL i 
animar a seguir promocio-
nant el nostre esport!!
Per SAI Igualada dirigits per 
Roger, Hilari i Max van jugar: 
Ivan, Aitor,  Ángels, Alba, Jor-
di, Manel, Dani, Joan, Nora, 
Judith, David, Álex, Miquel, 
Carles, Manu, Marc, Kevin, 
Doha, David C, Raul i Cristian.

PÀDEL / LA VEU  

El primer equip Suba-
ru federat cau 1-2 a 
casa amb l’Indoor 

Bages i segueix la tònica de 
mals resultats del primer 
equip Subaru que situa a 
l’equip en una situació de-
licada en la classificació.
Aquest cop la desfeta va ser 
davant els de l’Indoor Bages. 
Isidre Marimon/Ramon Ga-
barró va ensopegar caient 1-6, 
3-6 amb Ivan Bardoney/D. 
Curtichs, Carlos Jiménez/
Josep Llorach van empatar a 
1 guanyant un renyit partit 
de 6-4, 6-7, 6-4 davant Jordi 
Masfret/Sergi Gómez i final-
ment en el decisiu poques 
opcions per Lluís Fernández/
Roger Rosich caient 1-6, 3-6 
amb la parella Ricard Vilano-
va/David Armengol. 

Victòria balsàmica del 1r 
equip Subaru 1-2 a Manresa
Després de 2 derrotes conse-

cutives en la lliga federada, 
els bons resultats van tornar 
tot i patir de valent davant el 
CT Manresa.
La cosa va començar molt be 
gràcies a la victòria folgada de 
Isidre Marimon/Marc Corce-
lles per un doble 6-1 davant 
Eugeni Vall/Robert Gunfaus, 
però Joan Corcelles/Lluís Fer-
nàndez van caure per un do-
ble 5-7 amb Eugeni Marco/

Joan Bacardit. El decisiu, Nil 
Munné/Pere Farré van resol-
dre 6-4, 6-3 amb la parella 
Jaume Feliu/Joan Barrés.
Tot i el resultat, l’equip Suba-
ru segueix en lloc de perill de 
cara a e la categoria.
A les imatges, la de dalt 
correspon a la jornada del 
cap de setmana del 30 de 
setembre i la de sota a la 
jornada del 7 d’octubre. 

ATLETISME / LA VEU  

E ls atletes del CAI Pe-
tromiralles partici-
pants en la 28a Cursa 

del Torró d’Agramunt  tin-
gueren diumenge passat una 
magnífica actuació, sobre-
sortint les victòries de Ser-
gi Santamaría en la general 
masc. dels 5 Km., amb 17 m. 
39 seg.,  el 2n lloc de  Mari-
na Suria en la general fem. i 
1a Juvenil amb 21 m. 06 seg., 
i el 1r lloc gral. fem. d’Aida 
Solà en els 10 Km. amb 42 
min. 41 seg., a més del 1r 
lloc d’Oriol Alonso en categ. 
Aleví masc., amb 6 min. 49 
seg., i de diversos podis en 
les categ. corresponents. 
Hi participaren uns 150 at-
letes, entre ells 15 atletes 
del CAI Petromiralles, del 
CAI Triatló i del CAI Popu-
lar Cursa 5 Km. 
Destaquem també la 13a 
posició de Josep Cantero i el 
23è lloc de Pep Torras a la 
cursa de 10 km i el 21è lloc 
d’Andrey Vich i el 37è d’Àlex 
Alonso a la cursa de 5 km.
       

ATLETISME / LA VEU  

El diumenge  8 d’octu-
bre, la patinadora Gi-
sela Santiago del Club 

Patinatge Artístic Igualada, va 
obtenir una meritòria sisena 
posició en categoria Iniciació 
C Majors, als Intercomarcals 
que es van disputar a Folgue-
roles, organitzats per la Fede-
ració Catalana de Patinatge. 
El nivell va ser molt alt, ja 
que en aquesta fase de la 
competició només hi parti-
cipaven les patinadores que 
havien obtingut les primeres 
posicions a la primera fase 
d’Interclubs que es va dispu-
tar entre el maig i el juny.
Tot i  així,  la Gisela,  amb 
el recolzament de l’entre-
nadora Cristina Fernán-
dez va defensar perfecta-
ment el seu exercici. 

Sisè lloc per Gisela Santiago 
del C. P. Artístic Igualada a 
l’Intercomarcal



ESPORTS  |  33Divendres, 13 d’octubre de 2017

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA / LA 
VEU

Aquest diumenge es va 
celebrar a Figueres 
el classificatori per al 

Campionat d’Espanya, que es 
celebrarà el 22 de novembre 
a Alacant. Del nostre Club 
participaren un total de set 
gimnastes i de cada categoria 
només les cinc primeres acon-
seguirien participar aquest 
Campionat d’Espanya. En ca-
tegoria aleví amb maces, Car-
lota Zamora i Gisela Ramírez 
aconseguint totes dues un 
gran podi, primera i tercera 
classificant-se totes dues. 
En categoria cadet amb cin-
ta, participaren Rut Vives, 
Sandra Domínguez i Paula 
Mensa; i en aquesta aconseguí 
classificar-se la Sandra, pu-
jant al segon lloc del podi. En 
infantil i aparell cinta, Inma 
Cardozo, executant un gran 
exercici també aconseguí la 
classificació. I per acabar, Itzi-
ar Mensa, juvenil amb aparell 
de pilota, amb un gran exerci-
ci, quedant en sisena posició, 
a les portes de la classificació. 
Volem destacar el gran nivell, 
treball de totes les gimnastes i 
cos tècnic que van demostrar 
en aquesta competició. 
Totes han fet una gran com-
petició, tot i que aconseguí 

Intens cap de setmana pel C.G. San 
Roque al Campionat de Catalunya

la classificació era un repte 
molt complicat. Volem do-
nar l’enhorabona a les gim-
nastes classificades i ani-
mar a totes a seguir lluitant 
i treballant per a les pròxi-
mes competicions catalanes 
que tenen al llarg d’aquesta 
temporada de tardor.
A la tornada de Figueres, diu-
menge a la tarda, vam assistir 
a la Festa de l’Esport de Vila-
nova del Camí, organitzada 
per l’Ajuntament. Vam gaudir 
d’un acte molt especial dedi-
cat a esportistes i entitats de 

la nostra localitat. Del C.G 
San Roque van ser premiats: 
Sonia Gutierrez per la seva 
gran dedicació com a tècnica 
del Club; Lia Escribano com a 
gimnasta i pels seus resultats 
en esport base; i Paula Mensa 
quedà finalista com esportista 
absoluta optant al premi com 
a millor esportista de l’any.
Des de el Club volem felicitar 
i agrair a l’ajuntament i orga-
nitzadors d’aquesta gran Festa 
de l’Esport, que després d’uns 
anys sense gaudir-la a Vilano-
va, l’han recuperat. 

L’Igualada C. G. Aula es classifica pel 
Campionat d’Espanya
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA / LA 
VEU

Diumenge es va cele-
brar a Figueres la 1ª 
fase de Copa Catala-

na de conjunts i el Campionat 
de Catalunya classificatori per 
al proper Campionat d’Espa-
nya que es celebrarà a Alacant 
del 20 al 26 de novembre.
El conjunt Benjamí Base Na-
cional modalitat 5 pilotes , 
format per: Martina Espinalt, 
Gina Castelltort, Laia Sànc-
hez, Arlet Oliva, Mar Váz-
quez i Paula Sallent, malgrat 
no tenir una bona jornada de 
competició, van aconseguir 
ser terceres i accés direc-
te al Campionat d’Espanya. 
Amb modalitat individual 
en categoria aleví copa base 
i aparell maces, competia 
Paula Salas, que va assolir 
una molt meritòria 6ª posi-

ció que la deixava fora del 
campionat només per un 
lloc a la taula classificatòria.
En categoria infantil copa IV, 
durant la jornada de la 1ª fase 
i amb un exercici de mans 
lliures, el conjunt format per: 
Berta Piquè, Carla Vidal, Alba 
Monell, Ariadna Lladó, Marta 
Elías, Berta Enrique i Clàudia 
Cabrera, van realitzar un exer-

cici de gran qualitat gimnàs-
tica, pràcticament implecable 
assolien una molt dubtosa 13ª 
posició, ja què realment varen 
fer una competició molt bona.
Diumenge 15 d’octubre, fins 
a les instal·lacions del Sicoris 
Club de Lleida, es desplaçarà 
el conjunt benjamí per partici-
par al Trofeu de conjunts Base.

Aquest dissabte, 45è 
Trofeu Ramon Orga
TENNIS TAULA / LA VEU

El proper dissabte dia 
14 d’octubre a les 17 
hores al Poliespor-

tiu Les Comes i coincidint 
amb el debut com a locals 
de l’equip de segona estatal, 
es disputarà la 45è edició del 
Trofeu Ramon Orga. El rival 
serà CTT Mollerusa. 

Segona estatal  
CTT GIMNÀSTIC TARRA-
GONA 4 – CPP IGUALADA 
CTAI 2
Debut amb derrota de l’equip 
de segona estatal en el seu 
desplaçament a Tarragona. 

Partit molt disputat. Destacar 
els dos punts aconseguits 
pel Daniel Luco, en un gran 
moment de forma, així com 
la bona actuació d’en Carles 
Contreras, en el seu primer 
partit a la categoria. 
Jugaren :  D anie l  Luco 
(2) ,  C ar les  C ont reras  i 
Frances c  Mas ip.

Circuit promeses
El dissabte al matí el jugador 
Bernat Luco es va desplaçar a 
Calella de Mar per disputar la 
primera convocatòria del cir-
cuit promeses, realitzant una 
gran actuació que el va perme-
tre ascendir al nivell B.

FUTBOL / JOAN TORT

Bon partit el disputat a 
Les Comes on els gols, 
l’esportivitat d’ambdós 

rivals i l’espectacular gol de 
Jordi Toribio va quedar des-
lluït per la derrota dels blaus, 
que van navegar en un mar 
de dubtes els noranta minuts. 
Molt més s’espera d’un equip 
que no va compactar i va ser 
el Castelldefels el que va treure 
un rèdit excessiu i fa bona la 
dita que xuten dues vegades i 
fan quatre gols. La iniciativa 
dels blaus va ser contestada 
pel rival, tant sols en la seva 
disposició al camp, li mancà 

L’AVI cau derrotat davant 
el Castelldefels (3-4)

més paciència en el joc i com-
pactar mes les línies, ja que en 
les  pèrdues ingènues de pilota 
van venir els gols visitants. A 
ben segur que prendran nota 
els igualadins. Als gols de 
Xavi Cantarell, Jordi Toribio 
i Lele, ens quedem amb la 
grandíssima jugada de Jordi, 
que deixà a tothom bocaba-
dat, engaltà una gardela que 
Les Comes trigaren a reacci-
onar, magnífic. La pròxima 
setmana el blaus tornaran a 
jugar a Les Comes enfront 
el Sants, de ben segur es vol-
dran reivindicar en el bon 
inici de campionat. 

La Peña Madridista de 
Vilanova del Camí 
organitza una sortida al 
Santiago Bernabéu
FUTBOL / LA VEU

La Peña Madridista de 
Vilanova del Camí viat-
jarà a Madrid per veure 

el partit de Champions entre 
el Real Madrid i el Borussia 
Dortmund a l’estadi Santiago 
Bernabéu. La sortida està pre-
vista pel dia 6 de desembre a 
la matinada i es tornarà el 7 
al migdia. Un cop a Madrid 

els assistents tindran via lliu-
re fins l’hora del partit perquè 
puguin gaudir de la ciutat al 
seu aire. Les reserves es poden 
fer al mateix local de la Peña 
(c/ Jacint Verdaguer, núm. 56) 
o trucant al telèfon 648 736 
157 preguntant per Toni Gon-
zález (president). Reserves 
fins el dia 19 de novembre.
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SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE
I.H.C.

2

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

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

SORTEIG 

de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2017 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG 

1 ENTRADA DOBLE

www.teatrenu.com

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 

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)

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Entrades Cine Ateneu

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura TOTS ELS SORTEJOS

676 959 431

railhome.com
902 22 09 22 www.yelmocines.es

www.planxisteriagelabert.com

931 31 35 58

www.igualadahc.com
93 804 42 57

www.ateneuigualadi.cat
93.803.07.63

amicsdelamusica@gmail.com

677 51 96 25
93 805 08 63

938 048 852
www.museudeltraginer.com

937 495 779
www.ingravita.cat

938 030 763

www.teatreaurora.cat
93 805 00 75

Fins a inici de la nova
 temporada no hi haurà sorteig

Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!
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DANSA / LA VEU 

La companyia Kukai 
Dantza duu a terme una 
creació contemporània 

a partir de la dansa tradicional 
basca i impulsa trobades amb 
altres llenguatges artístics i 
estils de dansa. Aquest diu-
menge, 15 d’octubre, a les 19h, 
presentaran Oskara al Teatre 
Municipal l’Ateneu d’Iguala-
da, un espectacle sobre la cul-
tura basca, un viatge a través 
d’alguns dels seus mites i tra-
dicions, de la seva iconografia, 
d’una gran bellesa i una millor 
execució. L’activitat forma part 
del programa estatal d’arts es-
cèniques Platea.
Les entrades es poden com-
prar al Punt de Difusió Cul-
tural i Turística d’Igualada (c/ 
Garcia Fossas, 2) de dimarts 
a dissabte, de 18:30 a 20:30h, 
i el dissabte i diumenge, d’11 
a 14h. També des d’una hora 
abans a la taquilla del Passat-
ge Vives i anticipadament a 
www.ticketea.com. Les entra-
des tenen un preu de 15 i 12 
euros amb descomptes per a 
diversos col·lectius.

Una proposta plena de 
força i encant
Oskara és el resultat de la 
trobada entre Kukai Dantza 
Kompainia i el coreògraf Mar-
cos Morau, component de La 
Veronal i Premio Nacional de 

Danza 2013. Junts fusionen 
dos universos coreogràfics 
i de dues formes d’entendre 
la dansa que ofereixen com 
a resultat un recorregut que 
transita entre les arrels popu-
lars i altres formulacions més 
avantguardistes. Concebuda 
a manera d’instal·lació, Oska-
ra recorre diversos passatges i 
mites de la cultura basca des 
dels seus orígens fins a l’èpo-
ca contemporània. A partir 

d’aquestes referències, l’obra 
trasllada a l’escenari una cre-
ació plàstica i emocional, 
carregada d’una simbologia 
i una iconografia plenes de 
força i encant i que, en darrer 
terme, acosten l’espectador a 
l’essència de l’experiència hu-
mana. Oskara s’articula a tra-
vés d’un llenguatge dramàtic 
d’una profunda abstracció, 
gairebé violenta.
En l’obra hi participen cinc 

“Oskara”, un recorregut pels paisatges i mites de la 
cultura basca mitjançant la dansa
Cinc ballarins traslladen a l’escenari una creació plàstica i emocional, carregada d’una simbologia 
i una iconografia plenes de força i encant

ballarins, amb l’aparició en 
diversos moments del can-
tautor d’Iparralde, Erramun 
Martikorena. Investiguen so-
bre el poder de la imatge, cre-
en una oposició entre aques-
tes imatges, submergides en 
un traç laberíntic, a través 
de la fusió de la dansa, la 
imatge i el text, provoca en 
l’espectador una experièn-
cia que uneix els sobresalts 
i els descobriments.

Una companyia guardonada
Kukai Dantza va rebre el pas-
sat mes de setembre el Premio 
Nacional de Danza 2017 en la 
modalitat de Creació, uns pre-
mis que concedeix cada any el 
Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte, pel seu “excep-
cional tractament del folklore 
i els mites i ritus tradicionals, 
que aconsegueixen transcen-
dir a l’universal a través d’un 
llenguatge contemporani”. 
Destaca també “la poèti-
ca de les seves creacions i 
la gran qualitat de la seva 
execució, com s’ha pogut 
comprovar en el seu recent 
espectacle Oskara”.
Amb set nominacions als 
Premis Max 2017, Oskara 
va obtenir-ne finalment tres: 
Millor Espectacle de Dansa 
per “una obra que barreja la 
dansa tradicional basca amb 
un llenguatge avantguardista”, 
Millor Elenc i Millor Disseny 
de Vestuari. A més, Oskara ha 
estat guardonat com a Millor 
Espectacle de Dansa a la Feria 
de Teatro y Danza de Huesca 
2016 i Premi de la Crítica de 
Catalunya 2016.

“Oskara” es podrà 
veure diumenge a les 

7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

MÚSICA / LA VEU 

Dissabte vinent, dia 
14 d’octubre, a les 
8 del vespre tindrà 

lloc al Teatre Municipal 
l’Ateneu el concert final del 
IV Stage de Banda Simfò-
nica d’Igualada que en-
guany ha s’ha desenvolupat 
de manera més concentra-
da i itinerant que en edici-
ons anteriors. S’oferiran les 
obres treballades en les di-
verses sessions, un reperto-
ri proposat per la directora 
convidada d’aquest any, 
Irene Delgado, integrat per 
obres clàssiques de profun-

ditat i brillantor (Bruckner, 
Holst, Bartók,etc.) altres 
procedents del món cinema-
togràfic, siguin clàssiques  o 
de rigurosa actualitat. No 
faltaran tampoc obres de gè-
nere, peces de música catala-
na i originals per a banda.
La jove directora Irene Del-
gado, és una de les prome-
ses dins la panoràmica de 
la direcció en el nostre país, 
andalusa d’origen (Algeciras 
1990) i catalana d’adopció 
des que el 2009 es va traslla-
dar a Barcelona a fi i efecte 
de prosseguir els seus estudis 
i on resideix actualment. Ha 
estat guardonada en concur-

sos internacionals i acaba de 
graduar-se en direcció or-
questral a l’ESMUC amb les 
millors qualificacions. Ha 
estat des de 2014  directora 
de l’Orfeó Badaloní i actu-
alment és també directora 
de la Sant Cugat Sinfoniet-
ta, la Banda de Cerdanyola 
del Vallès, el Cor de Cambra 
Tornaveu i fundadora i di-
rectora del Cor i Orquestra 
Baetulo. En els darrers anys 
ha conreat vincles amistosos 
i professionals amb la nostra 
ciutat. Hem tingut la sort de 
tenir-la com a participant, 
col·laboradora i assistent de 
direcció en edicions ante-

Acaba l’Stage de la Banda Simfònica amb un concert
riors de l’Stage i també ha 
estat col·laboradora i assis-
tent a la BMI.
Recordem que l’Stage és 
organitzat pel Departa-
ment de Promoció Cul-
tural de l’Ajuntament 
d’Igualada, produït per 
l’entitat Contrapunt i en-
guany compta amb la col-
laboració a més de l’Esco-
la de Música i la Banda de 
Música d’Igualada,  també 
del Museu de la Pell i l’Es-
cola de Música de Capella-
des; cal dir que Llegim...? 
Llibreria i Clic Fotografia 
també han fet les seves col-
laboracions puntuals.  
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HISTÒRIA / LA VEU 

Aquest diumenge, 8 
d’octubre, la Vil·la Ro-
mana de l’Espelt ha 

acollit la presentació dels seus 
nous elements interpretatius i 
d’adequació del jaciment, que 
han estat possibles gràcies a 
una subvenció de la Dipu-
tació de Barcelona. Amb la 
presència dels alcaldes d’Igua-
lada i Òdena, Marc Castells i 
Francisco Guisado, i regidors 
dels dos consistoris, els assis-
tents han fet una visita guiada 
al jaciment encapçalada per 
Xavier Bermúdez, l’arqueòleg 
responsable del seguiment de 

La Vil·la Romana de l’Espelt presenta 
els seus nous elements interpretatius

totes les actuacions efectua-
des. La jornada ha finalitzat al 
Museu de la Pell d’Igualada, 
on s’ha pogut visitar l’exposi-
ció dels objectes més significa-

tius trobats fins ara a la Vil·la i 
s’han visionat les propostes de 
recreació virtual. Aquest acte 
s’emmarcava en les Jornades 
Europees de Patrimoni 2017.

EXPOSICIONS / LA VEU 

La Sala Municipal d’Ex-
posicions d’Igualada 
acull, entre els dies 6 i el 

22 d’octubre, l’exposició Espai 
Gràfic i la ‘Revista d’Igualada’, 
derivada de la candidatura 
guanyadora del Premi Ciutat 
d’Igualada de Disseny Gaspar 
Camps 2016. La mostra està 
organitzada pel departament 
de Promoció Cultural de 

l’Ajuntament i l’estudi Espai 
Gràfic, amb la col·laboració 
de Revista d’Igualada. En són 
protagonistes els 56 exem-
plars de la publicació que 
s’han editat des de l’any 1999 
i es pot visitar al c/ Garcia 
Fossas 2, de dimarts a diven-
dres de 19 i 21h i els dissabtes 
i diumenges d’11 a 14h i de 18 
a 21h. La inauguració tindrà 
lloc aquest divendres, 6 d’oc-
tubre, a les 19:30h.

Espai Gràfic i la ‘Revista 
d’Igualada’, nova exposició

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

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

Esmorzars, dinars (menú diari i festius) 
sopars, tapes i carta. 

menú per encàrrec per a grups 
obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

Av. Països Catalans, 103 - 08700 Igualada
93 806 65 96

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

RESTAURANTS
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MÚSICA / PEP TORT 

Els que tingueu una edat 
segurament recordareu 
un jugador mític del Bar-

ça de futbol que es deia Romario 
de Souza i al qual l’argentí, Jorge 
Valdano (llavors entrenador del 
Tenerife) va qualificar de “juga-
dor de dibujos animados”. Aquest 
qualificatiu de “dibuixos animats” 
també va ser aplicat en el seu mo-
ment a Michael Jordan, el llegen-
dari jugador dels Chicago Bulls, i 
suposo que a altres genis que han 
destacat en els seus àmbits per fer 
que alguna cosa extraordinària, 
espectacular i sens dubte difici-
líssima d’aconseguir, sembli fàcil 
i mancada d’esforç. De fer una 
meravella en un moment donant, 
sense (aparentment) ni despenti-
nar-se. Doncs seguint amb aquest 
fil, el Lluís Coloma és segur un 
pianista de dibuixos animats, ex-
traordinari, espectacular, realment 
increïble. Els seus dits es mouen 
amunt i avall del teclat amb una 
velocitat inusitada, en certs mo-
ments, costa de seguir-los amb la 
mirada. Sembla impossible que 
només en un segon hi puguin 
cabre tantes notes com les que el 
Lluïs és capaç de tocar.
I això ens ho va demostrar aquest 
divendres passat en la represa del 

les Músiques de Butxaca de l’Ate-
neu. Es presentava en formació de 
trio, acompanyat magníficament 
per Marc Ruiz a la bateria (discret 
i sobri es mantenia en un segon 
pla, marcant a la perfecció el ritme 
de tot plegat) i Manolo Germán al 
contrabaix (vigorós i espectacular, 
poques vegades veureu un contra-
baixista amb tanta força i magne-
tisme com ell). Presentava el seu 
darrer  disc Boogie Wins Again, i 
també altres temes de Blues i Bo-
ogie Woogie i també versions ale-
gres, plens de llum, amb un estil 
clàssic i efectiu que no enganya. 
Nítids i transparents, ells 
tres mostren en tot moment 
i sense embuts el que hi ha: 
alegria, bon rotllo, velocitat, 
força, optimisme...
El Lluís, el Marc i el Manolo 
ens van fer passar una mag-
nífica vetllada de divendres 
al vespre. Perquè, a més de 

Lluís Coloma, un pianista de 
dibuixos animats

Músiques de butxaca

ser molt bons i virtuosos en 
la seva feina, són també ale-
gres i divertits i ho encoma-
nen als que els escolten. I així 
els que hi érem vam sortir de 
l’Ateneu amb un somriure als 
llavis i un bon rotllo que se-
gurament no dúiem a l’entrar 
i que és molt d’agrair en els 
temps que corren.  
El Lluís especialment fa algu-
na cosa més que tocar el pia-
no, juga amb les tecles, fa car-
reres amunt i avall del teclat, 
fa carotes, es gira cap el públic, 
riu i encomana la rialla, acon-
segueix sense esforç que l’au-
ditori col·labori i s’impliqui.
En fi, una nova nit especia a 
les Músiques de Butxaca. Una 
de tantes? No! La més alegre, 
divertida i de bon rotllo que 
recordo. 
I això es molt.

CULTURA / LA VEU 

Nàdia Orta, nascuda 
a Barcelona el 2001, 
alumna del Conser-

vatori de Música d’Igualada,   
és ja una gran pianista.
El públic d’A UGA, que l’ha-
via escoltat breument feia 
més d’un any en l’homenatge 
dedicat a Enric Granados, va 
sortir convençut d’haver es-
coltat una de les figures musi-
cals a tenir en compte.

Sense poder dissimular uns 
nervis inicials, és va  a fiançar 
ràpidament fins a aconseguir 
unes interpretacions sublims 
amb  “Arabesque” de Debus-
sy i Jad Romance de Thao 
Nguyen Xanh, acompanyada 
en aquesta última pel violi-
nista Pol Fortuny.
I el proper dilluns a A UGA és 
parlarà de l’India. De  l a feina 
de la Fundació Vicenç Ferrer 
i del anys d’esforços que hi fe-
ren alguns igualadins.

N àdia Orta, jove/gran 
pianista, a l’AUGA

Òperes i sarsueles als 
Hostalets de Pierola
MÚSICA / LA VEU 

Passió Lírica és el nou concert 
que els Amics de la Música 
dels Hostalets de Pierola han 
programat per aquest diu-
menge, a les 7 de la tarda a 
l’auditori Cal Figueres. El preu 
de l’entrada és de 8 euros.
El concert anirà a càrrec de 

Beatrice Jiménez-Marconi, 
soprano, Albert Deprius, 
tenor i Alan Branch, piano, 
que ens interpretaran àries i 
duets d’òpera i sarsuela.
S’interpretaran àries d’òperes 
de Dvorak, Verdi, Puccini i 
fragments de sarsueles de So-
rozabal, Serrano, Fernandez 
Caballero i Martinez Valls.

Especialistes en Tapes - Carrer del Clos Nº 53
Telèfon de reserves: 629 149 923

Horari: De dijous a diumenge de 20:00 a 23:00

Copes dels 
millors vins i 

caves. 

Pinxos i vermuts.

Esmorzars, 
berenars, sopars...

Fes la teva 
reserva!!

(Estem al costat de 
Cal Font)

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com
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NOTES TEATRALS

NÚRIA 
CAÑAMARES
@ncanyamares

Dones que reconstrueixen dones
Barbes de balena. Autora: Anna Maria Ricart. 
Direcció: Mònica Bofill. Amb: Ariadna Cabiró, 
Núria Cuyàs, Laura López i Anna Romaní. 
Producció: Marina Marcos. Teatre de l’Aurora. 
Diumenge, 8 d’octubre 2017

B arbes de balena desborda simbolisme. Està 
lligat i relligat, com les mateixes cotilles que 
denuncia. Però per a bé. No com aquesta 

indumentària que deformava el cos de la dona sota 
el pretext de fer-la més esvelta produint-li tot tipus 
de mals com la desnutrició, la tuberculosi o canvis 
de posició en la matriu. Enllaça en una polièdrica 
peça la (falta de) memòria tant històrica com fami-
liar i el rol femení, passat i actual, cosint-ho amb un 
únic fil que uneix dramatúrgia i posada en escena i 
que, a poc a poc, dóna forma a un espectacle fresc i 
alegre però originalment complex.
Es nota la puntada precisa del treball creat amb ab-
soluta dedicació. Amb temps i amor. Que després 
d’una intensa cerca documental i artística té cura pel 
més mínim detall, ja sigui de vestuari, moviment o 

escenogràfic. I com el títol –que es refereix al mate-
rial amb què es feien més rígides aquestes peces in-
teriors provinent, efectivament, d’unes làmines que 
tenen a la boca algunes balenes–, neix de l’origen. 
Del més personal per arribar al global. 
Parteix dels anhels i les anècdotes de les mares, àvi-
es i besàvies de la companyia (per cert, 100% feme-
nina), unes dones que volien ser actrius, cantants o 
simplement estudiar, i no les van deixar. Però n’hi va 
haver una que, lluitadora i perseverant, sí que se’n va 
sortir. Era la rebesàvia d’una de les intèrprets, la doc-
tora barcelonina Dolors Aleu i Riera (1857-1913) 
que va convertir-se en la primera dona llicenciada en 
medicina a l’Estat espanyol i que va defensar aferris-
sadament el dret a l’educació de les dones (va arribar 
a fundar una escola) i, també, l’abolició de la cotilla.
És a partir de la seva significativa vida que es treu 
a la llum i a la reflexió pública el constrenyiment 
que tradicionalment ha hagut de suportar la dona i 
que, potser  encara avui (?), resta amagat sota noves 
formes de camuflament. Per oblit, per distracció o 
per conscient desídia. En tot cas, produccions com 

aquesta són saludables per parar atenció a fets i 
situacions realment importants que sovint passem 
per alt. I no ens ho podem permetre. Són les dones 
de la nostra vida (les coneixem com hauríem?), 
fins i tot nosaltres mateixes. 
Amb un treball exquisit de text, polifonia vocal, 
piano en directe i dansa mostren amb humor i 
esperit crític les múltiples cotilles figurades de la 
societat que ens ha precedit i, alhora, pessiguen 
convenientment l’espectador llençant crits d’alerta 
davant de comentaris d’època que encara voleien 
als nostres dies. “I si no som prou bones? Les do-
nes no ens hauríem de fer aquestes preguntes.” 
L’obra es va estrenar el Dia Internacional de la Dona 
d’aquest mateix 2017 al Maldà, on va tornar a mitjans 
de setembre. El Teatre de l’Aurora d’Igualada ha estat 
el punt de partida d’una gira que es mereix més que 
“encaixar” amb els actes del 8 de març. Perquè –i no 
es tracta de feminisme– s’ha de continuar posant en 
valor la figura de la dona fins al dia que no necessiti 
ni d’una data ni d’un motiu especial per recordar-ho.

TEATRE / LA VEU 

La Mostra d’Igualada – 
Fira de teatre infantil i 
juvenil revalida de nou 

l’interès de les companyies 
professionals per ser progra-
mades.
En les darreres edicions, el 
mercat de referència a Catalu-
nya de les arts  escèniques per 
a tots els públics ha registrat 
un notable augment de les de-
mandes d’inscripció, doblant 
amb escreix el registres habi-
tuals i ratificant el seu rol es-
tratègic dins el sector.
La convocatòria per actuar a 
la 29a edició torna a superar 
la xifra de les 600 sol·licituds. 
Concretament, el període 
d’inscripció s’ha tancat amb 
un total de 615 sol·licituds de 
572 companyies (alguns grups 
hi han presentat més d’un 
treball). Més d’un 16% de les 
propostes encara no s’han es-
trenat i podrien veure la llum 
a Igualada, un important re-
clam pels programadors, que 
busquen les últimes novetats.
L’oferta de projectes cobreix 
l’ampli ventall escènic que té 
cabuda a La Mostra i, seguint 
la tendència de convocatòries 
precedents, es registra un clar 
predomini dels espectacles de 
sala (71%) per sobre dels de 
carrer, itinerants o sites spe-
cifics. Un 23% correspon al 

teatre de text i la resta es dis-
tribueix consecutivament en 
titelles, multidisciplinar, circ, 
dansa, clown, musical, mú-
sica, teatre d’objectes, màgia, 
instal·lació, animació i perfor-
mance, entre d’altres.
Més de la majoria dels tre-
balls artístics (53%) s’adrecen 
a tots els públics, un percen-
tatge que es redueix a mesura 
que va disminuint l’edat dels 
espectadors (més de 12 anys, 
6 anys, 3 anys o nadons). En 
aquest sentit, destaca l’incre-
ment de propostes per als jo-
ves (17,5%) fruit de l’aposta 
artística iniciada fa tres edici-
ons per potenciar  el vessant 
juvenil de la fira i l’afluència 
al mercat de projectes per a 
aquesta franja de públic, tra-

dicionalment poc atès.
Pel que fa a la procedència, 
el 39% de les propostes són 
de Catalunya, el 6% del País 
Valencià, el 3% de les Illes 
Balears i el 40% de la resta de 
l’Estat. La resta provenen de 
països com França (sobretot), 
seguit d’Itàlia, Bèlgica, Portu-
gal i força països de Sud Amè-
rica, entre d’altres. Aquest fet 
demostra l’atractiu per les 
companyies estrangeres de 
mostrar els seus treballs a Ca-
talunya i està estretament 
lligat a la internacionalitza-
ció que experimenta la fira, 
centrada especialment en la 
captació de programadors 
de fora del país per eixam-
plar les oportunitats de les 
companyies catalanes per 
treballar a fora.
El director artístic de La Mos-
tra d’Igualada, Pep Farrés, ja 
treballa en la configuració de 
la programació de la 29a edi-
ció de la fira, que tindrà lloc 
del 12 al 15 d’abril de 2018. 
La selecció té especialment 
en compte la contemporane-
ïtat de la proposta, la innova-
ció en  el llenguatge escènic, 
l’aportació en el format, i la 
dramatúrgia, així com que 
s’estreni a La Mostra (o s’hagi 
estrenat en l’any precedent a 
la 29a edició) i que les com-
panyies no hagin participat 
en La Mostra anterior.

La Mostra d’Igualada torna a superar 
les 600 sol·licituds de participació

POESIA / LA VEU 

El poeta Lleonard del 
Rio Campmajó va 
presentar dimecres 

passat dia 4, a la llibreria 
Alibri de Barcelona, la sego-
na edició del seu darrer po-
emari Estimats fills. A l’acte 
hi assistiren diversos iguala-
dins forans i altres amics.
Conduït pel seu mateix 
fill Lleonard, la vetllada 
s’inicià amb la intervenció 
d’Amàlia Sanchís, directora 
de Parnass Edicions.
La prologuista i bibliotecària 
M. Teresa Miret, va fer una 
anàlisi del llibre amb una en-
certada intervenció, falcada 
amb la lectura d’una selecció 
de poesies d’Estimats fills a 

càrrec de la rapsode Maria 
Santfores Salla. 
Va cloure la sessió el regidor 
de Cultura de l’Ajuntament 
d’Igualada Pere Camps, que 
feu referència als moments 
històrics i transcendents que 
estem vivint, convulsos, plens 
d’incògnites però d’esperan-
ça. I afegí «És l’art, la bellesa, 
la cultura amb tot el seu ven-
tall, en definitiva l’aliment de 
l’ànima que sempre ens aju-
darà a ser una mica més feli-
ços, malgrat tot.»
«Algú va dir que tenim tan-
tes vides com llibres llegim, i 
amb la poesia d’en Lleonard, 
que és l’essència de la paraula 
escrita, ens hi aboquem amb 
bocins de vida, i la bellesa del 
seu relat ens el fem nostre.»

“Estimats fills” de Lleonard 
del Rio, a Barcelona



MARISTES 200 ANYS i +

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

L’Institut dels Germans Maristes, 
celebra, enguany, el bicentenari 
de la seva fundació. Entre els 

actes programats per commemorar 
tal esdeveniment, s’ha endegat una 
exposició itinerant -que aquests dies 
es pot veure a Igualada- la qual per-
met copsar el passat, present i el fu-
tur dels deixebles de sant Marcel.lí 
Champagnat, i també els valors cul-
turals i espirituals que els “hermanos” 
han escampat arreu, a través de les 
seves escoles i de la seva obra social.
Pel febrer de 1997-any del Cente-
nari del col·legi Marista a Iguala-

da- es feu una mostra retrospecti-
va de dit centre educatiu, a la Sala 
Municipal d’Exposicions.
D’aquella mostra guardem una sim-
pàtica fotografia (que avui publi-
quem) la qual recull  l’equip de fut-
bol “Los Once Leones”, format per: 
Ramon Gudel, Joaquim Casas, Joan 
Costa, Joan Tapiolas, Bonaventura 
Casals, Jaume Pons (drets) Joan Cà-
novas, Joan Rius, Ignasi Galobart, 
Isidre Jorba i Salvador Farrés.
Malauradament, ja queden molts 
pocs supervivents d’aquests 
exalumnes maristes. 
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CINEMA / LA VEU 

Del 21 al 27 de novem-
bre tindrà lloc la 15a 
edició del Festival 

Zoom, a Igualada i Barcelona. 
Una cita imperdible per a tots 
els amants de la ficció per a 
televisió de Catalunya, l’Estat 
Espanyol i d’arreu del món. 
La pel·lícula de la Secció 
Oficial que obrirà enguany 
el Festival Zoom és El Nom, 
dirigida per Joel Joan, l’adap-
tació de l’obra de teatre fran-
cesa Le Prénom de Matthiew 
Delaporte i Alexandre de la 
Patillère. Vicenç és a punt de 
ser pare per primera vegada 
als quaranta anys. Quan el 
conviden a sopar a casa de la 
seva germana i el seu cunyat, 
es retroba amb el Claudi, un 
bon amic de la infància. Allà 
li fan tot un seguit de pre-
guntes amb sentit de l’hu-
mor sobre la seva paternitat 
i el que això comporta. Però, 
quan de sobte li pregunten 
si ja ha escollit un nom per 
al nen, la seva resposta dei-
xa a tots bocabadats.
La resta de la Secció Oficial 
conforma films com el txec 
Charité de Sönke Wortmann, 
una minisèrie d’època ambi-
entada l’any 1888 que narra 
històries de pacients i treba-
lladors del Berlin Charité. 

Aquest centre mèdic acull, 
entre d’altres, l’Ida Lenze, una 
jove mainadera amb apendi-
citis aguda, que se sotmet a 
una nova i perillosa operació 
i el príncep Friedrich, que ha 
de fer front a un possible càn-
cer de laringe.
La minisèrie Vida Privada de 
Sílvia Munt és una adaptació 
de Vida Privada, la sòrdida i 
implacable novel·la de Josep 
Maria de Sagarra. Enmig dels 
profunds canvis socials i po-
lítics ocorreguts a Barcelona 
entre el final de la Dictadura 
de Primo de Rivera i la Se-
gona República, el primogè-
nit d’una família aristòcrata 
arruïnada cau en una espiral 
de decadència, mentre el seu 
germà petit lluita per tornar a 
la cúspide a qualsevol preu i 
sense cap tipus d’escrúpol. 
Els Fills del Sol de Ramon 
Costafreda i Kiko Ruiz Cla-
verol és una tvmovie sobre 
el jove científic Ferran Calvet 
(Pablo Derqui) que, als anys 
30, decideix viatjar a Galícia 
des de Santiago de Xile des-
prés del seu exili. A Santiago 
de Compostel·la, on ja havia 
exercit de catedràtic en els 
anys de la República, és apar-
tat de la docència universi-
tària pel govern franquista. 
Represaliat, comença a tre-
ballar a Laboratorios Zeltia, 

on podrà aplicar tots els seus 
coneixements tècnics.
El film hongarès Memo d’Is-
tván Tasnádi ens transporta 
a la vida del doctor Péter Ló-
nyai, un ambiciós psiquiatra, 
que està fent recerca sobre la 
hiperamnèsia. Vol ajudar al 
seu pare amnèsic i quan a la 
seva consulta es troba amb 
un pacient que també ho és, 
decideix donar-li l’alta i es-
tudiar-lo sota la seva pròpia 
responsabilitat. Una relació 
inusual sorgirà entre els dos 
homes, que posarà en perill la 
carrera del doctor, el seu ma-
trimoni, i al pacient mateix.
Wunschkinder, la pel·lícula 

alemanya d’Emily Atef, nar-
ra la història de la Marie i en 
Peter, que desitgen desespe-
radament tenir un fill. Des-
prés de molts intents fallits de 
ser pares de manera natural, 
finalment es decideixen per 
recórrer a l’adopció a Rús-
sia. Empesos pel seu desig 
i després de molts mesos 
d’espera, es troben amb la 
seva futura filla Nina, sen-
se ser conscients de la lluita 
amb la burocràcia russa i el 
sistema judicial que els es-
pera, ni com aquest procés 
afectarà la seva relació.
La tvmovie italiana In arte 
NIno de Luca Manfredi des-

El Zoom, Festival Internacional de Ficció Televisiva, 
presenta la seva Secció Oficial 
La Secció Oficial d’aquest any la conformen 8 llargmetratges d’estrena d’arreu d’Europa. Durant el festival es podrà veure una 
cuidada selecció de produccions de cinema per a televisió realitzada els darrers anys a nivell internacional.

criu el període més dur i sig-
nificatiu del seu pare, l’actor 
Nino Manfredi. Des que l’any 
1943 deixa el sanatori al 1958 
quan descobreix que la seva 
autèntica vocació és actuar i 
aconsegueix l’èxit, tot i la fer-
ma oposició del seu pare (avi 
del director del film).
Per últim, De la ley a la ley és 
un biopic de TVE dirigit per 
Sílvia Quer sobre Torcuato 
Fernández-Miranda, polític i 
jurista conegut com ‘el guio-
nista de la transició’. Fernán-
dez-Miranda va ser preceptor 
de Joan Carles I i un perso-
natge essencial pel desmun-
tatge del règim franquista. 



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Free (Hadijatou, jo acuso), la història d’una 
autèntica heroïna 

A mb el reclam Conegudes (també) a casa, 
Igualada ha inaugurat un any més el pun-
tual recorregut per a descobrir algunes 

de les destacades cineastes catalanes dels darrers 
temps, una genial proposta que des del Programa 
d’Igualtat de gènere de la MICOD, juntament amb 
Drac Màgic i altres entitats del cinema, vol visibi-
litzar els fets i les realitzacions de les dones, tan so-
vint invisibles o relegades a un segon plànol. Per a 
aquesta ocasió, la primera projecció ha estat “Free 
(Hadijatou contra l’Estat)”, una pel·lícula de Lala 
Gomà i Rosa Cornet, del  2016.
En no gaire més de setanta minuts se’t convida a en-
dinsar-te en la corprenedora historia de la vida d’una 
noia que, als dotze anys, va ser objecte d’un acte de 
mercadeig que la ingressava a l’univers de l’esclavat-
ge. Això és, l’Hadijatou Mani, la protagonista, avui és 
una dona nigeriana de vint-i-nou anys que va ser ve-
nuda al terratinent Naroua (de seixanta anys d’edat), 
a canvi d’una cabra. Després de viure anys sota el 
domini del seu amo i d’infantar dos fills a resultes 
de reiterades violacions; en veure tan segrestada la 
seva llibertat mai no va desistir de protagonitzar ac-
tes de rebel·lió. Tanmateix, des del moment en què 

va poder escapar del seu 
calvari, l’Hadijatou, grà-
cies al recolzament de 
l’ONG Timidria (filial de 
la británica Anti-slavery), 
va decidir-se a delatar el 
seu cas. En aquest sentit, 
va ser la primera perso-
na –i dona- a denunciar 
al govern del seu país, la 
república de Níger, per 
no haver-la protegit de 
l’esclavitud; una circums-
tància que va portar-la a 
guanyar una memorable 
resolució del tribunal de 
la Comunitat Econòmica 
d’Estats de l’Àfrica Oc-
cidental (ECOWAS), a 
l’octubre de 2008, molt a 
pesar que a Níger encara hi hagi un gran nom-
bre de persones –sobretot dones- en règim d’es-
clavatge, en tant que un fet molt arrelat secular-
ment. D’aquest magnífic document se’n desprèn 

que aquesta esclava rebel, de fet, és 
un cas particular dins d’una casta i 
un poble que pateix una duríssima 
esclavitud sense vies de resoldre’s.
La documentalista Lala Gomà i la pe-
riodista Rosa Cornet altament sensi-
bilitzades amb la batalla històrica de 
l’Hadijatou Mani, publicada en alguns 
rotatoris fa uns nou anys, van apos-
tar per a viatjar expressament a Níger 
per a interessar-se de ben a prop pel 
procés d’alliberament d’aquesta dona: 

una esclava analfabeta que -tot i viure aïllada en 
un racó del món rural- va ser prou valenta per a 
emprendre una lluita contra el poder de l’Estat ni-
gerià i sortir-ne victoriosa; això sí, en mig de la 
conjuntura desfavorable que l’obliga a seguir re-
clamant la custòdia dels seus fills. 
En paraules de la directora i codirectora, aquest pro-
jecte fílmic es va fer realitat des què aquesta història 
els va arribar al cor; alhora que van considerar que 
uns fets tan greus havien de ser denunciats. Segui-
dament, problemes de logística i de rodatge sobre 
el terreny van obligar a editar la segona part de la 
pel·lícula mitjançant l’skype. Tot plegat –apunten- va 
resultar una experiència estimulant i una extraordi-
nària pedagogia de la vida; endemés de ser una veri-
table lliçó de coratge de part de la protagonista.

20 ANYS DEL TEATRE 
DE L’AURORA
Un breu repàs als 20 anys d’histò-
ria del teatre independent de Cal 
Font a través de la mirada dels al-
tres.
De setembre a desembre al vestí-
bul del Teatre de l’Aurora.

CATIFES DE CIMENT. 
EL  MÓN DE LA 
RAJOLA HIDRÀULICA
Entre 1890 i 1930, el paviment hi-
dràulic va ser el protagonista dels 
terres de les cases burgeses d’estil 
modernista i decó.
Del 15 de setembre al 5 de novem-
bre a la sala d’exposicions del Mu-
seu de la Pell.

UT PICTURA POETIS
Abraham Ayala.
Escenes protagonitzades per po-
etes i escriptors del passat acom-

panyats dels personatges de les seves 
obres
Del 19 de setembre al 3 de novembre 
al Punt de Lectors de la Biblioteca 
Central.

JOAN MERCADER RIBA
Mostra de les obres d’aquest histori-
ador igualadí amb motiu del cente-
nari del seu naixement.
Del 5 al 31 d’octubre al vestíbul de 
la Biblioteca Central.

RETALLS. ESPAI 
GRÀFIC, 27 ANYS
Premi Ciutat d’Igualada de disseny 
Gaspar Camps 2016. No pas taller, 
ni estudi ni obrador. Espai. I gràfic, 
perquè en aquest espai s’hi treballa 
amb la imatge.
Del 6 al 22 d’octubre a la Sala Mu-
nicipal d’Exoposicions.

SURREAL PHOTO IGD
Activitats Impuls, pressupostos par-

ticipatius joves. Exposició col·lecti-
va de fotografia  jove sobre el sur-
realisme
Del 6 al 29 d’octubre al Museu de la 
Pell.

TRES ERUDITS 
IGUALADINS
Una exposició que vol recordar tres 
dels intel·lectuals igualadins més 
destacats a nivell nacional, amb mo-
tiu del centenari del seu naixement. 
El Dr. Joan Romeu, el Dr. Joan Mer-
cader i el tricentenari de l’historia-
dor i eclesiàstic, Jaume Caresmar.
Del 6 al 31 d’octubre a la sala L’Em-
premta de Gràfiques Vilanova.

RETRAT
Montse Notari
Deixar-se captivar per una mira-
da, per l’expressió d’un rostre, cap-
ficar-se en cada línia i cada ombra 
amb un profund desig de transmetre 
la bellesa d’un gest.

Del 9 al 31 d’octubre a la sala d’ex-
posicions de la Gaspar Camps.

ENRAJOLEM LA NAU 
D’ENCAVALLADES
Més de 50 grups d’escoles de l’Ano-
ia presenten els seus treballs cre-
atius entorn a l’exposició “Catifes 
de ciment. El món de la rajola hi-
dràulica”, en una gran enrajolada 
col·lectiva.
Del 10 d’octubre al 5 de novembre 
a la sala de les encavallades del 
Museu de la Pell.

MARISTES 200 I +
Aquesta exposició itinerant posa 
els ulls sobre el passat, el present i 
el futur dels Maristes, però també 
sobre els valors, la cultura i les ex-
periències.
De l’11 al 28 d’octubre a la sala 
d’exposicions de la Biblioteca 
Central.

EXPOSICIONS
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DILLUNS 16 

CONFERÈNCIA
Igualada 

Fundació Vicente Ferrer M. Teresa Nogué. 
“Igualada i l’Índia 90 anys de presència i 
col·laboració”.
La visita a l’Auga de membres de la Fun-
dació Vicente Ferrer, per explicar la seva 

tasca entre els més desfavorits de l’Índia. 
Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMARTS 17 

CONFERÈNCIA
Igualada 

“Àlbums, llibres i contes il·lustrats: el valor 
de la literatura per als més petits”, a càrrec 
de Montse Colilles i Mariona Trenchs
Cicle 50è aniversari APINAS
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central.

XERRADA
Igualada 

“Els últims dies de Jesús: una anàlisi a 
fons de la passió de Jesús” a càrrec de Joan 
Hakolimana, teòleg. Organitza Arxipretat 
Anoia-Segarra.
Dimarts a les 8 del vespre als locals parro-
quials de Santa Maria.

LLETRES D’AUTOR
Piera 

Rafel Nadal serà a la Biblioteca de Pi-
era per compartir opinions i experièn-
cies amb el seus lectors.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca de Piera.

XERRADA
Capellades 

Xerrada sobre cosmètica natural a càrrec 
de Judit Piqueras
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
el Safareig.

DIMECRES 18  

SORTIDA
Igualada 

Sortida al delta de l’Ebre.
Visita a Mon Natura, la sal, les aus i la pes-
ca tradicional són els tres grans eixos del 
centre. Les Salines, mirador 360º i barques 
de perxar. Organitza AUGA.  
Dimecres a 3/4 de 8 del matí des de l’Esta-
ció d’autobusos.

CLUB DE LECTURA EN CATALÀ
Igualada 

Club per practicar la lectura en la nostra 
llengua i conèixer l’obra d’autors catalans. 
En aquesta ocasió es parlarà sobre el llibre 
“Els invisibles” d’Isabel-Clara Simó.  
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

ARA T’HO EXPLICO
Igualada 

C.. de creativitat. Tallers oberts i gratuïts 
per a famílies i educadors on, a través dels 
contes, es parla i reflexiona sobre alguna 
temàtica relacionada amb els infants.  
Dimecres a 2/4 de 4 de la tarda a la llar 
d’infants La Rosella.

LABORATORI DE LECTURA
Capellades 

”4 caixes i un univers” és la proposta per 
treballar en aquesta ocasió sobre l’obra de 
la il·lustradora italiana Iela Mari. .  
Dimecres a les 6 de la tarda a la bibliote-
ca El Safareig.

DIJOUS 19  

TALLER 
Calaf 

Taller de fotografia: la mineria i els seus 
paisatges. Documentació de l’entorn grà-
cies a les fotografies dels assistents que 
recordin el passat miner de l’Alta Segarra.  
Dijous a les 7 de la tarda a la Sala Felip.

XERRADA 
El Bruc 

“Com viure els moments difícils positiva-
ment: Eines per fer-ho possible”, a càrrec 
de Daniel Gabarró.  
Dijous a les 6 de la tarda a al saal de 
plens de l’Ajuntament.

XERRADA 
Capellades 

“Els residus i la seva gestió”, amb Maria Mes-
tre, ambientòloga experta en gestió de residus.
“L’experiència del porta a porta”, amb Josep
Casafont, regidor de medi ambient de l’Ajun-
tament de Navàs.  
Dijous a 2/4 de 8 del vespre al Teatre la Lliga.

DIVENDRES 13  

CLUB DE LECTURA TERRITORI 
FANTÀSTIC

Igualada 
“House of Robots: benvinguts a la casa 
dels robots”, de James Patterson. Club 
crossover per a persones majors de 14 
anys, interessades en la literatura fantàsti-
ca i la ciència ficció.  
Divendres  a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

DISSABTE 14 

LLIBRES I CINEMA
Igualada 

“Finding Dory”. Projecció d’aquesta pel·lí-
cula d’animació familiar en anglès. Des-
prés es faran activitats de comprensió di-
namitzades per Helen Doron English..  
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central.

MÚSICA
Igualada 

Concert final del IV Stage de la Banda Sim-
fònica d’Igualada, sota la direcció d’Irene 
Delgado, directora convidada d’enguany.  
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

VISITA GUIADA
Sant Martí de Tous   

Visita guiada al Tous medieval a càr-
rec d’Anoia Patrimoni. Aquesta ruta 
inclou la visita al «poblet», el Castell 
de Tous i l’església parroquial de Sant 
Martí, que conserva elements cabdals 
de la història de Tous.  
Dissabte a les 11 del matí des de l’AE-
COM (c. Major, 1).

TEATRE
Piera   

“Quim Masferrer passa per Piera”.  
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Foment.

DIUMENGE 15  

DANSA
Igualada 

“Oskara” amb Kukai Dantza. La unió en-
tre l’univers coreogràfic de Kukai i Marcos 
Morau de La veronal, dues mirades que 
naveguen entre l’arrel més popular i l’ex-
pressió més avantguardista de la dansa..  
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Els Hostalets de Pierola 

“Passió  L ír ica”,  a  càrrec  de  B eatr i-
ce  Jiménez-Marconi ,  soprano,  Al-
ber t  Depr ius ,  tenor  i  Alan Branch, 
piano,  que ens  interpretaran àr ies 
i  duets  d’òpera  i  sarsuela . .  
Diumenge a  les  7  de  la  tarda a 
l ’auditor i  Cal  Fig ueres .

VISITA GUIADA
Veciana 

Art Ecclesia: descobreix el patrimoni religiós 
de l’Anoia. Centre d’Interpretació del Patri-
moni Religiós de la Comarca de l’Anoia, ubi-
cat a l’església de Santa Maria de Segur.  
Diumenge a partir de les 11 del matí a l’es-
glésia de Santa Maria de Segur.

TEATRE
Calaf 

“36 polzades”. Un espectacle familiar de la 
companyia Miscel·lània Teatre que narra la 
història d’un entranyable personatge que 
viurà situacions impossibles i divertides.  
Diumenge a les 6 de la tarda a la Sala 
Folch i Torres del Casal

SARDANES
Calaf 

Ballada de sardanes amb mitjans 
mecànics.  Organitzat  pels  Sarda-
nistes de Calaf.
Diumenge a 2/4 d’1 del  migdia al 
cafè del  Casal.

CINEMA
Vilanova del Camí 

Mostra Internacional de Films de Dones 
2017. Projecció de la pel.lícula “La llum 
d’Elna” de Silvia Quer.
Diumenge a les 7 de la tarda al centre po-
livalent de Can Papasseit.

MÚSICA
Capellades 

Concert  de sardanes i  música de 
cobla amb la Cobla Almovagarenca 
en motiu del  116 aniversari  del  Te-
atre la  Lliga.
Diumenge a les  6 de la tarda al  Te-
atre la Lliga.
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PASSATEMPS

Sudokus 7 Diferencies per Alejandro Sánchez Mesa 

6 9
8
4 2 5 1

5 9 6 7
5 1

2 8 7 3
4 9 2 3

4
1 2

6 2 7 1 5 3 9 8 4
5 1 4 9 2 8 7 3 6
9 3 8 6 7 4 2 5 1
1 4 5 2 3 9 8 6 7
7 6 3 5 8 1 4 2 9
2 8 9 7 4 6 3 1 5
4 9 2 3 6 5 1 7 8
8 7 6 4 1 2 5 9 3
3 5 1 8 9 7 6 4 2

Dificultat: Mitjana

Nivell mitjà

Nivell baix

HORITZONTALS: 1. Llistat de necessitats primàries de quan érem nanos, que ara és un mer 
desideràtum (tres mots) / 2. Mal gust que deixa la reculada de la Grama. Vell barceloní baixant 
per la via a ritme de rock / 3. Col isolada. Mos carda unes picades, aquest mosquit... Abracen 
en Rafel / 4. Vitamines pel tros. Massa feréstec per a la música / 5. Rematin de qualsevol ma-
nera el campanar de la mesquita. Anella cosida a la vela per fer-la córrrer / 6. Per alumini val. 
Despresos en qüestions de sang. Cap de nosaltres / 7. Es deixa arrossegar per les carreteres. Si 
el criden, hi acut, el mongol / 8. Babarotes dignes de ser vistes. Ferit com un home sense casa 
/ 9. Elaborar amb un mètode ferotge. Fruiter per acompanyar el bacó / 10. Fa un escampall de 
roba humida. Estèril com l’esforç de fer el soldat / 11. El mínim del mínim. Atenyen la condició 
de padrins. Blau sense daurats / 12. Al cor de les velles. No són tisores per a les ungles ans pels 
ossos / 13. És al ros com al vermell el vermellós. Crua aparença, la d’aquest arbust.

VERTICALS: 1. A la planxa de ca la Bonet. No és un merder com una casa però de pagès sí / 
2. Al centre del camp. Complicades tries en escena. Article occidental / 3. És molt propi d’en 
Pellicer, com que va per davant... Plantes llenyoses més mortals que el mirtil / 4. Localitzador 
de dames dignes de ser lloades. En venien tots els efesis / 5. Gas sacsejat. En cas d’ascensió no 
fa gota de mal. Marxa de Bellcaire / 6. I entra a Agramunt. Quanta paciència, en Jorge Wagens-
berg, per omplir-ne el museu! Alcen sense vocalitzar / 7. Escut en defensa de la roda. Del coma 
que posa punt al cap de setmana / 8. Illenc amb tirada sardònica. Ni pits ni mames, substàncies 
antibiòtiques / 9. Podria ser tòrrida, si no fos per la liana. Selenita cantat pels versos d’en Lorca 
/ 10. Emès d’un cop. Milhomes a la valenciana, amb pèl al sotallavi. Símbol del príncep de les 
galetes / 11. És a l’itri com al cine el cínic. Entreveieu allà dalt, al lluny / 12. Acrobàcies de l’aigua 
en plan saltimbanqui. Més aigua, la que va inundar la Pujada del call.

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:
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1-Color de la samarreta/ 2-color de la línia del pantaló/ 3-color de la pilota/ 4-nu-
meró al pantaló/ 5-linies de moviment/ 6- línia de la samarreta/ 7- posició de la cua

2 4 6 7 5
8 5 6

8 4
6 1 3
2 5

4 5 2
2 8

6 9 8
5 1 2 6 7

9 2 4 1 6 8 7 3 5
8 7 3 4 9 5 1 6 2
6 1 5 2 3 7 9 8 4
7 9 6 5 4 2 8 1 3
1 3 2 7 8 9 5 4 6
4 5 8 3 1 6 2 9 7
2 8 9 6 7 4 3 5 1
3 6 7 9 5 1 4 2 8
5 4 1 8 2 3 6 7 9

Dificultat: Baixa

 
 

 
 

PREPARI LA SEVA LLAR PER AQUEST HIVERN  
 

Facilitats de pagament : 
finançament al 0% interès

Canvieu la caldera i estalvieu 

un 30 % del consum
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Excel·lent Darín
Montbui •  La cordillera

RAMON ROBERT / 

G airebé no hi ha pel·lícula ar-
gentina important sense la 
presència de l’actor Ricardo 

Darín. Agrada al públic en general i a 
més, sol ser garantia de pel·lícula de 
qualitat. I si Darin té un bon paper 
entre mans, sol brodar el seu treball, 
per igual en drama i comèdia. Això 
succeeix en la seva nova pel·lícula, 
La cordillera.  Hi ha un bon guió 
i el treball dramàtic de Ricardo 
Darín esdevé extraordinari.
Realitzada per Santiago Mitre, La 
cordillera situa la seva acció a una re-
gió xilena d’alta muntanya. Allí s’hi 
celebra una trobada de presidents 
llatinoamericans, una cinema on es 

defineixen les estratègies i aliances 
geopolítiques de la regió, Hernán 
Blanc (Ricardo Darín, es clar), el 
president argentí, viu un drama po-
lític i familiar que li farà enfrontar-se 
als seus propis dimonis. Haurà de 
prendre dues decisions que podri-
en canviar el curs de la seva vida 
en l’ordre públic i privat: d’una 
banda, una complicada situació 
emocional amb la seva filla, i de 
l’altra, la decisió política més im-
portant de tota la seva carrera.
En clau de thriller polític i de dra-
ma psicològic i existencial, La cor-
dillera destaca tant pel seu mag-
nífic guió com per la tasca dels 
actors, en especial Dolores Fonzi, 
Érica Rivas i el citat Ricardo Darín. 
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Les vacances del 93
A Tous i a Igualada •  Estiu 1993

RICARD FUSTÉ / 

E l Casal de Sant Martí de Tous 
(dissabte a les 18’00 i diumenge 
a les 16’30) i l’Ateneu Cinema 

d’Igualada (dijous a les 20’00) tornen a 
projectar  una de les millors pel·lícules 
catalanes dels darrers anys, Estiu 1993. 
De fet, la pel·lícula de Carla Simón ha 
estat una veritable revelació i ha re-
but guardons a Màlaga (Biznaga d’Or, 
Millor òpera prima) i Berlín (Millor 
pel·lícula Generation Kplus). I ara ha 
estat presentada als premis Oscar 
i ben segur que donarà molt que 
parlar en els premis Gaudí i Goya. 
Òpera prima de la directora i de caire 
autobiogràfic, aquesta notable pel·lícu-
la explica l’experiència de la Frida, una 

nena de sis anys que, després de que-
dar òrfena, passa l’estiu (de l’any 1993) 
amb els seus tiets i la seva cosina. Una 
nova família i un escenari diferent -el 
camp en comptes de la ciutat-, una 
situació nova a la qual la nena haurà 
d’acostumar-se, assumint una absència 
i un dolor que no exclourà del tot els 
descobriments propis de l’edat.
Bel la  i  sensible,  emociona sense 
forçar els  sentiments de l’espec-
tador i  es  benef icia del  trebal l 
esplèndid,  sorprenent,  de les 
nenes Laia Artigas i  Paula Ro-
bles,  acompanyades per Bruna 
Cusí  i  el  carismàtic David Ver-
daguer.  Així  doncs,  una magni-
f ica pel · l ícula catalana.  O mil lor 
dit ,  una excel · lent pel · l ícula.  

Els nazis i el rei noruec
A Tous •  La decisión del rey

RAMON ROBERT / 

Q uan estan ben fetes, les pel·lí-
cules de divulgació històrica 
poden resultar didàctiques, 

interessants i atractives. És el cas de La 
decisión del rey (Kongens Nei), produc-
ció noruega realitzada per Erik Poppe. 
La pel·lícula situa l’acció durant la II 
Guerra Mundial, concretament a par-
tir del dia 9 d’abril de 1940, quan els 
soldats ocupadors alemanys arriben 
a la ciutat d’Oslo. El rei de Noruega, 
Haakon VII, s’enfronta llavors a un 

dilema que podria canviar per sempre 
la història del seu país. Seran tres dies 
extremadament difícils i dramàtics.
Interpretada per Jesper Christensen, 
Anders Baasmo Christiansen i Tuva 
Novotny, La decisión del rey esdevé 
una molt ben narrada i notable pel·lí-
cula dramàtica. Hi ha acció i reflexió 
politica-militar, i hi destaquen els ci-
tats actors protagonistes. El director 
Erik Poppe documenta amb gran ha-
bilitat professional els que probable-
ment fossin els tres dies més crucials 
de la recent història de Noruega. 



LA DECISION DEL REY
Noruega. Drama històric. D´Erik Poppe. Amb Jesper 
Christensen, Anders Baasmo Christiansen.  
El 9 d’abril de 1940, els soldats alemanys arriben a la ciutat 
d’Oslo. El rei de Noruega s’enfronta llavors a un dilema que 
podria canviar per sempre la història del seu país.

LA MONTAÑA ENTRE NOSOTROS
Estats Units. Aventures. D´ Hany Abu-Assad. Amb Idris 
Elba, Kate Winslet, Dermot Mulroney
El doctor Ben Payne i l’escriptora Ashley Knox són dos es-
tranys que han decidit compartir un viatge privat, i que es 
veuran obligats a confiar l’un de l’altre per sobreviure des-
prés de patir un accident d’avioneta en plenes muntanyes 
de Colorado. ,

OPERACION CACAHUETE 2
Canada. Animació. De Cal Brunker. 
Surly  i el seus amics, tots ells bestioles i animalons, hau-
ran d´aturar a l´ambiciós i gens considerat batlle d´Oakton 
City, el qual vol fer desaparèixer el seu habitat natural per a 
construir-hi un gran parc d´atraccions. Una divertida co-
mèdia d´aventures

LA CORDILLERA
Argentina - Espanya. Intriga política. De Santiago Mitre. 
Amb Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Érica Rivas. 
En una cimera de mandataris llatinoamericans a Xile, el 
president argentí viu un drama que l´enfrontarà als seus 
propis dimonis. Ha de prendre dues decisions que podrien 
canviar el curs de la seva vida en l’ordre públic i privat: d’una 
banda, una complicada situació emocional amb la seva fi-
lla, i de l’altra, la decisió política més important de la seva 
carrera.

BLADE RUNNER 2049
Estats Units. Ciència-ficció, De Denis Villeneuve. Amb 
Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Jared Leto.. 
. Trenta anys després dels esdeveniments del primer film, 
un nou policia blade runner, l´anomenat K,  descobreix un 
secret llargament ocult que podria acabar amb el caos que 
impera a la societat. El descobriment de K el porta a iniciar 
una recerca de Rick Deckard, un blade runner al que se li va 
perdre la pista fa tres dècades. 163 minuts de durada. 

ESTIU 1993
Espanya. Comèdia dramàtica. De Carla Simón. Amb Da-
vid Verdaguer, Bruna Cusí, Laia Artigas, Paula Robles, 
Paula Blanco .
Frida, una nena de sis anys, afronta el primer estiu de la seva 
vida amb la seva nova família adoptiva, després de la mort 
de la seva mare. Lluny del seu entorn proper, en ple camp, la 
nena haurà d’adaptar-se a la seva nova vida.

THE LEGO NINJAGO MOVIE 
Estats Units. Animació, De Charlie Bean, Paul Fisher, Bob 
Logan. 
Ninjago ha estat en pau des que els ninjas van vèncer a Ro-
nin, però, quan el desaparegut senyor de la guerra torna per 
reclamar la Pedra dels Elements, els ninjas han de ajuntar-se 
amb Sensei, Samurai, dracs i lluitadors elementals per llui-
tar contra els bruixots, guerrers fantasma i la misteriosa lliga 
dels ninjas silenciosos.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

LA REINA VICTORIA Y ABDUL 
Dv: 20:00
Ds: 20:30
Dg: 20:30
Dll: 19:30
Dc: 20:00
Dj: 17:30 (VOSE)

OPERACION CACAHUETE 2
Dv: 18:00
Ds: 11:00/16:30/18:30
Dg: 11:00/16:30/18:30
Dll: 17:30
Dc: 18:00

ESTIU 1993 (Sessió Cineclub)
Dj: 20:00

1/ ANNABELLE (16A)
Dv i Dj: 18:00/20:15/22:30
Ds i Dg:
12:00/15:45/18:00/20:15/22:30
Dll a Dc: 15:45/18:00/20:15/22:30

2/ MUÑECO DE NIEVE (16A) 
Dv i Dj: 16:55/19:20/22:00
Ds i Dg: 12:20/16:45/19:20/22:00
Dll a Dc: 16:45/19:20/22:00

3/ TOC TOC (7A)  
Dv i Dj: 18:10/20:10/22:10
Ds i Dg: 13:00/16:15/18:10/20:10/22:10
Dll a Dc: 16:15/18:10/20:10/22:10

4/ AMARILLITO (TP)
Ds i Dg: 15:50
Dll a Dc: 15:40
4/ BLADE RUNNER (12A)
Dv Dll a Dj: 20:50
Ds i Dg: 12:50/17:40
4/ KINGSMAN (16A)
Dv Dll a Dj: 17:40
Ds i Dg: 20:50

5/ BLADE RUNNER (12A)
Dv: 19:10/22:20
Ds: 16:00/19:10/22:20
Dg a Dc: 16:00/19:10
Dj: 19:10/
5/ BLADE RUNNER 3D (12A)
Ds i Dg: 12:30
5/ LA LLAMADA (7A)
Dv: 17:00
Dll a Dj: 22:20

6/ OPERACION CACAHUETE  en català 
(TP)
Ds a Dm: 15:55
6/ OPERACION CACAHUETE  (TP)
Dv: 17:55/19:55
Ds i Dg: 12:05/17:55/19:55
Dll a Dj: 17:55/19:55
6/ LA LLAMADA  (7A)
Dv i Ds: 21:50
6/ BLADE RUNNER  (7A)
Dg a Dj: 21:50

7/ LEGO NINJA (TP)
Ds i Dg: 12:40/17:00
7/ IT (12A)
Dv: 17:00/19:40/22:40
Ds a Dj: 19:40/22:40
7/ CARS (TP)
Ds i Dg: 14:40
7/ VERANO 1993 (TP)
Dll: 17:00
7/ OPERACION CONCHA (TP) 
Dm: 17:00
7/ BARRY SEAL (TP) 
Dc: 17:00

8/ TADEO JONES 2 (TP)
Dv: 18.30
Ds i Dg: 12:10/14:15/16:30/18:30
Dv i Ds: 16:30/18:30
Dj: 18:30
8/ MADRE (16A)
Dv: 20:30
Ds a Dj: 20:30/22:50

SALA AUDITORI
LA MONTAÑA ENTRE NOSOTROS
Dv: 18:30
Ds:16/15/21:10
Dg:16:15/18:30
Dll i Dc:18:15
Dm:21:00
BLADE RUNNER
Dv: 20:40
Ds:18:30
Dg:20.40
Dll i Dc:20:30
Dm:18:15

SALA PETITA
LEGO NINJAGO
Dv: 18:30
Ds i Dg:16:30
Dll a Dc:18:15
LA CORDILLERA
Dv: 20:30
Ds i Dg:18:40/20:45
Dll a Dc:20:30

ESTIU 1993 (TP)  
Ds: 18:00
Dg: 16:30
EL CARTERO Y PABLO NERUDA (TP)  
Ds: 19.40
UN DON EXCEPCIONAL (7A)  
Dg: 18:00
LA DECISION DEL REY (7A) 
Dg: 19:50
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Av. Barcelona, 188 – 08700  –  IGUALADA    
Tel. 93 803 29 65  –   www.vitermik.es  –  info@vitermik.es

L’energia més eficient
 és la que no es consumeix



Daniel Roig Cots
Benvolgut company i amic, no t'oblidarem, seguiràs amb nosaltres rodant revolt darrere 
revolt, per aquestes rutes que tant t'agradaven i que amb nosaltres comparties.
Capità, això ja se t'ha fet petit, aquesta vegada has marxat sol i molt lluny, a la recerca de 
noves rutes, per les quals segur que quan ens trobem tornaràs a guiar-nos.

A reveure.

Els teus companys de ruta amb moto.

Igualada, octubre de 2017
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Ramon Carrer Marce

El teu record sempre esta viu entre nosaltres. 
El millor home, el millor espòs, el millor pare, el millor avi.

La teva esposa Ventura; els teus fills Ninis, Mariona, Georgina, Ramon;  gendres Josep M. i Joan i nets 
Eduard, Joaquim,  Sara,  Ingrid,  Carlota, Guillem, Jana,  Berni, Nona, Diana, Manel, Ramon i Natàlia. 

Els que et vàrem conèixer no t’oblidarem mai. 

Morí cristianament el 11 d’octubre de 1992

25è aniversari de: 

13: Eduard; Celedònia.
14: Calixt I, papa; Just; Fortunata. 
15: Teresa de Jesús; Bru; Tecla.
16: Hedvig; Margarita-Maria Alacoque; Gal; 
Galderic.  

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

 · ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA

· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

17: Ntra. Sra. de la Bonanova; Ignasi d’Antioquia; 
Rodolf.
18: Lluc; Just; Trifònia. 
19: Joan de Brébeuf; Isaac Jogues; Laura 

Octubre

22è aniversari de:    

Pere Gonzàlez Jiménez
19 d’agost de 1995

2n aniversari de:    

 Rosa Clèries Bosch
13 d'octubre de 2015

Tu ja no hi ets i els pollancs han tret fulles;
 el verd proclama vida i esperança,

 i jo visc,i és vivint que puc pensar-te
Tu ja no hi ets i �oriran les roses

 maduraran els blats i el vent tal volta
desvetllarà secretes melodies.

 

Per esqueles: 
93 804 24 51 - administracio@veuanoia.cat



              

La Mútua de casa, per a tota la família
Passeig Verdaguer, 120 · Tel  938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net 

a partir de al mes20,72€
la millor Assistència Sanitària

·Psicologia
·Logopedia
·Coach i PNL
·Coach de Salut i
Nutrició
·Dietista-nutricionista
·Llevadora
·Moxibustió

·Naturòpata
·Homeòpata
·Flors de Bach
·Massatge holístic
·Fisioterapia i acupuntura
·Ioga embarassades i 
postpart
·Tallers per nadons

psicologa psicologa col. num 18.000

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

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

dissabtes de 9 a 14 h

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA

www.dentaligualada.com
c/Bruc 52 bx, 08700 Igualada

www.arrelscentresalut.cat
93 514 31 60

arrels.centredesalut@gmail.com

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

DR. JORDI GRAELLS 

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

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

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant Bonifaci, 
75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

EDMR-Resolució de trauma pel 
moviment ocular

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

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

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i 

Barcelona

Adults, adolescents i nens

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

amaramne@gmail.com

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

Ma DOLORS 
CAPELLADES

LAIA TEROL
JULIAN

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

AUDICIÓ DERMATOLOGIA DIETÈTICA/NUTRICIÓ ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

OFTALMOLOGIA ORTOPÈDIA

Acupuntura, Shiatsu, Massatge 
terapèutic, Reflexologia, Flors de Bach, 

Dietètica, Plantes medicinals, Ioga 
integral, Moviment lúdic, Hipopressius, 
Pilates, Txi kung-Qi gong, Mindfullnes.

c/Industria, 4
690 16 41 62
IGUALADA

www.narayana.cat

NARAYANA

FARMÀCIES 
DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 13: SECANELL
Òdena, 84

Dia 14: MISERACHS
Rambla Nova, 1

Dia 15: BAUSILI
Born, 23

Dia 16:  CASAS V
Soledat, 119 

Dia 17: PILAR
Av. Mestre Montaner, 26

Dia 18: ROSA 
VALLÈS

Av. Pietat, 25

Dia 19: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
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Tinc 46 anys casat i soc pare d’un nen. Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona. 
Fa més de 17 anys que treballo  per a la innovació industrial, des de l’òptica dels Centres 
Tecnològics. Soc el responsable de Cooperació Industrial de LEITAT Anoia

Es viuen moments en els que s’han de coordinar moltes coses. Centenars de persones fent feines sense saber que fan els altres. Confiant 
però en que tothom farà la seva. Davant l’ensurt de que la Guardia Civil n’havia requisat les urnes, l’Alcalde d’Igualada va sortir a explicar 
que no eren les del referèndum. També ho va haver de fer davant la caserna de la Guardia Civil per explicar a la gent que s’hi concentrava 
que no era cert que hi haguessin efectius de Calella. Alguns Mossos d’Esquadra han enviat missatges demanant que no es caigués en les 
provocacions. Consignes i ordres per la xarxa. Algunes fetes amb intenció d’enganyar. Malgrat el centre de coordinació està situat en un 
local cèntric, les comunicacions, mobilitat i flexibilitat han estat arreu. Una guerra cibernètica, que gràcies a les noves tecnologies i el núvol 
ha possibilitat anticipar-se i obrir tot el que s’anava tancant. I això que en aquesta tasca els Serveis d’Informació de l’estat hi destinen, des 
de fa tres anys, més mitjans que a la guerra antiterrorista. La lletra de l’Estaca ha esdevingut una profecia. Si un estira per ací i l’altra per 
allà. Davant dels somriures, només amenaces.                                                Envia les teves propostes i reflexions a elconfidencial@veuanoia.cat

Joan, treballes a l’empresa LEITAT. D’on va sortir 
aquest nom? Són les inicials d’alguna cosa? 
LEITAT és una associació privada d’industrials 

constituïda a l’any 1906. Originàriament era un 
acrònim (Laboratorio de Ensayos e Investigaciones 
Textiles del Acondicionamiento Tarrasense) però 
ha acabat essent reconegut internacionalment com 
a marca. Al 1906, un grup de industrials preocu·
pats per la qualitat, la certificació i els projectes de 
recerca en l’àmbit del sector tèxtil llaner, van deci·
dir fundar una associació de suport a la competi·
tivitat de les empreses que van denominar Acon·
dicionamiento Tarrasense. Aquells industrials van 
saber anticipar solucions a necessitats de col·lectius 
empresarials i van establir les bases del concepte 
actual de LEITAT.
LEITAT és un centre tecnològic que promou la im-
plantació de la innovació industrial fomentant la 
modernització de les estructures productives i el 
desenvolupament de nous productes a nivell mul-
tisectorial. Explica’ns-ho una mica més al detall. 
La recerca i desenvolupament tecnològic de LEITAT 
permet que tecnologies diverses siguin aplicables a 
diferents sectors amb una major rendibilitat de la 
tecnologia, generant i amplificant noves oportuni·
tats, inclòs en sectors mai abans interconnectats. 
Els sectors als qual ens orientem són: Alimentació, 
Cosmètica, Packaging, Detergència, Químic i Mate·
rials, Medi Ambient, Energia, Tèxtil, Esport, Salut, 
Farmacèutic, Veterinari, Transport, Construcció,  
Seguretat i  Marítim.
Quants treballadors formeu part de LEITAT a ni-
vell Catalunya? I a Vilanova?

JOAN ROIG TARGA
Responsable de Cooperació Industrial de LEITAT Anoia

A LEITAT, a nivell de Catalunya, treballen uns 
250 col·laboradors i col·laboradores dels quals 
12 treballen a la seu ubicada en el Centre d’Inno·
vació de l’Anoia de Vilanova del Camí, de forma 
estable, si bé la mobilitat entre les diferents loca·
litzacions és habitual en funció dels projectes que 
s’estiguin executant.
Quin volum de facturació teniu a nivell global? 
El volum d’ingressos oscil·la al voltant dels 17 i 20 
M€, en funció de la dimensió d’alguns projectes de 
dimensions singulars i importants.
Feu exportacions i importacions? A quins països?
Com a centre que realitza projectes de R+D in·
dustrial, no realitzem importacions i exportaci·
ons de forma convencional com una empresa. De 
totes maneres, bona part de la nostra activitat està 
relacionada amb projectes d’abast internacional 
essent majoritàriament experiències dins la Unió 
Europea.
Cal mencionar que participem en projectes euro·
peus amb un total de 544 socis, un pressupost glo·
bal de 346M€ i col·laborant amb 38 països.
LEITAT és una empresa molt gran a nivell nacio-
nal de la qual una de les seves branques és al centre 
d’innovació de Vilanova. Com esteu organitzats?
Les nostres estructures organitzatives de recerca es·
tan organitzades a través d’Unitats de coneixement 
(Applied Chemistry & Materials; Circular Economy; 
Energy & Engineering; Health & Biomedicine), Ini·
ciatives Singulars (Human & Environmental Health 
& Safety Center; Barcelona Institute of Packaging) i 
Projectes promoguts (IAM 3D Hub; Centre d’excel·

lència en nanotecnologia a Xile). Al CIA de Vilanova 
hi tenim persones i recursos corresponents a les Uni·
tats Process Engineering & Demonstration i Biore·
sources & Agrifood Technologies que formen part de 
la Circular Economy Business Unit.
Properament fareu una jornada d’innovació. És la 
tercera que organitzeu, com va sortir la idea? Cada 
quant es fa?  Aquest any quina novetat heu incor-
porat que no teníeu l’any passat? Quines empreses 
hi són involucrades? Perquè?
La Jornada d’Innovació Empresarial a l’Anoia, 
sorgeix com a una necessitat e interès d’acostar 
la innovació a tot el teixit industrial del territori. 
Creiem que la innovació és clau de cara a la com·
petitivitat de les empreses, pel que iniciatives com 
aquesta, permeten parlar d’innovació des del punt 
de vista de les mateixes empreses, acostant·la a to·
tes aquelles que fins ara no s’ho havien plantejat. La 
jornada és anual, tot i que durant l’any organitzem 
altres activitats de portes obertes, adreçades tant a 
empreses, instituts, entitats i població de la comar·
ca. Cada any mirem de seguir un format similar, 
on el paper protagonista el tinguin les empreses, 
des de microempreses, pimes fins a grans empreses. 
Aquest any la ponència marc es entrarà en “Nous 
instruments de productivitat i competitivitat: cap a 
la Indústria 4.0” per donar pas tot seguit a la  taula 
rodona, on donem veu a aquelles empreses de la co·
marca que ja estan treballant en la innovació indus·
trial, aquest any amb empreses del sector adober, 
paperer, aeronàutic, construcció i TIC’s. 

Us hi esperem a tots!
Pia Prat Jorba

 @PiaPrat

 “Acostem la innovació al teixit industrial 
amb projectes d’abast internacional”

 

 

23.200Km28.600 Km
Audi A1 Sportback 1.6 TDI Attraction 85 kW (116 CV)

PVP: 27.819€ - Oferta: 15.500€
Audi A4 Avant 2.0 TDI Sport Edition 110 kW (150 CV)

PVP: 44,285€ - Oferta: 25.400€ 

 14.800 Km
Audi A3 Sportback 1.6 TDI sport edition S-tronic  81kW (110CV)

PVP: 33.120€ - Oferta: 22.300€

Audi A4 2.0 TDI Ambition 110kW (150CV)
PVP: 35.115€ - Oferta: 21.900€ 

Audi A4 Allroad 2.0 TDI Quattro 130kW (177CV)
PVP: 48.418€ - Oferta:  26.800€ 

Audi Q5 2.0 TDI Quattro Advance 130 kW (177 CV)
PVP: 44.831€ - Oferta: 30.300€  

45.700Km 82.500 Km  50.846 km


