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Els Moixiganguers, actuant a la Via Lliure, l’any passat a Barcelona. Aquest any serà a Berga.   Pàgines 8-9

Inici de les 
obres del 
nou cinema a 
Igualada

Ja s’han iniciat les obres 
d’adequació de l’auditori de 
l’Ateneu Igualadí per tal de 
transformar-lo en una sala 
de cinema de 129 localitats. 
La previsió és obrir durant 
el proper Nadal. El Cinema 
de l’Ateneu serà un cinema 
municipal tot i que estarà 
gestionat per l’Ateneu. L’en-
titat ha engegat la campanya 
‘Sóc la teva butaca, prova’m’. 
  Pàgina 35 

Temperatures 
rècord a la 
comarca

Un estiu sense pluja i tem-
peratures rècord aquests 
primers dies de setembre a 
la nostra comarca.  Pàgina 16

Pilar Rahola, 
a les Festes 
Culturals 
de la Pobla 
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a punt per la Diada
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Laura Pinyol Puig
@laurapinyol  

La fiscal general de l’Estat adverteix q els tri-
bunals penals combatran la voluntat política i 
democràtica (davant el cap d’Estat) #Marxem

L’EDITORIAL

34 anys donant Veu

E
l passat 3 setembre va fer 34 anys que 
La Veu de l’Anoia va sortir al carrer per 
primera vegada. Cada any, aquesta data 
ens porta bons records i ens encoratja a 

continuar endavant, sempre atenent els escenaris 
que ens porta l’actualitat. La Veu va néixer l’any 
1982, amb una clara vocació comarcal i de defensa 
de la cultura i la llengua 
catalana, quelcom que 
llavors era molt neces-
sari. El pas dels anys -i 
1.773 edicions- sembla 
demostrar encara avui 
que, en segons quines 
coses, res ha canviat. Es-
tem contents d’ajudar a 
donar Veu a tots els ano-
iencs, a les seves entitats, 
a veure plasmats en pa-
per l’actualitat que ge-
neren. Sempre, aquesta ha estat i seguirà essent La 
Veu de tots els que formem part de l’Anoia. 
En la primera editorial ja dèiem que aquest setma-
nari era un projecte que l’Anoia necessitava i “tam-
bé Catalunya, en aquests moments de recuperació 
nacional”. A les portes d’una Diada, i en el moment 
certament històric que viu el país, aquesta frase 

pren també avui tota la seva rellevància. Potser, si 
ens permeteu, més que llavors. Mai Catalunya ha 
estat tan a prop, des del retorn de la democràcia, 
d’esdevenir una nació amb tots els drets i deures, 
talment com va ésser segles enrere.
Sigui quin sigui l’esdevenir de l’actualitat, tothom 
reconeix que els propers mesos s’endevinen inten-

sos a nivell polític, 
especialment a Cata-
lunya, que, davant el 
feréstec escenari es-
panyol, sembla haver 
iniciat ja els primers 
encenalls de “descon-
nexió”. El temps ens 
dirà si el moviment 
independentista té 
èxit en els seus ob-
jectius, sobretot quan 
aquests es tradueixin 

en lleis aprovades en el Parlament... i que caldrà 
complir, és clar.
Veurem què succeeix. Millor dir, llegirem què suc-
ceeix, en aquestes pàgines, amb una refermada vo-
luntat de seguir donant Veu a tots els que estimem 
l’Anoia i Catalunya. Per molts anys per la part que 
us toca, amics lectors, i bona Diada!

La Veu va néixer l’any 1982, 

amb una clara vocació comarcal 

i de defensa de la cultura i la 

llengua catalana, quelcom que 

llavors era molt necessari
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Manel Macià Martí
@talentiagestio  

4 anys i molts més d’informació i rigorositat! 
@PiaPrat @Jordipuiggros67 @toncasellas 

,Cris Roma i Albert Vendrell

David Gubern
@McGubern  

 
Així anem! Els números de la #investidu-
raRajoy i de l’estat espanyol, fardant d’un 

dèficit del 26%?  #tenimpressa

Pia Prat Jorba ©
@PiaPrat   

El PP fa un ridícul monumental amb la 
candidatura de Soria al BM.

Anna Noguera 
@noguera_anna  

Cto de Europa Media Distancia q termina 
pronto x avería mecánica . Me quedo cn 

las buenas sensaciones (6a).

Quico Tretze 
@quico13 

Igualada pot sonar bé, clar que sí!!! Està 
plena de grans músics! Gran vídeo amb 
bons amics!!Ara només falta...

Toni Bou Oficial 
@tonibou_oficial  

Bon dia! Gràcies a tot@s!
Buenos días! gracias a tod@s!

Goodmorning! Thanks to everyone!

Laura Orgué 
@OrgueLau  

One year later, it’s time to come back to 
USA for a new adventure!#TimeToPlay 

#coloradosprings #pikespeak

Yannick viles alaña
@Ktenene1  

Seguim caminant sense tu #7 però perma-
nentment units entre nosaltres per retre 
homenatge a la teva historia. #semprepita7

#latevaveu

pau corcelles
@paucorcelles  

Avui escoltant #islandiarac1  m’he sentit 
com quan al cole teníem l’hora del pati... 
@islandiarac1 menys stress a una actualitat 
massa densa

Mariano Rajoy, president del govern 
en funcions, va dir que “es pot triar 
entre mi i el caos” i Pablo Iglesias, de 
‘Unidos Podemos’ va respondre-li 
“que el caos i vostè són la mateixa 
cosa”.

Joan Tardà, d’ERC, li va dir que “a 
Espanya no hi ha separació de po-
ders, sinó  distribució de poders”.

Francesc Homs, d’PDC, “Si vostè 
considera la demanda del 80% dels 
catalans, que és el referèndum, esta-
ríem disposats a seure en una taula 
per parlar d’un verdader canvi a Es-
panya”.

Aitor Esteban, del PNB, va deixar 
clar que no compti amb els seus vots 

dels després de les eleccions auto-
nòmiques del 25-S: “Ni vostè vol 
que el votem, ni nosaltres volem 
votar-lo”.

Gabriel Rufian Romero, diputat 
per ERC, va fer una sèrie de pre-
guntes amb el per què?”. Cap d’elles 
va tenir resposta, però la cara dels 
inquirits era un poema.

José Manuel Soria, exministre 
d’Indústria que va dimitir pels pa-
pers de Panamà ara és el candidat 
espanyol pel Banc Mundial. Dolo-
res de Cospedal, secretària general 
del PP, diu que “no va dimitir per la 
corrupció”.

Jorge Moragas, cap del gabinet 
assessor del President, va posar en 
contacte la seva amiga –”companya 
de pupitre”– María Victòria Álvarez 
amb Alicia Sánchez Camacho, ales-
hores líder del PP a Catalunya, per 
fer el cèlebre dinar a La Camarga 
el juliol del 2010. L’excompanya de 
Jordi Pujol Ferrusola, quan l’estret 
col·laborador de Mariano Rajoy li 
va preguntar què havia fet li va res-
pondre “El que em vas demanar. No 
em vas demanar que fes una decla-

ració? Sóc a l’AVE tornant a Barcelo-
na... he dinat a prop de Génova i per 
això et trucava, per explicar-t’ho. No 
era el que m’havies demanat?

Els germans Cierco, propietaris de 
la Banca Privada d’Andorra, han de-
clarat davant el jutge andorrà “que 
el 2014 van rebre pressions a An-
dorra de Jorge Moragas i de Jaime 
García-Legaz, secretari d’Estat de 
Comerç. També dels caps policials 
Villarejo, Martín de Blas, Eugenio 
Pino. I que els van dir que en Maria-
no Rajoy n’estava informat”. 

Jordi Cinca, ministre portaveu del 
govern andorrà, ha negat haver 
rebut “cap pressió del govern es-
panyol o d’emissaris de cap mena 
per filtrar informacions bancàries 
sobre Pujol”. En aquest sentit, el asse-
gura que l’executiu no va tenir conei-
xement dels suposats fets fins a finals 
de març o principis d’abril d’aquest 
any a través, inicialment, d’insinua-
cions de l’advocat dels germans Cier-
co. “El govern espanyol, quan s’adre-
ça al govern d’Andorra, ho fa per vies 
diplomàtiques i seguint els esquemes 
de funcionament establerts en els 
convenis internacionals”.



D
es del juliol del 2010, quan allò de la 
Sentència del Prostitucional contra 
l’Estatut que no m’he perdut una 
sola convocatòria independentista. 

Diumenge, per tant, tampoc deixaré de participar 
als actes de la Diada Nacional de Catalunya. 
Ja fa temps que vaig perdre la mandra i també la 
por. Per més que els aparells de l’Estat ens ame-
nacin, no tinc por. No tinc por perquè en aquesta 
lluita no estem sols. Som tants i tants els que, car-
regats de raó, volem decidir el nostre futur, que 
les amenaces de la fiscalia, del TC, dels ministres 
de l’Opus, dels que maltracten Catalunya, dels que 
ens insulten.... no fan altra cosa que estimular-nos 
a participar en el conjunt de manifestacions més 
grans i pacífiques que s’hagin viscut mai a Europa. 
Aquest any, a més, és diferent. Aquest any la prem-
sa cavernícola -ABC, Mundo, Intereconomia, 
Confidencial, Radio.es, La Razón...- estan espe-
rant que les cinc manifestacions punxin i poder 
dir que l’independentisme està en retirada. Es veu 
que l’única esperança que els queda és que la ir-
rupció de Podemos amb la seva proposta de refe-
rèndum autoritzat “por la autoridad competente” 
redueixi una mica el vot sobiranista perquè mai 
arribem a ultrapassar el 50% dels vots catalans.
Per aconseguir-ho es gasten els diners que tenen 
-que són molts- i els que no tenen -ja els posarà 
el govern de Rajoy i l’Ibex 35- per contractar heli-
còpters i periodistes afins per crear un argumen-
tari unionista que només es creuen ells.
El motiu més important però per anar als actes 
de la Diada amb més entusiasme que mai, és que 
aquest 11-S-2016 ha de ser l’accelerador definitiu 
del camí a un nou Estat d’Europa. Ara que hi ha 
acord entre els 72 diputats independentistes, que 
la postura pactista dels Comuns/Colau està que-
dant en evidència i que a Madrid “los patriotas es-
pañoles” -PP, PSOE i Ciudadanos- només es posen 
d’acord en anar contra Catalunya, les seves insti-
tucions i la seva gent, és el moment de posar tota 
la carn a la graella i demostrar que si en sis anys 
no hem deixat de creure en el nostre destí, no ho 
deixarem de fer ara.
Però si amb tot això no n’hi hagués prou, hem 
d’anar a les manis de la Diada per respecte als pa-
triotes que s’han quedat pel camí: en Xirinachs, en 
Moisès Broggi, na Muriel Casals, en Jordi Merca-
der.... i tants i tants que ens han precedit.
Estic segur que a partir de diumenge accelerarem 
el pas i ens acostarem una mica més a l’objectiu de 
la Independència de Catalunya.  

PERE PRAT, empresari
@pere_prat

JAUME SINGLA, periodista
@jaumesingla

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

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador
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D
emocràcia és respecte. Diuen que vivim en 
una que és avançada, però la realitat és que 
tot just se n’està aprenent i els mecanismes 
disponibles són mediocres i pensats per 

mantenir l’estatu quo. Aquell que es vestia de democrà-
cia orgànica, de la que es manté un proper concepte de 
representativitat. Se senten encara missatges frontistes, 
racistes, sexistes, i desqualificants que serien intolera-
bles en democràcies homologades. Són expressions 
de  reaccionaris,  reprimits, intolerants i frustrats que 
sovint s’amaguen en l’anonimat. Però també, de perso-
natges amb formes d’aparença educada i irònica, fetes 
des d’una tribuna parlamentària. Tots d’arrel autorità-
ria, que cerca dominar els altres, bolcant el seu odi a 
través de paraules grolleres i injustes, alimentat d’una 
pretesa superioritat del col·lectiu que representen. Però 
els insults i amenaces són sempre això i mai aconse-
gueixen adhesions, sinó submissions. I democràcia és 
sempre un diàleg entre iguals.
Alguns no creuen en les protestes cíviques. Oprimei-
xen col·lectius, comunitats o pobles. No veuen clamor 
popular en la gent que s’aplega darrere les pancartes i 
reclama els seus drets. Només creuen en la seva força, 
sigui la de les seves lleis o la de les seves armes. Estan 
ben instal·lats i s’aprofiten de la debilitat dels altres. 
No donen mai res, si no s’hi veuen obligats i esperen 
compensacions en qualsevol negociació. No s’adonen 

que el seu poder està cimentat en la por. Per la força 
mantindran el control durant un temps, però -com no 
resoldran el contenciós- a la llarga perdran.
“El problema catalán” continua des fa segles. No és una 
qüestió racista sinó cultural. No és ni tan sols d’ocupa-
ció territorial. És el sentiment d’un poble. I per molt 
suport mediàtic que tinguin, per moltes prohibicions 
que facin, no aconseguiran ofegar-lo. Res poden els 
esforços desesperats d’aquells, que abanderen l’odi 
contra aquesta forma de ser. Avui no es poden endegar 
campanyes de repressió política o d’aniquilació per la 
via militar. I el català, pactista i resistent, segueix sent 
com és.
En una situació normal, Catalunya, no necessitaria una 
estelada com a bandera. Ja té la senyera. Però l’aixeca 
per reivindicar el tracte que mereix com a poble. D’ací 
que es persegueixi fins i tot als estadis de futbol. És un 
símbol de reivindicació política. L’expressió de voler 
ser. De no deixar-se acovardir. De voler decidir el propi 
destí i no  plegar-se als que porten banderes estranyes 
que parlen de destins universals, quan són només mi-
ratges mesquins i partidistes. D’ací la lluita contra el 
qui vol súbdits i no ciutadans, subordinats i no iguals. 
Com va dir molt bé en Joan Tardà, contra els que viuen 
ancorats en el segle XIX. Perquè el XXI, vol  democrà-
cia participativa i no només orgànica, consultiva i de 
representació.  

Democràcia participativa11-S-2016

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

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

                      615 392 438
                       93 004 46 49

andreupons@graduatssocials.cat

Rambla San Ferran 62 1r, 3a
08700 Igualada

www.apsabogadolaboral.com
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LA VEU del lector

ANC I ÒMNIUM CULTURAL ANOIA

Sense cap mena de dubte són els destacats de la setmana per la 
gran tasca organitzativa que duen a terme perquè cada any l’11 de 
Setembre sigui un dia inoblidable.

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

LA CUP IGUALADA 
AGRAEIX A LA COLL@
NADA LA REIVINDICA-
CIÓ FEMINISTA PER 
FESTA MAJOR
CUP Igualada

La CUP Igualada felicita la Coll@nada 
per haver situat la reivindicació femi-

nista com a element central de la Festa 
Major d’Igualada. La campanya “No és 
no” ha estat un èxit, com demostren 
les més de 74.000 visites del vídeo pro-
mocional, i ha incorporat un element 
molt necessari, com és el protocol con-
tra les agressions sexistes. L’esquerra 
independentista reivindica el paper de 
l’entitat com a motor de la millora de 
la festa en els darrers anys per apostar 
no només per activitats lúdiques sinó 

que també amb contingut polític.   
Per una banda reclamen, a l’equip 
de govern municipal, que segueixi 
l’exemple i que s’impulsi una campa-
nya de govern perquè el feminisme es 
faci present a tots els actes de la Festa 
Major. En aquesta línia, la CUP Igua-
lada aplaudeix la iniciativa de la Man-
comunitat de la Conca d’Òdena amb 
la seva campanya de municipi lliure 
d’agressions sexistes.  

Per altra banda, la CUP Igualada vol 
felicitar no només la Coll@nada sinó 
totes les entitats que fan possible la 
Festa Major. Els portadors d’imatgeria 
popular, les entitats de barraques, les 
colles de Diables... són moltes les enti-
tats que fan possible la festa i, des de la 
CUP, es vol agrair l’esforç de centenars 
de persones per fer possible la millor 
Festa Major dels darrers anys.

D
ir que estem a 54 minuts de la inde-
pendència seria tan agosarat com 
afirmar que només estem a 78 qui-
lòmetres d’abastar-la, però aquestes 

xifres són el temps i la separació que hem de re-
córrer per aconseguir-la. M’explico: és la distància 
i el temps que es tarda per anar d’Igualada a Berga, 
lloc on hem d’estar els catalans de la zona central 
aquest proper 11 de setembre. Per què?
Doncs perquè és la Diada de Catalunya i el món 
ha de veure que per moltes dificultats que se’ns 
posin des del govern espanyol, per molt que foscos 
ministres ens augurin que com a país independent 
estem condemnats a voltar i voltar per l’espai side-
ral, per molt que des de l’altiplà intentin resoldre 
un problema que és polític als tribunals, nosaltres 
no ens cansem, i si en algun moment ens passa, 
perquè som humans, fem allò que és més intel·li-
gent: descansar, i al cap d’una estona continuar 
treballant per la nova República Catalana que ja 
no està lluny.
A Veneçuela, va haver-hi una manifestació la set-
mana passada demanant la revocació de Nicolás 
Maduro. La brunete mediàtica madrilenya (no cal 
dir noms que estem en horari protegit) va aplau-
dir sonorament i la majoria d’editorials insistien 
en què el poble havia parlat i que l’obligació del 

JOSEP M. RIBAUDÍ

11 de setembre
mandatari era escoltar i donar resposta política al 
problema (quedeu-vos amb el concepte), ja que en 
un país de trenta milions d’habitants quasi un mi-
lió va sortir al carrer, i això és molta gent fent-se 
notar i sentir el seu clam.
A Catalunya som poc més de set milions, el que vol 
dir que si l’11 de setembre sortíssim unes 240.000 
persones tindríem el mateix ressò que els diaris de 
la capital han donat al cas veneçolà. Doncs no, allà 
són tots de lletres i les matemàtiques era una as-
signatura que odiaven. Aquí ens manifestem dos 
milions i els del centre miren cap al cel mentre 
xiulen l’Only You... però a Europa no; la premsa 
europea seriosa és més veraç i encara que la línia 
editorial vagi cap a altres viaranys, acostuma a 
ressenyar la veritat. La premsa sensacionalista mai 
parla de política, només d’escàndols i si poden ser 
sexuals, millor. Dic això perquè aquest 11 de se-
tembre hem de ser molta gent i que com a mínim 
els mitjans internacionals ens facin d’altaveu.
Més amunt us he demanat que us quedéssiu amb 
el concepte de “donar resposta política a un pro-
blema” (diaris madrilenys dixit). Doncs avui en 
la inauguració de l’any judicial, la Fiscal General 
de l’Estat ha parlat del “problema” català i ha dit 
textualment que l’estat hi donarà resposta judici-
al i fins i tot penal si convé. Bravo Sra. Consuelo 

Madrigal. El que ha dit ni ens consola ni ens sona 
a música del Renaixement com un autèntic madri-
gal; ens sona a un país que no és un estat de dret; 
doncs ja s’ho faran i els desitjo sort.
Torno a l’11 de setembre; jo sóc optimista i estic 
segur que aquesta diada serà un èxit com ho ha 
estat cada any, una festa de la democràcia, on tot-
hom va de bon rotllo, amb ganes de passar-s’ho bé 
i mostrar pacífica i voluntàriament el que pensa i 
en el que creu, tot amb aquell punt d’orgull dels 
que hem col·laborat a aconseguir una cosa impor-
tant i algun dia poder dir als nostres néts o bes-
néts: jo també hi era! 



PUBLICITAT  | 5
LA VEU
Divendres, 9 setembre de 2016



gurant tots els drets dels catalans i les catalanes 
en aquest període de transició. La voluntat del 
Govern és que es vagi substituint la legalitat ac-
tual per la futura i respectant la seguretat jurídica. 
Hi ha qui d’això en diu desobediència, nosaltres 
preferim dir-ne obediència a la legislació de Cata-
lunya. No hi haurà il·legalitat sinó nova legalitat. 
Lleis imprescindibles i estructures d’Estat clau, 
tenint clar tal i com es diu a les conclusions de 
la Comissió d’Estudi del Procés Constituent, que 
“cal vetllar perquè el marc metodològic del procés 
constituent sigui consensuat, públic, transparent i 
compartit amb tota la societat i amb les instituci-
ons que l’avalen”.

En resum, el procés segueix tal i com ens vam 
comprometre i seguint els passos que ens hem 
marcat tots plegats. Anem cremant les etapes pre-
vistes i aquesta tardor concretarem molta de la fei-
na que s’ha anat fent els darrers mesos. Així, i en 
primer lloc, la llei de transitorietat. Aquesta llei ha 
de servir per marcar el pas de la legalitat actual a 
la nova i construir la legalitat pròpia, o si més no, 
anunciar que assumim les competències neces-
sàries per decidir quina legalitat volem i garantir 
la seguretat jurídica en tot moment. Aquesta llei 
és clau en la desconnexió. Una desconnexió que 
perquè sigui controlada, pacífica i sobretot fiable, 
necessita d’aquesta llei, i de la conseqüent trans-

D
e les eleccions amb 
caràcter plebiscitari 
al Parlament de Ca-
talunya de fa gairebé 

un any en va sorgir una majoria 
electoral i parlamentària parti-
dària d’impulsar el procés polític 
cap a la plena sobirania, amb uns 

objectius polítics i institucionals que cal anar as-
solint per arribar a la situació en la què catalans 
i catalanes estiguem en disposició de validar la 
proclamació de la República catalana amb totes 
les garanties democràtiques, legals i pràctiques. 
En síntesi, cal la creació de les estructures d’Estat 
bàsiques per garantir els serveis a la població i la 
configuració d’un ordenament jurídic propi que 
vagi substituint l’actual.
Tant el Govern com el Parlament anem acomplint 
els objectius marcats. Una declaració solemne, 
aprovada pel Ple del Parlament, la del 9N, abans 
fins i tot de la investidura del President, ve a ser 
el tret de sortida del procés formal d’independèn-
cia. Així, de manera taxativa, el segon punt de la 
Declaració diu literalment: “El Parlament de Ca-
talunya declara solemnement l’inici del procés de 
creació d’un Estat català independent en forma de 
república”. No hi ha dubte, doncs, de quina és la 
fita política del Parlament i la majoria ciutadana. 
Treball persistent i constant per bastir les estruc-
tures d’Estat i les lleis imprescindibles per exercir 
la plena sobirania en tots aquells àmbits en què 
avui la Generalitat de Catalunya encara no la pot 
exercir. Treball i esforços dedicats a preparar el 
país per aquest gran pas de futur amb totes les 
garanties sense que hi pugui haver fallides i asse-

Anem cremant les etapes 
previstes i aquesta tardor 

concretarem molta de la feina feta

E
ls castellers i tots els que 
ens ho mirem amb emo-
ció hem quedat boca-
badats davant els èxits 

aconseguits aquest estiu, que 
molts consideraven inassolibles. 
Una de les coses que més admiro 

del fet casteller és que es tracta d’una obra en la 
qual hi participen centenars de persones, però no 
està feta ni executada per al lluïment de ningú. 
És el resultat d’un esforç col·lectiu i del conven-
ciment que tot és possible si tothom hi posa el 
coll. No m’imagino ningú que abans d’aixecar el 
castell digui que no val la pena, que  ja hem arri-
bat prou lluny, que no calen tants esforços per un 
resultat incert.
Aquesta actitud, que la consideraríem impròpia 
per dur a terme qualsevol projecte de futur, l’he 
sentida a més d’una persona a propòsit del procés 
d’independència que el poble de Catalunya està 
bastint. És cert que els resultats no són tan visi-
bles com voldríem, i que a vegades som nosaltres 
mateixos els qui hi posem entrebancs. Però ningú 
ha dit que construir el castell de la independèn-
cia fos un camí de roses. El fet més important és 
que seguim caminant, a vegades més de pressa, 

LAURA VILAGRÀ I PONS, Delegada territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central

JOSEP M. CARRERAS
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No farem llenya

Catalunya. Som on havíem de ser

cendència política de la mateixa perquè marcarà 
la desconnexió definitiva. I avancem i concretem 
també pel què fa a les estructures d’Estat, tenint 
clar que cal bastir tota una administració moder-
na, eficaç i eficient i això cal fer-ho bé. I ho fem en 
aquelles estructures d’Estat que són clau, i que les 
podem resumir en la caixa (ingressos) i les presta-
cions (pagues). Dit en termes una mica més for-
mals: hisenda i seguretat social.
Tal i com diu en Lluís Llach, “Som on havíem de 
ser. Som on vam dir que seríem”. I hi som amb ple-
na confiança entre els que hem de ser garants de 
cada pas que ens ha de continuar portant cada cop 
més endavant fins a l’assoliment dels objectius 
prefixats, amb base a la unitat d’acció de govern i 
l’estabilitat parlamentària. Sabíem que no seria un 
procés fàcil, però estem resolts a arribar al final, 
i en aquest sentit ens estem preparant conscient-
ment per l’examen de l’any vinent. Érem consci-
ents que hi hauria dificultats, però el nostre ferm 
objectiu no és altre que, en el que durarà aquesta 
legislatura, portar el país a les portes de la inde-
pendència. Ara ens cal serenor, empenta, compro-
mís. Ens cal més que mai no defallir i continuar 
lluitant pels anhels de llibertat de tots aquells i 
aquelles que ens volem lliures en una terra lliure. 
Cal, des de la Catalunya Central que ens sumem 
a la mobilització cívica i en defensa de la llibertat 
del poble català, que es farà a Berga el proper 11 de 
setembre, Diada Nacional de Catalunya. Cal que 
bastim conjuntament un nou pas cap a la plena 
llibertat nacional. Si el conjunt de ciutadans i ciu-
tadanes de Catalunya volem, l’any vinent podrem 
propiciar el naixement de la República Catalana. 
Ara més que mai, torna Catalunya lliure.  

a vegades més poc a poc, però avancem. El que 
no podem fer és deixar-nos endur pel desànim 
només perquè el ritme és més lent del que havíem 
previst. És normal que hi hagi símptomes de can-
sament, fins i tot qui tingui la temptació de dei-
xar-ho tot en mans dels polítics i ja ens avisaran 
quan sigui l’hora.
Això és el que voldrien els nostres adversaris: que 
defallíssim, que ens canséssim, que abandonéssim 
la lluita activa, la nostra presència als carrers. Po-
den intentar manipular les xifres, però les imatges 
són inqüestionables. Poden dir que no érem un 
milió i mig de persones, sinó “només” un milió 
els que reclamàvem la independència. En qualse-
vol país democràtic d’Europa, les manifestacions 
més multitudinàries després de la Segona Guerra 
Mundial haurien tingut un gran ressò. Els cata-
lans, en canvi, ens trobem davant un mur inamo-
vible. Per això no podem callar.
No s’adonen que si hem arribat on som és perquè, 
com en els castells, hi ha milers de persones fent 
pinya, sortint al carrer, conscients de la impor-
tància dels moments que estem vivint. I tot això 
no se’n pot anar en orris perquè estem cansats. 
La culminació del castell és a tocar de les mans i 
per això cal el coratge de l’enxaneta, però també 

la força i la resistència de cada pis, des de la pinya 
al folre, les manilles i l’empenta de tots els que hi 
participen, encara que sigui només donant ànims. 
Després ve l’esclat final, la culminació de l’obra 
ben feta, col·lectiva, fruit de l’esforç de tothom.
L’any passat després de la multitudinària mani-
festació de la Meridiana, molts vàrem pensar que 
aquell seria el darrer 11 de Setembre que caldria 
sortir al carrer a reclamar la independència. No 
ha estat així, però no hem fet ni un pas enrere. 
Potser ens falta valorar la força real que tenim, 
sobre tot quan anem junts. No oblidem l’exemple 
de la mata de jonc que ens narra Ramon Munta-
ner en la seva Crònica: si lliguem els joncs amb 
una corda, “dic-vos que deu hòmens, per bé que 
tiren, no l’arrencaran [...] e si en llevats la corda, 
de jonc en jonc, la trencarà tota un fadrí de vuit 
anys, que sol un jonc no hi romandrà”. 
Ara no podem claudicar, no podem fer llenya. 
El castell que estem bastint és de gamma extra i 
només pot acabar d’una manera. Els aixecadors 
ja són al seu lloc, a punt perquè l’enxaneta faci 
l’aleta i doni pas a l’esclat d’alegria, la celebració 
definitiva, la de la independència. Per això plan-
tarem cara i sortirem al carrer tantes vegades com 
faci falta.   



PUBLICITAT  | 7
LA VEU
Divendres, 9 setembre de 2016

1. Promoció vàlida per a contractacions d’assegurances de Llar i Auto de SegurCaixa Adeslas, i en la quota de servei d’un sistema de seguretat contractat i finançat a través 
de CaixaBank, SA, fins al 31-10-2016. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, i també a les condicions de subscripció. Consulta 
les condicions i les assegurances en promoció en qualsevol oficina de CaixaBank. Assegurances d’automòbils i de llar de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances 
i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA, amb NIF A08663619 i 
domicili a l’av. Diagonal, 621, 08028 Barcelona, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Oferta de Securitas Direct, SAU per a 
contractacions de sistemes de seguretat a través de Compra Estrella, de PromoCaixa, SA, finançats a través de CaixaBank, SA, fins al 31-10-2016. Requisit de permanència de 3 
anys en la contractació d’un sistema de seguretat per a la llar. CaixaBank col·labora exclusivament en el finançament i el pagament d’aquests sistemes de seguretat. Finançament 
subjecte a aprovació segons les polítiques de risc de l’entitat. Més informació, a www.CompraEstrella.com. NRI: 1565-2016/09681

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

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

M’agrada

que estiguin protegits 
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L ’Anoia participarà acti-
vament en els actes de 
la Diada Nacional que 

l’ANC i Òmnium han organit-
zat a Berga el proper diumenge, 
sota el lema “A punt!”, i que es 
celebraran en altres quatre ciu-
tats catalanes al mateix temps. 
Fonts de l’ANC han explicat a 
La Veu que s’han omplert fins a 
20 autocars, que es desplaçaran 
a Berga des de Cabrera-Vall-
bona, Calaf, Carme-La Pobla, 
Castellolí, Copons, Igualada, 
Jorba, Masquefa, Montbui-La 
Llacuna, Piera,  Tous  i Vilano-
va del Camí  amb un total de 
1.249 persones. A aquesta vin-
tena d’autobusos cal afegir-hi 
una desena més, d’entitats que  
n’han organitzat pel seu comp-
te. Per tant, la xifra s’acostarà a 
les dues mil persones desplaça-
des en autocar.
A més, molts seran els que hi 
aniran amb vehicle particular, 
o els qui prefereixen optar per 
anar a Barcelona i seguir des 
d’allà les activitats més clàssi-
ques de la Diada. Assemblea i 
Òmnium consideren que més 
de la meitat dels anoiencs que 
participen de la Diada fora de 
la comarca ho fan en vehicles 
particulars.

Tram 14
El tram que li correspon a la 
comarca de l’Anoia és el 14. 
És important de destacar que 

Una trentena d’autocars de l’Anoia es desplaçaran a Berga 
en els actes reivindicatius de la Diada Nacional

el ritme d’inscripcions ha anat 
molt bé a Berga -on s’hi troba-
ran els participants de moltes 
de les comarques del Pirineu 
i del centre de Catalunya- i ja 
s’han completat tots els trams 
previstos per l’organització.
A Berga estan previstes acti-
vitats de caire cultural, infan-
tils, marxes a peu en bici, fira 
d’entitats, sardanes, concerts... 
N’hi ha moltíssimes, durant 
tot el dia, repartides per tot el 
centre de la població. La con-
centració al tram es a les 4 de la 
tarda. Una hora abans hi haurà 
una cercavila. La manifestació 
començarà a les 17:14 h i fina-
litzarà a les 19:30 h.

Accés complicat
Els turismes hauran d’entrar 
a Berga per les entrades Ber-
ga Sud venint de Manresa per 
l’autovia, o bé per l’entrada de
la carretera de Vilada en direc-
ció Sant Llorenç de Morunys. 
Hi haurà diferents zones habi-
litades per aparcar. Seguiu les 
indicacions.
L’Anoia ha tingut, en les dar-
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Almenys dos mil 
anoiencs aniran a 
Berga en autocars 

organitzats, a més dels 
que hi vagin en cotxes, i 

també molts 
a Barcelona

Tram de la Via Lliure a Barcelona, l’any passat.

El barri de Sta. Caterina 
celebra la Diada amb 
un sopar popular

Un any més, el dia 10 l’asso-
ciació de veïns del barri Sta. 
Caterina organitza el sopar 
popular de la Diada al carrer 
del Carme. A les 8 del vespre, 
tothom que ho vulgui serà 
benvingut a parar  la taula; 
a les 10 de la nit és l’hora del 
sopar, i a partir de les 11 de la 
nit sobretaula i jocs tradicio-
nals. Hi haurà l’actuació del 
duo compost per Rafa Lagu-
na i Laura Goco (provinents 
del desaparegut grup Lumbre 
Musica), on interpretaran 
cançons pròpies i versions. A 
les 12 de la nit, i ja entrant al 
dia 11, cantarem Els Segadors.
Cal comprar els tiquets a la 
Llibreria Cal Rabell. 

El PP d’Igualada 
rebutja anar als actes 
de la Diada

El Partit Popular ha anunciat 
que no estarà present a cap 
dels actes institucionals de la 
celebració de la Diada, orga-
nitzats per l´Ajuntament, en 
“senyal de protesta per les ac-
tituds d’un govern municipal 
secessionista que no respecte 
l’actual marc constitucional 
vigent”. El portaveu del PP 
Joan Agramunt ha manifestat 
“que aquesta Diada ha dei-
xat de ser la festa de tots els 
catalans, no ens hi sentim re-
presentats, perquè al nostre 
entendre ha passat de ser una 
jornada festiva i plural, a ser 
simplement un instrument 
més per seguir el camí del pro-
cés independentista”. 

reres Diades, una participació 
força significativa.  Així va ser 
a la del 2012, “Catalunya, nou 
estat d’Europa”; el 2013 amb 
la Via Catalana; el 2014 amb 
la V de victòria i en la darrera 
ocasió, el 2015, la Via Lliure a 
la República Catalana. 
Des de l’ANC i Òmnium expli-
quen que “a tot el país, milers 
de persones, tots voluntaris, 
han estat treballant les darre-
res setmanes perquè l’esdeve-
niment sigui un èxit. A cada 
poble i ciutat, les assemblees 
locals han posat en marxa la 
publicitat, la previsió d’auto-
busos, les inscripcions, la dis-
tribució dels packs de samar-
reta, l’aportació de voluntaris 
a l’organització de l’esdeveni-
ment als cinc punts de Berga, 
Lleida, Tarragona, Salt i Barce-

lona”.
Els organitzadors creuen que 
“aquest Onze de Setembre, des 
del punt de vista polític, a ban-
da de ser una demostració de 
força, per l’assistència massiva, 
per la disciplina dels assistents 
i per la capacitat organitzativa 
que hi ha darrera, ha de ser un 
clam en favor de la unitat d’ac-
ció dels partits sobiranistes. 
També serà una exigència de 
culminar el procés en un ter-
mini el més breu possible. Hi 
ha el convenciment que aques-
ta tardor s’han de produir els 
passos decisius, de manera que 
ara no pot ser moment per al 
cansament ni el desànim. Diu-
menge necessitem a tothom 
per portar ja a terme el projec-
te il·lusionador de la República 
Catalana”.
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Òmnium Anoia reco-
neixerà, avui diven-
dres 9 de setembre, 

a les 19.30 al Teatre de l’Ate-
neu, la trajectòria de suport 
al desenvolupament de l’Àfri-
ca feta per Encarna Viarnès i 
la promoció musical del bar 
Hot Blues d’Igualada. L’acte 
dels XIII Premis al Compro-
mís Cultural vol servir per 
mobilitzar els anoiencs per 
omplir Berga l’11S, per això 
comptarà amb el parlament 
del president de l’entitat, Jor-
di Cuixart.   
L’acte, lògicament, també tin-
drà un component molt lligat 
a la Diada Nacional. Elegit el 
desembre passat, Jordi Cui-
xart lidera l’entitat sobiranista 
en la feina discreta de fer que 
els partits segueixin el full de 
ruta i que la ciutadania con-
tinuï fermament mobilitzada. 
Al capdavant d’una entitat 
amb 59.000 socis, Cuixart té 
com a objectiu blindar el cata-

Òmnium lliura avui els seus premis al Compromís 
Cultural a Encarna Viarnès i el bar Hot Blues

là a l’escola, enfortir el vincles 
als Països Catalans i treballar 
per la cohesió social.  La vi-
cepresidenta d’Òmnium és la 
periodista i exdiputada igua-
ladina Marina Llansana.

Premi individual: 
Encarna Viarnès
Nascuda a Igualada fa 54 anys, 
és una de les tantes persones 
de la comarca que viu ben 
lluny de casa nostra. La seva 
passió per l’educació la va 
portar, en acabar Magisteri, a 
marxar a l’Àfrica a fer de mes-
tra. L’experiència va ser prou 
intensa com per voler repetir 
i, de fet, va canviar-li la vida.
Poc després va decidir fer-se 
missionera i entra a la Con-
gregació de Jesús-Maria. La 
seva admiració pel continent 
Africà l’ha fet dedicar en cos i 
ànima al continent. Parla amb 
passió de la realitat africana, 
de la seva diversitat, dels seus 
contrastos i de la seva gent.

Premi col·lectiu: 
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Encarna Viarnès i Fanega.

Un concert al Hot Blues.

Jordi Cuixart.

Hot Blues Igualada
El petit bar del carrer Tarra-
gona d’Igualada s’ha convertit 

en un santuari de la música 
a la nostra comarca. Des de 
fa més de 8 anys, el Gès i la 

Marien, propietaris del bar Hot 
Blues, han apostat per la música 
en directe. Amb més de 50 con-
certs l’any, el bar és l’espai de la 
comarca amb una programació 
més regular.
Pel bar ha passat el virtuós 
Ferran Palau, l’australià Ste-
ve Smyth, El petit de cal Eril o 
bona part dels grups de la co-
marca, ja que es programen 
concerts dels alumnes de les es-
coles de música. La música serà 
molt present a l’acte que tindrà 
com a actuació musical el fill 
dels propietaris, Cels Burgès, 
acompanyant Ariadna Bonet.    

Demà, Marxa de Torxes per la Independència

REDACCIÓ / LA VEU 

Demà 10 de setembre, 
Igualada acollirà un 
any més la Marxa de 

Torxes per la Independència. 
Serà la cinquena vegada que 
Igualada acollirà aquest es-
deveniment, que es realitzarà 
la nit abans de la Diada des 
de fa 14 anys en més de 120 
poblacions del país i que cada 
any aplega milers de persones 
(podeu veure’n més informa-
ció a www.marxadetorxes.cat). 

Promoguda pel Casal Popu-
lar El Foment, la Marxa de 
Torxes és un acte transversal, 
sense partidismes, que aplega 
el major nombre d’iguala-
dins, en la defensa del país i 
de les llibertats nacionals. La 
marxa, que sortirà a 2/4 d’11 
del vespre des de la Plaça de 
l’Ajuntament, recorrerà els 
carrers del centre de la ciutat. 
Un cop la marxa arribarà no-
vament a la plaça de l’Ajunta-
ment, hi haurà un parlament 
a càrrec de Mossèn Josep 

Maria Pujol. L’acte finalitza-
rà amb el cant dels Segadors 
a càrrec de la Coral Juvenil 
Xalest i un pilar a càrrec de la 
colla castellera de la ciutat, els 
Moixiganguers d’Igualada. 
L’any passat, hi van participar 
unes 350 persones, el nombre 
més gran de participants que 
hi ha hagut fins al moment 
a la Marxa de Torxes d’Igua-
lada. “Esperem, enguany, ser 
encara més. Et convidem a 
participar-hi”, diuen els orga-
nitzadors.
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L ’Ajuntament d’Iguala-
da obre aquesta setma-
na les inscripcions per 

les activitats de tardor i hivern 
als equipaments cívics mu-
nicipals, programades entre 
els mesos d’octubre de 2016 
i febrer de 2017. Es poden 
formalitzar per tres vies: pre-
sencialment als equipaments 
cívics, telefònicament o a tra-
vés d’Internet accedint al web 
www.igualada.cat.  
L’oferta torna a ser nova-
ment molt diversa. Les pro-
postes culinàries, en aquesta 
ocasió, giren al voltant de les 
conserves i les melmelades, 
la pastisseria vegana, la cuina 
vegetariana de carmanyola, 
la cuina de cap de setmana i, 
tenint en compte l’arribada de 
les properes festes, la cuina de 
Nadal i els torrons. Pel que fa 
a l’activitat física i el benestar, 
es proposen exercicis per a la 
gent gran, dona i esport, fit 
dance, body jump, tonificació, 
iniciació al running, pilates, 
ioga i respiració o estiraments 
musculars, entre molts altres. 
L’Aula de Noves Tecnologies 
permetrà, de la seva banda, 
conèixer o millorar coneixe-
ments al voltant de les eines 
de Google, endinsar-se en els 
recursos de retoc fotogràfic o 
edició de vídeo, desenvolupar 
presentacions de PowerPoint 
o millorar en l’ús d’aparells 
mòbils. 
Hi ha també propostes de 
manualitats i artesania, com 
ara tallers d’arranjaments de 
roba, bufandes o llanes i fils, 
tallers d’aquarel·les, de patc-
hwork, de figures de Nadal o 
de restauració de mobles. En 

Obertes les inscripcions dels cursos i activitats dels centres 
cívics municipals i de la Generalitat a Igualada

l’apartat de formació, es pot 
triar entre cursos de comuni-
cació eficaç per enfortir les re-
lacions interpersonals, lectura 
i escriptura per persones adul-
tes, logopèdia i dinamització 
corporal o gestió de l’estrès. A 
més, els tallers d’idiomes tor-
nen a oferir diferents nivells 
de llengües, com l’anglès, el 
francès, l’italià o l’alemany i, 
en l’apartat de música i balls, 
es pot triar entre bollywood, 
bachata, salsa, danses de la 
Polinèsia, sevillanes, gospel, 
country line dance, guitarra o 
sardanes. 
En relació a les activitats espe-
cíficament pensades per a in-
fants i joves, es duran a terme 
tallers de dansa, de com fer els 
deures, de diferents tipus de 
cuina o de llengües. Els cen-
tres cívics municipals també 
contemplen, finalment, acti-
vitats relacionades amb l’em-
baràs i la lactància cursos de 
pilates amb nadons, de ioga 
o de massatge infantil i dife-
rents xerrades, conferències, 
sortides i caminades en grup. 
El programa complet es pot 
consultar al web www.iguala-
da.cat. 
 
Proposta de cursos al barri 
de Sant Agustí 
D’altra banda, el proper 13 de 
setembre comencen les ins-
cripcions per als cursos que 
s’organitzen des del Programa 
de Millora del Barri de Sant 
Agustí d’Igualada. Aquesta 
és una programació especial, 
més curta del que és habitual, 
ja que els cursos 
finalitzen el desembre, tenint 
en compte que la tasca enco-
manada al Programa de Mi-
llora del Barri de Sant Agustí 

finalitza aquest any 2016. Tot 
i que aquest s’acaba, s’està tre-
ballant per donar continuïtat 
a diferents activitats que s’han 
engegat al llarg d’aquests deu 
anys i que han arrelat en el 
barri i ja en formen part. En 
aquest temps, s’han ofert 215 
cursos, en els quals han parti-
cipat 3.366 persones. Ha estat 
un llarg ventall d’activitats, 
amb l’objectiu prioritari de 
trencar les barreres de la frac-
tura digital i donar oportu-
nitats de formació a totes les 
persones de totes les edats.  
La programació d’aquest dar-
rer període inclou cursos de 
familiarització amb les no-
ves tecnologies, programes 
de continuació per a reforçar 
i avançar en els continguts ja 
apresos. En aquesta progra-
mació també hi ha un taller 
per estimular la memòria, un 
curs per aprendre a fer funcio-
nar mòbils i tauletes i un curs 
d’ofimàtica. També s’hi ofe-
reix un curs d’eines 2.0 per a la 
recerca de feina, que s’ofereix 
de manera gratuïta. 
Es dóna continuïtat també 
al curs d’activitat física per a 

gent gran, que es farà els di-
marts i els dijous de 9 a 10 h 
al gimnàs de l’Escola Pia. L’es-
pai de deures de la Biblioteca 
funcionarà els dimarts i els 
dijous de 17:30 a 19:30h, amb 
l’accés lliure i gratuït per als 
nens que cursen Primària. Els 
cursos d’alfabetització i català 
oral, destinats a persones nou-
vingudes, s’ubicaran a l’Escola 
Pia i les inscripcions comen-
çaran a partir del dia 15 de 
setembre. 
En aquest cas, totes les inscrip-
cions es podran fer de forma 
presencial a l’oficina del Pro-
grama de Millora del Barri de 
Sant Agustí, ubicada a l’Ado-
beria Bella, al c/ Dr. Mercader 
3, i també a través d’Internet a 
www.igualada.cat. 
Per consultar més informació 
es pot trucar al telèfon 93 804 
93 44. 

Activitats dels centres cívics 
Montserrat i del Passeig
Des de l’1 de setembre ja es 
poden recollir els programes 
de les activitats per als mesos 
de setembre a desembre. En 
aquest hi podreu trobar les 

diverses ofertes del Casal del 
Passeig, Casal Cívic Montser-
rat i la ludoteca Sant Miquel.
Es tracta doncs, d’un progra-
ma que aglutina activitats per 
a totes les edats i de temàtica 
molt variada. Es tracta que 
busqueu i remeneu per trobar 
allò que més us agradi realit-
zar.
Les inscripcions per a les acti-
vitats generals dels dos casals, 
seran a partir d el 13 de setem-
bre, les dels infants del Casal 
Cívic Montserrat a partir del 
8 de setembre i a la Ludoteca 
Sant Miquel també el 13 de se-
tembre. El dia 13 les persones 
es podran apuntar presencial-
ment i per telèfon i en qual-
sevol dels dos equipaments, 
indistintament d’on es realitzi 
l’activitat.
Si voleu més informació o 
passar a recollir el programa, 
ho podeu fer a qualsevol dels 
equipaments i punts d’infor-
mació de la ciutat. En cas que 
vulgueu ampliar la informació 
sobre alguna activitat podeu 
trucar-nos al 93 804 36 61 Ca-
sal Cívic Montserrat i 93 803 
33 12 Casal del Passeig.  
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D issabte passat, els 
carrers del centre de 
la ciutat es van tor-

nar a omplir amb un cente-
nar de botigues i establiments 
d’Igualada, amb el motiu de la 
40a edició de la Botiga al Car-
rer, que va posar punt final a 
les rebaixes d’estiu.
La valoració de la 40a edició, 
és, segona Igualada Comerç, 
“força positiva, sobretot per-
què s’ha fet un salt qualitatiu, 
amb una redistribució de les 
parades”. Les carpes perso-
nalitzades d’un mateix color 
eren pels associats que anaven 
agrupats, també decoració 
floral de l’entorn, la música 
ambiental i força animació 
pels carrers. “Per l’altra ban-
da, i no menys important, les 
vendes han estat bones, sobre-
tot a les tres zones on hi havia 
concentració de botigues; la 
Rambla Sant Isidre, la plaça 
de l’Ajuntament i la plaça de 
Cal Font. El bon temps (en 
alguns moments del dia, fins 
i tot amb massa calor) va tor-
nar a acompanyar i també ha 
estat clau perquè l’edició d’en-
guany de la Botiga al Carrer 
hagi tingut una bona afluència 
de públic”.
De cara a futur, l’entitat ana-
litzarà ara el nivell de satisfac-

La Botiga al Carrer va fer 
20 anys i 40 edicions

Imatge diferent i la moda Km. Zero, 
les novetats de la propera fira BSTIM

ció dels participants a la 40a 
edició de la Botiga al Carrer 
per tal de realitzar els canvis 
i millores que siguin necessa-
ris per a pròximes edicions. El 
model actual de Botiga al Car-
rer, dividida en diferents es-
pais, requereix un important 
esforç econòmic i de recursos 
humans. 

Possibles canvis
Per aquest motiu l’entitat “vol 
explorar altres models de con-
centració i fórmules de ciu-
tats semblants a Igualada que 
puguin permetre oferir més 
serveis, més animació i més 
promocions”. Evidentment, 
aquest debat es portarà a ter-
me amb la participació i l’aju-
da dels socis de l’entitat i altres 
comerciants de la ciutat.
La Botiga al Carrer del mes de 
setembre va servir per tancar 
la temporada de rebaixes esti-
vals a Igualada. Les vendes du-
rant els mesos d’estiu es van 
mantenir estables en termes 
generals.  
Amb la Botiga al Carrer, Igua-
lada Comerç ha començat 
l’inici de la temporada tar-
dor-hivern, amb els últims 
quatre mesos i amb la con-
centració de bona part d’acti-
vitats i de les vendes amb les 
campanyes com p.ex. la Gran 
Festa del Vi i la de Nadal.  
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L’organització de la 
fira de producció tèx-
til BSTIM ha anunciat 

aquesta setmana que hi hau-
rà una tercera edició, que es 
farà al recinte modernista de 
l’Escorxador d’Igualada i que 
tindrà lloc els dies 22 i 23 de 
febrer, unes dates idònies per 
al sector de la moda ja que és 
el període que les marques 
aprofiten per efectuar les co-
mandes per a la següent tem-
porada. 
En una compareixença 
conjunta, Fira d’Igualada, 
l’agrupació tèxtil FAGEPI i 
l’Ajuntament d’Igualada han 
explicat que l’edició de 2017 
anirà orientada a promocio-
nar la moda quilòmetre zero, 
és a dir, aquella moda que es 
dissenya i fabrica en proximi-
tat i que, per tant, és molt més 
respectuosa amb criteris soci-
als i mediambientals que no 
pas aquella que es produeix 
en d’altres indrets del món. 
Per tal de fer pedagogia de la 
moda quilòmetre zero i els 
seus avantatges, en el marc de 
la Fira s’organitzaran diverses 
xerrades i seminaris. 
Una altra de les novetats d’en-
guany és l’increment de la 
partida pressupostària desti-
nada a les accions internacio-
nals. Si bé en la segona edició 
ja hi havien assistit compra-
dors de diversos països com 
Estats Units o Rússia, per al 
2017 l’organització convi-
darà distribuïdors amb alta 
capacitat de compra i es pro-
gramaran diverses reunions 
comercials amb els expositors 
per tal que els contactes si-
guin de qualitat i s’augmenti 
així el número de comandes. 

Joan Domènech (Fira d’IGD), Àngels Chacón i Joan Gabarró (Fagepi).

En cada una de les dues edi-
cions anteriors, BSTIM ha 
aconseguit aplegar a Igualada 
més de seixanta productors 
tèxtils i 1.400 visitants. Els 
compradors de marques de 
moda importants com Grup 
Inditex, Desigual, El Corte 
Inglés, Lacoste, Cortefiel o 
Loewe han estat presents en 
les edicions anteriors de BS-
TIM. 
Els contactes comercials entre 
expositors i compradors van 
donar fruit ja des de la prime-
ra edició de febrer de 2015, i 
ara els organitzadors han re-
alitzat un mostreig entre les 
empreses expositores per po-

der fer un balanç de la factu-
ració generada a les empreses 
del territori en aquestes dues 
edicions de BSTIM. Segons 
les dades recopilades per Fira 
d’Igualada, el valor de les co-
mandes tancades al BSTIM 
supera els 4 milions d’euros, 
una xifra que depassa de llarg 
les expectatives que s’havien 
dipositat en la fira. Una de les 
claus de l’èxit de BSTIM és 
el fet que sigui l’única fira de 
producció tèxtil de tot l’Estat, 
fet que li ha permès situar-se 
de seguida com fira europea 
de referència en la producció 
de fabricació tèxtil de proxi-
mitat.  

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a
EMPRESA AMB 40 ANYS AL SECTOR 

INDUSTRIAL FABRICANT DE BENS D’EQUIP
NECESSITA Incorporar 

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

  
L’apartat de correus 401 – Igualada REF. TMPV

S'ofereix:
- Incorporació immediata

- Contracte inde�nit
Interessats enviar CV a:



la indústria? (Marge de maniobra per vendre més i reduir el cost 
unitari del producte)
6. Respecte de la competència, com estan els nostres costos?
7. Quina és la informació important del sector i com la gestiones?
8. Estàs guanyant als millors en el procés de recruitment?
9. Ens adaptem ràpid als canvis en el nostre avantatge competitiu?
10. Quin % de la teva inversió en innovació, arriba a ser producte 
punter?

En funció del sector i tipus d’empresa pots trobar-te que hi ha 
preguntes que, potser, no tenen molt sentit. La resta, segur que 
et faran reflexionar i perquè no, ajudar a prendre algunes deci-
sions. 

L
a CNMV ha autoritzat deu Plata-
formes de Finançament Participatiu 
per operar a Espanya. Aquesta auto-
rització és imprescindible per operar 

a Espanya des del 28 de juliol de 2016, segons 
la Llei 5/2016.

Aquesta regulació del sector és un punt im-
prescindible per accelerar el creixement del 
sector. Els bancs, fa temps que reclamen la 
regulació de les noves alternatives de finan-
çament per a empreses. El motiu pel qual de-
manen la regulació és que no poden assumir 
totes les demandes de finançament de grans, 
mitjanes i petites empreses, no perquè no 
puguin, sinó perquè amb el preu actual dels 
tipus d’interès no és rendible i prefereixen fi-
nançar a l’administració pública i a la cons-
trucció.

La regulació de la CNMV, ofereix a les pla-
taformes (Arboribus, Growly, MyTripleA, 
Ecrowdinvest…) la seguretat jurídica ne-
cessària per a empreses i inversors. Per a les 
empreses representa una alternativa real al 
finançament bancari, una alternativa i la pos-
sibilitat de diversificar les seves fonts externes 
de finançament per no dependre únicament 
de la banca. Els inversors tenen un nou pro-
ducte d’inversió, regulat per la CNMV, i grans 
inversores, family offices i inversors instituci-
onals estan començant a crear les seves cartes 
d’inversió en crowdlending. Les plataformes 
ofereixen un producte diferenciat dels mer-
cats, molt atractiu per diversificar les carteres 
d’inversió per la seva alta rendabilitat i baixa 
volatilitat. 

PIA PRAT JORBA

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

L’atur a la zona euro baixa a nivells de fa 5 anys, fins 
10,1%. Grècia i ESP els que tenen més atur
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ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Cuando los gobiernos de ESP hablan de las maravillas del turismo 
jamás ¡Jamás!, hablan de sus costes

“No eres director si no feies una promoció amb un API”, el 
relat de la mort de CatalunyaCaixa per @Albertmvidal

CARLES ESCOLANO
Economista
@CarlesEscolano

ELENA FREIXA @efreixa  
Periodista. Corresponsal d’Expansión.

C. ALCARAZC. ESCOLANO D.COS
CARLES ESCOLANO

El nostre salari emocional 
ha de ser conquerit dia a 
dia en tot allò que fem i 

contra l’adversitat.
DAVID COSCESC ALCARAZ

SALARI EMOCIONAL

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

F
a temps que segueixo a la gent de Bos-
ton Consulting Group (BCG) i haig de 
dir que, en general, moltes de les seves 
aportacions a la xarxa al voltant de la 

gestió i l’organització empresarial, estan molt 
bé.
La darrera que he llegit és aquesta que fa refe-
rència a un petit qüestionari que intenta des-
cobrir la posició estratègica de l’empresa i les 
seves capacitats. Si tens una estona, val la pena 
dedicar-la a fer aquesta petita auditoria per sa-
ber la teva posició competitiva:
1. Com estan posicionats els nostres productes/
serveis quan pensem en les dimensions relle-
vants (qualitat i preu)?
2. Quina és la percepció de valor dels nostres 
productes/serveis per part dels nostres compe-
tidors?
3. Fins a quin punt està disponible (segons el 
que podria desitjar el client) el nostre producte 
o servei?
4. És fàcil canviar des de i cap a la nostra marca?
5. On estem posicionats a l’escala de la corba de 

AUDITORIA DE COMPETITIVITAT EN 10 MINUTS!

Els bancs, fa temps que 
reclamen la regulació de 
les noves alternatives de 

finançament per a empreses

CESC ALCARAZ 
Economista Soci-Director FeedbackGround
@cescalcal

LA CNMV AUTORITZA A LES 
PLATAFORMES DE FINANÇA-
MENT PARTICIPATIU

Fem una auditoria: 
Descobreix la posició 

estratègica de l’empresa 
i les seves capacitats!

A
quests dies la premsa ens ha volgut ajudar 
fent-se ressò de les conclusions de diversos 
estudis existents sobre la crisi postvacacio-
nal. Entre els llistats de mesures a prendre 

per fer més portable el retorn a la vida laboral, algun 
d’aquests resums propis d’un text d’autoajuda apun-
tava: “Intenti trobar un sentit a la seva feina”. Mala-
ment, molt malament anem si el sentit de la nostra 
feina es troba tan ocult que hem de fer un esforç in-
tencionat per detectar-lo.

Aquest estiu hem pogut trobar a les llibreries Responsabili-
dad social competitiva, de Cristian Rovira, autor amb gran 
experiència pràctica i coneixement sobre el valor de les em-
preses més enllà de la seva rendibilitat econòmica. En algun 
moment de l’obra, l’autor, deixant de banda el concepte de 
salari monetari, es centra en la riquesa del salari emocional, 
aquell que enriqueix les persones perquè realitzen activitats 
amb sentit tant per a ells mateixos com per a les persones i 
les comunitats en i amb les quals treballen. 
Ha de ser ben trist passar quaranta o cinquanta anys duent 
a terme una activitat professional sense acabar de trobar-li 
un sentit que ens enriqueixi. No estic convençut que l’hu-
mà sigui un animal solidari com apunten alguns. Al llarg 
dels temps hem mostrat dues cares ben oposades. Sense ser 
solidaris no hauríem arribat fins aquí, però està ben clar 
que també som ferotges i egoistes. Els noticiaris d’aquest 
estiu, un any més, no han passat per alt la barbàrie, però 
tampoc han deixat de costat la solidaritat. Escric aquestes 
paraules sentint molt a flor de pell l’assassinat de la Isabel 
Solà a Haití. Ella, que de ben segur havia trobat tot el sen-
tit a la seva feina, ha estat víctima d’aquesta contradictòria 
condició humana. El nostre salari emocional ha de ser con-
querit dia a dia en tot allò que fem i contra l’adversitat. Ella 
ho sabia. 
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L a Vegueria Penedès pot 
ser una realitat molt 
aviat. Acabades les va-

cances, i recuperat el període 
d’activitat parlamentària, la 
cursa cap al reconeixement 
del Penedès com a territori 
definit en el mapa català  és ja 
qüestió de setmanes. Dilluns 
al vespre es va fer a Igualada 
una assemblea de la Platafor-
ma per una Vegueria Pròpia, 
en la que, entre d’altres coses, 
es va demanar més iniciativa 
en l’àmbit polític anoienc per 
a esclarir quin vol ser el paper 
de la comarca en la nova Ve-
gueria. Per exemple, quines 
delegacions de la Generalitat 
voldria acollir. 
Recordem que el ple del Parla-
ment de Catalunya va aprovar 
en l’última sessió abans de les 
vacances d’estiu, i per la via 
d’urgència, la modificació de 
la llei de vegueries que suposa-
rà la inclusió del Penedès amb 
entitat pròpia en la futura 
ordenació territorial de Cata-
lunya. La proposta va tenir el 
suport de 99 dels 135 diputats 
(JxSí, la CUP, CSQP i el PSC) 
i va superar les esmenes a la 
totalitat presentades pel PP i 
Ciutadans. 

Via d’urgència
Hi havia certa temença en què 
l’aprovació de la Vegueria Pe-
nedès quedés una altra vegada 
encallada, en aquest cas per un 
possible avançament d’elecci-
ons catalanes, si el president 
Puigdemont no superava la 
sabuda moció de confiança. 
Com que la CUP ja ha anun-
ciat el seu vot favorable, és 
d’esperar que la legislatura 
segueixi el seu camí, almenys 
fins l’any vinent.
Un fet determinant marca la 
manca de temps en la deci-
sió final, i és que la proposta 
aprovada abans de l’estiu es va 
fer per la “via d’urgència”, un 
tràmit que permet estalviar la 
meitat del temps en el proce-
diment d’una proposició de 

La  cursa per la Vegueria 
Penedès entra en la seva 
fase decisiva

Prop d’un miler de persones reclamen 
respostes per la mort de Gabriel Pérez

llei.
Les properes passes del re-
corregut burocràtic són les 
compareixences dels diversos 
grups polítics, i la resolució 
d’esmenes a l’articulat. El ter-
mini per presentar-les acaba 
el 3 d’octubre. Un cop resoltes, 
es designaran els integrants de 
la ponència que redactaran el 
dictamen definitiu. Si la pro-
posta de llei no ha de passar 
pel Consell de Garanties Esta-
tutàries, entre els plens parla-
mentaris del 23 de novembre 
i el 15 de desembre es podria 
aprovar la Vegueria Penedès.
No sembla que cap partit esti-
gui disposat a posar traves en 
aquest assumpte. El PP ja ha 
avisat que no ho farà, per boca 
del diputat de Vilanova i la 
Geltrú, que forma part del Pe-
nedès, Santi Rodríguez. A Ciu-
tadans encara s’ho estan pen-
sant, però és difícil que el grup 
es quedi sol en aquest procedi-
ment. Tant PP com C’s, els més 
contraris a les vegueries, veuen 
aquesta llei -aprovada el 2010- 
com una simple posada en es-
cena, perquè pretén suprimir 
les diputacions -i amb elles, 
les províncies- i això només 
es pot aprovar amb el permís 
de Madrid. De moment, però, 
el reconeixement del Penedès 
-que és el que es volia- és molt 
a prop.
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P rop d’un miler de per-
sones van participar 
diumenge al migdia en 

una manifestació a l’entorn 
de l’Hospital d’Igualada per 
protestar i demanar respostes 
davant la mort del jove igua-
ladí Gabriel Pérez, de 24 anys 
d’edat, que perdre la vida per 
una peritonitis.
La concentració, en silenci, 
anava encapçalada per una 
gran pancarta en la que es lle-
gia “Gabri Lluitarem per Tú!!”, 
i “això no ha de tornar a pas-
sar”. La convocatòria feta per 
amics i familiars, va tenir una 
alta resposta.  
Pérez va morir el dilluns 22 
d’agost a l’Hospital Clínic de 
Barcelona per una peritonitis 
aguda, després d’haver anat 
fins a tres vegades a l’Hospital 
d’Igualada abans que li po-
guessin detectar. La família in-
sisteix en que està disposada 
a arribar fins al final perquè 
s’esclareixin els fets. L’Hospi-
tal i el Servei Català de la Salut 
encara no han donat una res-
posta clara.

La manifestació va recòrrer l’entorn de l’Hospital d’Igualada.

SEMPRE A PROP TEU

CO
MER

Ç NUCLI ANTIC

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

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

Tornada a l’escola de la mà 
de COMERÇ DEL NUCLI ANTIC

sempre al teu costat!

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com
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P assades les vacances 
d’estiu es reprenen 
els tallers de cuina al 

Mercat de la Masuca. El de-
partament de Comerç de 
l’Ajuntament d’Igualada, en 
col·laboració amb l’Associa-
ció de Botiguers del Mercat, 
han programat per als mesos 
de setembre, octubre i novem-
bre un total de sis nous tallers, 
tres d’aquests específicament 
adreçats al públic familiar. Les 
inscripcions es poden dur a 
terme al mateix mercat. 
El 22 de setembre, el restau-
rant Cor Verd ensenyarà a 
preparar un menú complet, 
natural i íntegrament vegeta-
rià. El 20 d’octubre i el 17 de 
novembre, el cuiner Ricard 
Closa de Cuina.Dom prepara-
rà diferents receptes de bacallà 
i un arròs confitat de tardor. 
Aquestes tres propostes es du-
ran a terme el tercer dijous de 
cada mes, de 17:30 a 19:30h, 
amb un preu de 4 euros cada 
taller o de 10 euros si es fan 
tots tres. 
Els tallers familiars, que ja 
van tenir molt èxit el trimes-
tre passat, es faran els darrers 
divendres de mes, en el mateix 
horari, i aniran a càrrec de 
Natasha de CookyFop’s i de la 
Petita Xef. Les famílies es di-
vertiran fent fruites animades, 

Nous tallers de cuina i sorteig de 
500 euros al mercat de la Masuca

cupcakes amb xispa i delici-
oses tortites. En aquest cas la 
inscripció és gratuïta, només 
limitada per l’aforament de 
l’aula. 

La Masuca sorteja 500 euros 
en compres
L’Associació de Botiguers de 
la Masuca ha iniciat un nou 
sorteig en el que regalarà 10 
vals de compra per valor de 50 
euros cadascun. L’associació 
que aplega els comerciants del 
mercat municipal d’Igualada 
va iniciar la setmana passa-
da un nou sorteig entre tots 
els que s’acostin a la Masuca. 
Aquest mes de setembre rega-
larà 500 euros en diferents vals 
de compra per bescanviar en 
qualsevol botiga de l’Associa-
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ció de Botiguers de la Masuca.
En concret, hi haurà 10 vals, 
10 premis per a 10 persones, 
per valor de 50 euros cadas-
cun. La mecànica és la mateixa 
que en d’altres sorteigs de l’as-
sociació: qui vulgui participar 
haurà d’omplir els tiquets de 
participació que ja es poden 
trobar en qualsevol parada o 
botiga membre de l’entitat.
El sorteig es farà el divendres 
30 de setembre. Per participar 
s’haurà de realitzar qualsevol 
compra en les parades i boti-
gues membres de l’associació 
que aplega els comerciants 
del mercat municipal. Un cop 
efectuat el sorteig, l’organitza-
ció es posarà en contacte amb 
els guanyadors per fer l’entre-
ga dels vals.

REDACCIÓ / LA VEU 

En el darrer exercici l’ICS 
a la Catalunya Central 
ha fet 14.560 espirome-

tries, un 11% més que l’any 
anterior. Un total de 2.344 
proves corresponen als cen-
tres de l’ICS a l’Anoia; 7.243, 
als centres del Bages i 4.973, 
als d’Osona 
La realització d’espirometries 
a l’atenció primària de l’ICS a 
la Catalunya Central ha per-
mès millorar el diagnòstic, el 
grau de control  i el seguiment 
de les persones afectades de 
problemes respiratoris. La 
principal patologia és la ma-
laltia pulmonar obstructiva 
crònica (MPOC), que consis-
teix en una dificultat del pas 
de l’aire a través dels bronquis 
i que està estretament rela-
cionada amb el fet de fumar. 
També és útil en el diagnòstic 
de l’asma i d’altres malalties 
respiratòries. En el darrer any 
s’ha assolit el sostre de proves 
amb espirometries a centres 
de l’ICS a la Catalunya Cen-
tral.
L’espirometria és una prova 
que realitzen els professionals 
d’infermeria i que ajuda a sa-
ber quin problema tenen els 
malalts respiratoris i quin és 
el grau d’afectació de la seva 
malaltia. Indica la quantitat 
d’aire que poden moure els 

2.344 proves a l’Anoia 
d’espirometria

pulmons i amb quina facilitat 
ho fan. És una prova que no té 
risc i que no és agressiva. 
Cal fer una espirometria a 
tota la població exposada a 
factors de risc i es prioritza 
el tabaquisme a partir dels 40 
anys. Aquest seguiment fet per 
l’atenció primària és impor-
tant per al control evolutiu de 
la malaltia. Un estudi recent 
de l’ICS, que s’ha dut a terme 
a Reus en fumadors, demostra 
que el fet d’informar de forma 
detallada dels  resultats obtin-
guts en la prova, com a part 
del consell sanitari per deixar 
de fumar, facilita l’abandona-
ment de l’hàbit tabàquic. 
Per tant, els pacients fuma-
dors amb MPOC i altres pa-
tologies són atesos al seu cen-
tre de referència, on els faran 
una espirometria tant per al 
diagnòstic com per al segui-
ment de la malaltia, amb la 
freqüència recomanada se-
gons el seu cas. 

SCARAMOUCHE de Dagoll Dagom TEATRE VICTORIA 

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

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

Temporada 2016 - 2017

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

93 803 75 56

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

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

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

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

LA CUBANA - GENTE BIEN  TEATRE COLISEUM
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El pròxim dissabte 24 de 
setembre de 2016, de 10 
a 22h, el Teatre Muni-

cipal de l’Ateneu acollirà una 
nova edició de la Marató de 
Donació de Sang. La campa-
nya, organitzada pel Banc de 
Sang i Teixits (BST), compta 
amb la implicació de l’Ajunta-
ment d’Igualada, MIPS Fun-
dació Privada, l’Ateneu Igua-
ladí i l’Associació de Donants 
de Sang de l’Anoia. 
Gràcies a la participació de 
tota la ciutat, cada any aconse-
guim que la jornada es superi 
amb escreix les expectatives. 
L’any passat 649 persones van 
venir a la Marató, fent que 
aquesta sigui un dels princi-
pals referents a Catalunya.  
L’intenció dels organitzadors 
és que aquesta Marató ajudarà 
a recuperar l’estoc de sang que 
necessita mantenir Catalunya 
després de l’estiu, i que hores 
d’ara està en una situació qua-
si crítica de reserves.

La 13a edició de la Marató de Donació de Sang a Igualada es farà 
el proper 24 de setembre, en una situació quasi crítica de reserves

Amb l’èxit que es va obtenir 
en la passada edició traslla-
dant la marató en el Teatre de 
l’Ateneu, enguany s’ampliaran 
novament els mitjans per evi-
tar cues i facilitar la donació. 
 
Eslògan “La sort 
de donar sang”
Donar sang és sinònim de sa-
lut, per això ser donant és una 
sort. Com també és una sort 
per als qui necessiten sang que 
hi hagi milers de persones que 
cada any en donen. Gràcies a 
elles, els malalts poden rebre 
sang per a les operacions i 
tractaments. De fet, a Catalu-
nya cada any prop de 100.000 
persones necessiten sang per 
als seus tractaments i opera-
cions.  
La Marató vol convertir la do-
nació de sang en una gran jor-
nada festiva. Per això hi par-
ticipen entitats, institucions, 
empreses i particulars que 
donen suport i s’impliquen 
organitzant un seguit d’acti-
vitats lúdiques durant tota la 
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La marató es farà el dia 24 a l’Ateneu Igualadí.

jornada. Al llarg d’aquests dies 
s’està implicant el teixit asso-
ciatiu i empresarial dels mu-
nicipis i rodalies. 
 A més a més, amb les etiquetes 
#MSangIgualada i #Siguesel-
protagonista es vol continuar 
mobilitzant als igualadins i 
igualadines perquè segueixin 
sent els verdaders protago-
nistes de la Marató de Dona-
ció de Sang. Es vol estendre 
la presència de la Marató a 
les xarxes socials, i així dina-
mitzar a la societat present a 
Twitter, Facebook i Instagram.  
La Marató vol sensibilitzar so-
bre la importància de donar 
sang com un hàbit i aconse-
guir nous donants per esten-
dre aquesta pràctica entre el 
màxim nombre de ciutadans. 
Cal tenir en compte que cada 
dia calen 1.000 donacions a 
Catalunya per atendre les ne-
cessitats dels malalts. 
De forma general, pot donar 
sang qualsevol persona que 
tingui bona salut i que com-
pleixi les següents condicions:  

tenir més de 18 anys, pesar 50 
quilos o més, i no estar emba-
rassada. Per donar sang no cal 
estar en dejú.  
Al web www.donarsang.gen-
cat.cat es dóna resposta a les 
preguntes més freqüents so-
bre la donació de sang.  
La col·laboració per la Mara-

tó continua oberta per totes 
aquelles persones i entitats 
que vulguin participar-hi, ja 
sigui aportant idees, ajudant 
a la difusió o preparant acti-
vitats. Per fer-ho, cal contactar 
al telèfon 93 805 00 68 o via 
e-mail a:
 jmplanella@nadark.com.    

TERRASSA 
FUMADORS

C/ Cervantes, 54
08700 IGUALADA

Tel. 93 805 10 21
www.cafegrey.net

cafegrey@hotmail.com

OBRIM TOTS ELS DIES DE LA SETMANA
MATÍ - TARDA I NIT

De dilluns a divendres de 7:30 del matí a 22:00h de la nit
divendres i dissabte  de 7:30 a 3 nit

Diumenge de 16:00 - 22:00h

Pròximament campionat de futbolí
+ info a cafègrey

C/ Cervantes, 54
08700 IGUALADA

Tel. 93 805 10 21
www.cafegrey.net

cafegrey@hotmail.com

C/ Cervantes, 54
08700 IGUALADA

Tel. 93 805 10 21
www.cafegrey.net

cafegrey@hotmail.com

OBRIM TOTS ELS DIES DE LA SETMANA
MATÍ - TARDA I NIT
De dilluns a divendres de 7:30 del 
matí a 22:00h de la nit
divendres i dissabte  de 7:30 a 3 nit
Diumenge de 16:00 - 22:00h

Pròximament campionat de futbolí

+ info a cafègrey
OBRIM TOTS ELS DIES 
FÀCIL APARCAMENT
TERRASSA FUMADORS
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COMARCA / C. ROMA 

L ’estiu de 2016 (l’estiu 
climàtic: mesos de juny, 
juliol i agost) ha estat 

càlid i sec al conjunt de Ca-
talunya. El fet més destacat és 
l’escassa precipitació recollida 
a gairebé tot el territori que ha 
quedat clarament per sota de 
la mitjana climàtica. Fins i tot 
es pot qualificar de molt sec 
(precipitació inferior al 30% 
respecte dels valors mitjans 
climàtics) a prop d’un 40% de 
la superfície del país, segons 
les dades del Servei Meteoro-
lògic de Catalunya (SMC).
L’estiu d’enguany ha estat 
un dels més secs dels darrers 
anys, comparable amb el del 
2012, ja que en tots dos casos 
la precipitació va ser escassa a 
pràcticament tot el territori, 
en contrast amb la distribució 
irregular de la precipitació tí-
pica d’estiu, amb àrees seques 
i plujoses. 

Un estiu sense pluja a l’Anoia
A la comarca estem patint una 
sequera important per l’acu-
mulació de falta d’aigua des 
de fa un any i mig, segons ex-
plica Albert Borràs, de l’Ob-
servatori de Pujalt. Cal tenir 
en compte que el 2015 va ser 
rècord de poca precipitació a 
la Conca d’Òdena igual que 
va passar en altres punts de 

la Catalunya Central i sud de 
Catalunya. 
En el gràfic podeu veure que 
a l’Observatori de Pujalt l’es-
tiu de 2016 ha estat el més sec 
de tots amb 28mm i és que de 
fet ha plogut un dia de forma 
significativa amb 23mm, el 15 
de juny. El següent dia que ha 
plogut més aquest estiu va ser 
el 10 de juny amb 1,3mm. I 
tot plegat després d’un 2015 
molt sec a la comarca. 
La sequera actual ve del 2015 
en què la Conca d’Òdena va 
patir la sequera més impor-
tant com a mínim en 65 anys 
de dades oficials. L’històric 
de dades corregit pel Servei 
Meteorològic de Catalunya 
indica que Igualada va tenir 
en l’any 1985 el mínim des 
de 1950 amb 361,5mm. L’any 
passat, però, el valor va que-
dar en 261,6mm segons les 
dades recollides per l’Albert 
Aguirre (Observador oficial 
del Servei Meteorològic de 
Catalunya) des de l’Ajunta-
ment d’Igualada. A Montbui 
poble la precipitació va ser de 
298,8mm segons dades d’En-
ric Barrufet (Vigilant oficial 
del Servei Meteorològic de 
Catalunya).
Tot aquest històric de falta 
d’aigua el veiem reflectit en el 
riu Anoia en el seu pas per la 
Conca... ben sec. També a la 
bassa de Capellades tot i que 

allà hi ha altres factors. 
Per altra banda, a la Llacuna, 
segons les dades recollides per 
l’Abel Galisteo, l’estiu meteo-
rològic d’aquest any ha estat 
el més sec des de l’any 2008 
amb 60,12mm per sota la 
mitjana i a data avui es por-
ten 27 dies consecutius sense 
caure ni una gota d’aigua. A 
la Llacuna la precipitació to-
tal acumulada durant el que 
portem de 2016 és de 270mm 
quan la mitjana és de 606mm.

Temperatures molt altes
Segons Albert Borràs, de 
l’Observatori de Pujalt, la 
temperatura d’aquest estiu 
(climàtic) no ha estat pas de 
rècord per elevada aquest any, 
ni tampoc pel seu màxim ab-
solut. 
No podem dir pas el mateix 
pels primers dies de setembre 
en que sí que s’han batut rè-
cords de temperatura màxima 
absoluta:
- Els Hostalets de Pierola, mà-
xima de 38,7ºC el 4 de setem-
bre. A partir del 1 de setembre 
es considera període de tardor 
climàtica fins el 30 de novem-
bre. Aquesta temperatura és la 
més elevada pel mes de setem-
bre de l’estació meteorològica 
automàtica del Servei Meteo-
rològic situada a Hostalets de 
Pierola en 20 anys de dades.
- Aeròdrom d’Òdena, màxi-
ma de 38,2ºC el 4 de setem-
bre. Màxima absoluta pel mes 
de setembre de la sèrie de l’es-
tació automàtica del Servei 
Meteorològic de Catalunya 
amb 17 anys de dades.
- Observatori de Pujalt, màxi-
ma de 33,5ºC el 4 de setem-

bre. Màxima absoluta pel mes 
de setembre de la sèrie amb 13 
anys de dades.
Sortint de la comarca trobem 
un rècord molt significatiu 
el dilluns 5 de setembre a un 
observatori centenari no afec-
tat per l’entorn, l’Observatori 
de l’Ebre, amb una màxima 
de 41,5ºC, màxima absoluta 
de la sèrie superant en 3,2ºC 
l’antic rècord que s’havia 
produït.... diumenge 4 de se-
tembre de 38,3ºC. Fins diu-
menge la màxima absoluta 
pel setembre era de 38,0ºC.
Aquests valors històrics per 
aquests primers dies de se-
tembre s’han normalitzat 
a valors d’estiu, a valors 
d’agost, al llarg d’aquesta set-
mana. 

Un dels estius més secs dels 
darrers anys a tot Catalunya 
i poca precipitació
De les dues sèries centenàri-
es que es disposa a Catalunya 
(Observatori de l’Ebre, amb 

Un estiu sense pluja i amb temperatures rècord 
aquests primers dies de setembre a l’Anoia

dades des de l’any 1905, i Ob-
servatori Fabra, des de 1914) 
l’estiu de 2016 ha resultat el 
quart més sec a l’Observatori 
de l’Ebre, mentre que a l’Ob-
servatori Fabra ha estat entre 
els 20 estius més secs. A Llei-
da, amb una sèrie de dades 
des de 1950, l’estiu de 2016 
ha estat el més sec.
El balanç de temperatura de 
l’estiu ha estat resultat de tres 
mesos en què la temperatura 
ha estat per sobre dels valors 
mitjans climàtics, tot i que 
amb algunes excepcions.
Les àrees on l’anomalia de 
precipitació negativa ha es-
tat més marcada han estat 
alguns sectors de Ponent, del 
Prepirineu occidental, de la 
Catalunya Central, prelitoral 
Central i Sud i pràcticament 
tot el litoral. Concretament, a 
punts de les Terres de l’Ebre i 
de Ponent no s’han arribat a 
recollir 10 mm en tot l’estiu.
Pel que fa a la temperatura 
mitjana, tot i que ha estat per 
sobre de la mitjana climàti-
ca, no s’han produït calora-
des amb valors extrems, de 
manera que no hi ha hagut 
onades de calor pròpiament 
dites (superació durant tres 
dies consecutius del percentil 
98 de la temperatura màxima 
dels mesos d’estiu). 

La Conca d’Òdena pateix una sequera importan-
tíssima que ja ve del 2015 i l’escassa precipitació 
d’aquests darrers mesos d’estiu junt amb les altes 
temperatures d’aquests primers dies de setembre 
no fan més que empitjorar-ho

Arreu de Catalunya 
aquest ha estat un dels 
estius més secs des que 
es tenen dades meteo-

rològiques

La Conca d’Òdena va arribar a temperatures màximes històriques.

Gràfic de precipitacions a l’Observatori de Pujalt durant l’estiu climàtic
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tallers de dibuix il.lustrat

c/.Calaf, 2 08700-Igualada
fotomagic.igualada@gmail.com

telf.660.762.142

www.3x3disseny.com

fotomagic

estudis fotogràfics
       on-line

fotomanga
retrats originals, 
moderns i divertits. collage

de dilluns a divendres
de 18,00 a 20,00h .

A partir de 

7anys.

creativa

Volem sorprendre‛t

Volem emocionar-te

MONTBUI / LA VEU 

Aquest cap de setmana, 
coincidint amb la ce-
lebració de la Diada 

de Catalunya (diumenge) i el 
Día de Extremadura (dijous), 
es duran a terme a Montbui 
un seguit d’activitats per 
commemorar el 20è aniver-
sari de l’agermament entre 
Montbui i Mata de Alcánta-
ra, municipi de Cáceres que 
va ser el primer amb el que 
Montbui va estrènyer vincles 
institucionals. Cal recordar 
que una bona part de la po-
blació de Mata de Alcántara 
va emigrar a Montbui durant 
la segona meitat del segle pas-
sat. Els vincles entre ambdós 
municipis han estat constants 
durant aquests anys.
Les activitats institucionals 
i oficials començaran diven-
dres a les onze del matí amb 
una recepció a l’Ajuntament 
de Montbui per a tota la co-
mitiva (autoritats i veïns) de 
Mata de Alcántara, encapça-
lats pel seu alcalde Luis Ama-
do Galán Hernández. A les 
sis de la tarda la comitiva de 
Mata de Alcántara i els veïns 
de Montbui que ho desitgin 
podran veure a la Sala Audi-
tori de Mont-Àgora la pro-
jecció de l’àudiovisual “20 
anys d’agermanament entre 
Montbui i Mata de Alcánta-
ra”.
L’endemà dissabte a partir de 
les 12 del migdia es duran a 
terme a la Plaça de l’Ajun-
tament diferents balls extre-
menys i catalans. I a partir 
de les dues de la tarda finalit-
zaran les activitats amb una 
arrossada de germanor als 
jardins de l’Ajuntament. Els 

tiquets per a l’arrossada es 
poden adquirir al CCC La Vi-
nícola (matins) i a la recepció 
de Mont-Àgora –en horari de 
tarda-. El preu és de 6 euros.
Al marge de l’agenda institu-
cional, els veïns i autoritats de 
Mata de Alcántara realitzaran 
durant aquests dies altres ac-
tivitats i visites a espais em-
blemàtics del nostre entorn 
com La Tossa o els principals 
equipaments de Montbui 
(Mont-aQua, Mont-Àgora, 
etc). També assistiran a una 
trobada, aquest dijous al ves-
pre, al Centre Extremeny de 
Vilanova del Camí, on com-
memoraran el Día de Extre-
madura
A més de ser el primer mu-
nicipi agermanat amb Mont-

20 anys de l’agermanament 
amb Mata de Alcántara a Montbui 

bui, i en motiu del qual es va 
fer la primera Fira de la Mul-
ticultura (el Castúo),  Mata 
de Alcántara va ser el primer 
municipi germà en disposar 
de carrer propi a Montbui –
també Montbui disposa de la 
“Plaza del Llano de Montbui” 
a Mata de Alcántara-. Els lli-
gams entre veïns d’ambdós 
municipis continuen enfor-
tint-se any rere any.
L’Alcalde Teo Romero con-
vida als ciutadans de Mont-
bui a participar d’aquestes 
activitats i recorda els grans 
vincles existents entre amb-
dós municipis. Com recorda 
l’alcalde montbuienc “molts 
veïns de Montbui tenen vin-
cles amb Mata de Alcántara i 
també amb altres municipis 
d’Extremadura. A Montbui 
hem treballat per garantir 
que aquests vincles perdu-
rin, perquè les arrels dels 
nostres ciutadans també són 
part de la nostra essència 
com a municipi”.

Els actes es faran coinci-
dint la celebració de la 

Diada de Catalunya i el 
Día de Extremadura

MONTBUI / LA VEU 

D urant aquest pro-
per curs s’oferirà a 
Montbui novament 

un “Curs de preparació per a 
la prova d’accés als cicles for-
matius de formació professio-
nal –Grau Mitjà”-. Aquesta ac-
tivitat està adreçada a aquelles 
persones que no disposin del 
graduat en ESO i que vulguin 
presentar-se a la prova d’accés 
per cursar un cicle formatiu 
de formació professional de 
grau mitjà, i així poder rein-
corporar-se al sistema educa-
tiu i poder afrontar millor la 
reinserció en el mercat laboral 
amb una millor qualificació 
professional. Per poder acce-
dir al curs s’ha de tenir com a 
mínim 17 anys l’any 2017.
La prova d’accés als cicles for-
matius consta d’un sol exa-

men. El fet de superar-la dóna 
dret a cursar qualsevol cicle 
formatiu i té validesa perma-
nent a tot l’Estat espanyol. 
Aquest curs forma part del 
Programa de mesures forma-
tives de la Diputació de Barce-
lona.
Les inscripcions per a aquest 
curs es poden fer actualment 
a l’Àrea de Serveis Personals/
Centre Obert –carrer Sant Mi-
quel, 6, baixos. El curs té una 
durada de 330 hores i es rea-
litzarà entre octubre de 2016 i 
abril de 2017. Per a més infor-
mació es pot trucar al 93 801 
77 18. 
El pla d’estudis inclou acon-
seguir competències bàsiques 
sobre llengua catalana, llengua 
castellana, llengua estrangera, 
matemàtiques, socials i ciuta-
dania, interacció amb el món 
físic i tecnologies. 

Curs per a la prova 
d’accés als cicles 
formatius de grau mitjà

ÒDENA / LA VEU 

Demà dissabte  a les 6 
de la tarda a la sala 
d’actes de l’Ajunta-

ment d’Òdena, tindrà lloc 
un dels actes que s’han pre-
parat per celebrar la Diada 
Nacional de Catalunya. En 
aquesta ocasió es tracta de la 
conferència “L’abans i el des-
prés dels successius decrets 
de nova planta absolutistes 
de Felip V. Com van afectar 
en general i com ho podríem 
exemplificar en el cas d’Òde-

Xerrada i canvi de senyera 
per la Diada, a Òdena

na” i anirà a càrrec del doctor 
en Història, Xavier Jorba Ser-
ra.
En acabar s’oferirà un refri-
geri.
Per altra banda l’endemà, 
diumenge 11 de setembre, 
Diada Nacional de Catalunya, 
com és habitual hi haurà el 
canvi de la senyera a la torre 
del castell d’Òdena.
L’acte, que començarà a les 
10 del matí, comptarà amb 
la presència del membres del 
pubillatge, del consistori i de 
tothom qui s’hi vulgui afegir.
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La plaça del Mercat tornarà 
acollir el proper dissabte 17 
de setembre el Vilashopping 
nit de tapes, una festa comer-
cial, gastronòmica i musical 
que Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí ha programat per segon 
any consecutiu amb la volun-
tat de repetir l’èxit de l’any 
passat. Aquest any, la regido-
ria tornarà a comptar amb el 
suport de Vilanova Comerç 
i l’Associació del Mercat de 
Sant Hilari.
L’Alcaldessa de Vilanova del 
Camí, Vanesa González, està 
convençuda que “la combina-
ció de la mostra comercial, els 
tasts gastronòmics, la música 
i l’ambient festiu a l’aire lliu-
re són un còctel perfecte que 
fan que aquests actes funcio-
nin molt bé”. “Tothom, inde-
pendentment de la seva edat o 
les seves preferències, troba en 
aquest acte el seu espai propi”.
La festa seguirà el mateix 
model de l’any passat, “amb 
l’esperit”, explica l’Alcaldessa, 

“d’anar consolidant els actes 
en el calendari festiu del mu-
nicipi.” “Això fa”, explica Va-
nesa González, “que la gent ja 
els esperi i d’aquesta manera 
també els facilitem que hi par-
ticipin” 
El fet de consolidar un acte, 
afegeix el regidor de Promoció 
Econòmica, Jordi Barón, “és 
beneficiós per a tots”. “Facilita 
i agilitza les inscripcions, l’or-
ganització dels esdeveniments 
i la coordinació entre els dife-
rents actors”.
Jordi Barón també ha destacat 
el gran nombre d’establiments 
locals que s’han inscrit en 
aquesta edició. “És una bona 
fórmula per promocionar el 
comerç local però també els 
bars i restaurants del nostre 
municipi” explica Barón. 

Vilanova et convida al Vilashopping nit de tapes: 
comerç, gastronomia i música a la plaça del Mercat

Enguany participaran al Vi-
lashopping 24 comerços: 12 
ho faran promocionant els 
seus productes i serveis en di-
ferents carpes i, 12 més, pren-
dran part en la mostra gastro-
nòmica oferint tot un ventall 
de tapes i platets diferents a 
preus molt assequibles. 
Les parades del Mercat Mu-
nicipal, oferiran un pack de 

tiquets que es podran adqui-
rir amb antel·lació. La resta 
d’establiments posaran els ti-
quets a la venda a partir de les 
8 del vespre. Cada tapa tindrà 

un preu diferent en funció de 
l’elaboració del plat.
Amb la voluntat d’arribar a 
un públic molt ampli i divers, 
també als més petits de la casa, 
el Vilashopping ha programat 
de cinc a vuit del vespre, un 
seguit d’activitats infantils i 
familiars amb la complicitat 
d’Endinsa’t. A partir de les sis 
començarà la mostra de co-
merços amb promocions de 
productes, serveis i artesania i 
a partir de les vuit,  es serviran 
les tapes.
 
CyBee torna a Vilanova i pre-
sentaran el seu segon disc 
“Viatge a Mu” 
El mal temps va impedir en 
la passada edició gaudir del 
concert que estava programat 
amb CyBee, un grup emer-
gent guanyadors d’un premi 
Enderrock.  El grup va acabar 
fent un acústic a l’interior del 
Mercat que van seguir un cen-
tenar de persones. Donada la 
bona acollida que el grup va 
tenir i l’intent fallit del con-
cert, aquest any des de Promo-
ció Econòmica han tornar a 
contractar-los. Així és que si el 

temps no ho impedeix, el pro-
per dissabte 17 de setembre 
podrem assistir en directe al 
concert dels CyBee que a més 
a més estan promocionant el 
seu segon disc: “Viatge a Mu”. 
Mu és un continent perdut, 
una terra mitològica que els 
serveix d’escenari per expli-
car tota mena de situacions, 
relacions, descobriments i re-
flexions sobre la vida. Aques-
tes reflexions són les que els 
porten a fer un viatge a ritme 
de cançons, bé siguin de folk 
èpic, rock&roll, un punt funk 
o la mescla de tot plegat. L’estil 
que ells anomenem Rockefolk. 

El regidor Jordi Baron i l’alcaldessa Vanesa González.
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PROGRAMA 
QUIROMASSATGE

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

KINESOLOGIA
Horaris: Dijous de 18 a 21h

FLORS DE BACH
Horaris: Dimarts de 18 a 21h

REFLEXOTERÀPIA
Horaris: Dimecres de 18 a 21h

QUIROPRÀXIA
Horaris: Un cap de setmana al mes

ACUPUNTURA
Horaris: Dos dissabtes al mes

Escola de teràpies 
manuals i naturals

Escola de teràpies 
manuals i naturals

Cardenal Vives, 1, 1-2
IGUALADA

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

Àngel Sanromà Escola Ara

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L a Festa Major de Vi-
lanova del Camí es va 
cloure dilluns amb les 

tradicionals havaneres que 
enguany van anar a càrrec del 
grup “Atotavela”. Han estat 
cinc dies plens d’activitats que 
han convidat a la gent a sortir 
al carrer. 
Per a moltes de les persones 
amb les que hem parlat du-
rant la festa, aquesta ha estat 
la millor Festa Major dels dar-
rers anys i una de les més par-
ticipades.
El cert és que les novetats que 
s’han introduït al programa 
festiu com el tobogan aquàtic 
de dissabte al matí o l’oferta 
de concerts a l’Embarraca’t, 
han funcionat molt bé. 

Les barraques van acabar les 
existències
El Va Parir Tour va portar fins 
a l’Embarraca’t un públic tan 
nombrós com variat. Petits i 
grans van gaudir de l’espec-
tacle que van oferir Carles 
Pérez, Dídac Tomàs, Andreu 
Presas i el Gran Germán. Bona 
música, bon ambient i molt de 
ritme que va superar fins i tot 
les expectatives dels locutors 
que no s’esperaven tenir a Vi-
lanova del Camí una acollida 
tan calorosa. 
Tampoc va decebre ningú el 
concert del grup local “La 7ª 
trastada” malgrat que van ha-
ver d’interpretar el seu reper-
tori sense el bateria habitual 
que va patir un petit accident.
També va funcionar molt bé 
el concurs de bandes amb una 
assistència molt notable tenint 
en compte que era el primer 
dia de Festa Major. Van par-
ticipar quatre grups locals, de 
Vilanova i d’Igualada: “Xillo-
na” “Against the flow”, “Her-
death” i “Melifluo”. 

Vilanova té a partir d’aquest 
any Pubilla i Hereu, Pubilleta 
i Hereuet
Cristina Moreno i Marc Lum-
breras són la Pubilla i l’Hereu 
de Vilanova del Camí del 2016. 
Durant tot un any representa-
ran la ciutat allà on calgui. 
Vilanova va recuperar la festa 
de la Pubilla l’any 2001, i des-
prés de 15 anys, enguany no 
s’han proclamat Pubilla i Da-
mes d’Honor, sinó que s’han 
buscat un Hereu i una Pubilla. 
Durant la cerimònia també es 
van proclamar una nova Pubi-

lleta i un Hereuet.
Els germans Carla i Jan Ro-
dríguez Rovira van donar el 
relleu a altres dos germans, els 
bessons Àneu i Guim Bernadí 
Fernández.
Després de la proclamació 
de les pubilles i hereus, es va 
donar inici al pregó de Festa 
Major que va anar a càrrec de 
Joan Valentí. L’actor vilanoví, 
va fer un repàs de la seva tra-
jectòria tan personal com pro-
fessional, sempre vinculada a 
Vilanova del Camí.
Acabat el pregó, el grup de Di-
ables Els Cabrons de Vilanova 
van iniciar una cercavila que 
va acabar a la plaça del Mer-
cat on es va fer el Ball dels 7 
Pecats. Fent ús de la sàtira que 
els caracteritza, Els Cabrons, 
van fer un pregó  ple de refe-

rències iròniques al consistori 
vilanoví i a totes aquelles per-
sones que els han criticat, per 
exemple, que hagin venut cer-
vesa als seus actes o que utilit-
zessin “un llenguatge poc cor-
recte per als menors d’edat”. 
En el seu honor, els Diables 
van treure un cartell on es po-
dia llegir “Per a majors de 18 
anys” i van regalar cervesa i 
coca cola per als menuts.
Dissabte la Xambalada va 
convocar deu colles d’arreu 
de Catalunya i la nit s’om-
ple d’espurnes i guspires de 
colors. Els Cabrons de Vila-
nova van preparar enguany 
la baixada a l’infern amb un 
correaigua i canó d’escuma 
inclòs, una novetat que va ser 
molt ben rebuda pels partici-
pants al correfoc.

Vilanova del Camí tanca la seva Festa 
Major amb un èxit de participació
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

L a coneguda periodista i 
escriptora Pilar Rahola 
presidirà, el dissabte 10 

de setembre, l’acte acadèmic 
del Premi Gumersind Bisbal i 
Gutsems, que organitza la re-
gidoria de Cultura de l’Ajunta-
ment. L’acte tindrà lloc a la 1 del 
migdia a l’Ateneu Gumersind 
Bisbal i està emmarcat dins de 
la programació de les Festes 
Culturals.
El torn de parlaments l’obrirà 
l’alcalde poblatà, Santi Broch. 
A continuació, es convocarà 
el certamen per a l’any 2017 i, 
tot seguit, Pilar Rahola farà la 
cloenda. El Premi Gumersind 
Bisbal i Gutsems va ser fundat 
el 1972 pel mecenes que porta-
va el mateix nom. El certamen 
es concedeix, en anys alterns, a 
un estudi d’investigació sobre 
una comarca de llengua cata-
lana o de qualsevol de les seves 
localitats o dels seus personat-
ges. Però, en igualtat de mèrits, 
es dóna amb preferència per un 
tema referit a la Pobla de Clara-
munt o a la comarca de l’Anoia.
Des de l’any 2005 l’edició de 
l’obra guanyadora va a càr-
rec de l’Ajuntament, dins de la 
Col·lecció Claramonte. Fins a 
aquest any, els treballs els edita-
va la Fundació Salvador Vives i 
Casajuana, que des dels orígens 
s’encarregava, juntament amb 
l’administració local, de l’orga-

nització del certamen. En l’edi-
ció anterior el premi va quedar 
desert. El darrer treball que s’ha 
publicat és La Guerra Civil i el 
primer franquisme a l’Anoia. 
Els protagonistes, de l’igualadí 
Antoni Dalmau i Ribalta, gua-
nyador del certamen del 2013.
La convocatòria per a l’any vi-
vent presentarà una sèrie de 
novetats. Una de les més des-
tacades és l’increment de l’im-
port econòmic del premi que 
passarà de 1.200 a 1.700 euros. 
També cal dir que es comptarà 
amb la col·laboració del Centre 
d’Estudis Antoni de Capmany 
de la Universitat de Barcelona, 
entitat amb la qual s’ha signat 
un conveni.
Després de l’acte acadèmic, se 
servirà un aperitiu per a tots els 
assistents.

Pilar Rahola presidirà l’acte acadèmic 
del Premi Gumersind Bisbal i Gutsems

Activitats amb motiu de la Di-
ada Nacional de Catalunya
Dins de la programació de les 
Festes Culturals, l’Ajuntament 
organitza una sèrie d’activitats 
amb motiu de la Diada Nacio-
nal de Catalunya. A partir de les 
11 del matí al parc del Mil·lena-
ri, es farà un espectacle infantil 
amb el grup De Parranda. Una 
hora més tard, l’alcalde, Santi 
Broch, pronunciarà un discurs 
per la commemoració de l’On-
ze de Setembre. Tot seguit, hi 
haurà una ballada de sardanes i 
un aperitiu per a tothom.
Les Festes Culturals es van inici-
ar el primer cap de setmana de 
setembre i s’allargaran els me-
sos d’octubre i novembre. Les 
activitats programades es poder 
consultar al web de l’Ajunta-
ment, al Facebook i al Twitter. 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L ’exposició “Lligades” de 
la igualadina Teresa Riba 
va obrir, el diumenge 4 

de setembre, la programació de 
les Festes Culturals de la Pobla 
de Claramunt. La inauguració 
va anar a càrrec de l’alcalde, 
Santi Broch, i de la mateixa 
artista. La col·lecció es podrà 
visitar fins al diumenge 18 de 
setembre.
Teresa Riba ja ha exposat en 
més d’una ocasió a l’espai cul-
tural poblatà. Aquesta vegada es 
recullen una quinzena de les se-
ves creacions, entre escultures i 
quadres. Les figures estan carre-
gades de simbolisme. Estan lli-
gades amb cordes que suposen 
els lligams que tenim al llarg de 

la vida. Les escultures estan re-
alitzades amb diferents materi-
als, com terracota, reïna i ferro, 
reïna de poliester o bronze. 
Els quadres, alguns de gran 
format, també són de persones 
i estan plens de simbolisme, 
com les escultures. Teresa Riba 
utilitza diverses tècniques, com 

Una mostra d’escultures de Teresa Riba 
obre les Festes Culturals

carbonet sobre gasa o tècnica 
mixta sobre fusta. La mostra de 
l’artista d’Igualada es podrà vi-
sitar de dilluns a dissabte, de les 
6 de la tarda a les 8 del vespre, 
i els diumenges, de les 12 a les 
2 del migdia. L’exposició l’orga-
nitza la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L a regidoria de Benestar 
Social de l’Ajuntament 
de la Pobla de Clara-

munt i l’Associació per a l’Oci 
de la Gent Gran organitzen, 
a partir del mes de setembre, 
una programació d’activitats 
destinades, sobretot, a les per-
sones de la tercera edat. Sarda-
nes, sevillanes, bingo, un taller 
de la memòria o una arrossa-
da popular són algunes de les 
propostes que es portaran a 
terme.
El diumenge 18 de setembre 
l’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran iniciarà la tempo-
rada de ball, que tindrà lloc 
a les 6 de la tarda a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal, i anirà a 
càrrec del músic Bartomeu. El 
diumenge 25 de setembre, a 
les 2 del migdia a la plaça de 
l’Ajuntament, es farà una ar-
rossada popular i, a continu-
ació, a l’Ateneu, hi haurà ball 
amb el grup Som-hi Band. Els 
tiquets es poden comprar a 
l’Espai Municipal de la Gent 

Gran de dilluns a divendres, 
de les 4 a les 7 de la tarda, fins 
al dimecres 21 de setembre.
A més d’aquetes dues activi-
tats, es farà la castanyada, la 
festa de Nadal i la revetlla de 
cap d’Any. Pel que fa a les pro-
postes anuals, l’oferta inclou: 
gimnàstica per a la gent gran, 
fisioteràpia, sardanes, sevi-
llanes, bingos i un taller de la 
memòria. 
Les inscripcions per a aques-
tes activitats es poden fer fins 
al divendres 9 de setembre, de 
dilluns a divendres, de les 9 del 
matí a la 1 del migdia, al Local 
Social de l’Ateneu Gumersind 
Bisbal. A partir del dilluns 12 
de setembre, les inscripcions 
es podran fer al mateix lloc, 
de dilluns a dijous, de les 9 del 
matí a les 12 del migdia i de les 
5 de la tarda a les 8 del vespre, 
i també els divendres, de les 5 
de la tarda a les 8 del vespre. 
Per a més informació es pot 
trucar al telèfon 93 808 78 00, 
al web municipal (www.lapo-
bladeclaramunt.cat) o a les 
xarxes socials. 

Activitats de l’Espai 
Municipal de la Gent Gran

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L a regidoria de Benestar 
Social de l’Ajuntament 
de la Pobla de Clara-

munt ja ha tret al carrer l’ofer-
ta de cursos i tallers per al 
2016-2017. Enguany s’inclo-
uen vint-i-una activitats, cinc 
de les quals són una novetat. 
L’oferta és molt diversa: cur-
sos d’informàtica, de forma-
ció, tallers i classes per cuidar 
el cos i la ment.
Pel que fa a les novetats hi 
ha un taller de rebosteria, un 
de Jocoaching sistèmic, un 
de scrapbooking i un curs de 
Zumba. Les inscripcions per 
a les diverses activitats es po-
den fer fins al divendres 9 de 
setembre, de dilluns a diven-
dres, de les 9 del matí a la 1 
del migdia, al Local Social de 
l’Ateneu Gumersind Bisbal. A 
partir del dilluns 12 de setem-
bre, les inscripcions es podran 
fer al mateix lloc, de dilluns a 
dijous, de les 9 del matí a les 
12 del migdia i de les 5 de la 
tarda a les 8 del vespre, i tam-

bé els divendres, de les 5 de la 
tarda a les 8 del vespre.
Entre les propostes n’hi ha que 
es mantenen d’altres anys per 
la bona acollida que sempre 
tenen, com pilates, aeròbic o 
manualitats. Pel que fa a infor-
màtica els cursos que s’oferei-
xen són: descobreix els secrets 
dels telèfons mòbils; informà-
tica pràctica per a l’usuari i in-
formàtica bàsica per a tothom. 
L’oferta de formació inclou: 
anglès de supervivència per 
viatjar; Intermediate English; 
Elementary English; català i 
alfabetització. 
De tallers se’n faran de manu-
alitats; pintura, creativitat i es-
tímul i patchwork. Pel que fa a 
les classes per cuidar el cos i la 
ment se’n faran de pilates, ae-
ròbic, ioga, salsa i roda cuba-
na, Lindyhop-Swing i country.
Els preus d’aquestes activitats 
són molt assequibles. Per a 
més informació es pot trucar 
al telèfon 93 808 78 00, al web 
municipal (www.lapoblade-
claramunt.cat) o a les xarxes 
socials. 

La regidoria de Benestar 
Social treu al carrer 
l’oferta de cursos i tallers 
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FESTES CULTURALS 2016

DISSABTE 10 DE SETEMBRE
Acte acadèmic del Premi Gumersind Bisbal i 
Gutsems, presidit per la periodista i escriptora 
Pilar  Rahola
Hora: 1 del migdia
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal

Després de l'acte, se servirà un aperitiu per a 
tothom.

DIUMENGE 11 DE SETEMBRE
Animació infantil amb el grup De Parranda
Hora: 11 del matí
Lloc: parc del Mil·lenari

Acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya
Hora: 12 del migdia
Lloc: parc del Mil·lenari

Tot seguit, ballada de sardanes i aperitiu per a 
tothom. 

FESTES CULTURALS 2016
La Pobla de Claramunt

DISSABTE 17 DE SETEMBRE
Concert de Música als Castells amb el grup 
The Gourmets Vocal Quartet
Hora: 10 del vespre
Lloc: Sala Gran del Castell de Claramunt
Preu entrada: 4 €

Servei d'autobús per pujar �ns a la fortalesa a partir 
de les 8 del vespre des de la plaça de l'Ajuntament.

DIUMENGE 18 DE SETEMBRE
IX Exposició-Fira d'Art de la Pobla de Claramunt
Horari: de les 10 del matí a les 2 del migdia
Lloc: nucli antic

La programació de les Festes Culturals s'allargarà els mesos d'octubre i novembre. Podeu consultar 
les activitats al web de l'Ajuntament : www.lapobladeclaramunt.cat, al Facebook i al Twitter.

La Pobla de Claramunt, amb la cultura.  

Vine i participa!
Organitza:

          Regidoria de Cultura
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PIERA / LA VEU 

E l passat divendres dia 2 
de setembre es va do-
nar el tret de sortida a 

la Festa Major de Piera. El bon 
ambient i una gran afluència 
de públic jove van fer que ac-
tivitats com la festa Holi i el 
Devotion Festival fossin tot un 
èxit.  Aquest ha estat un cap de 
setmana ple de propostes que 
han comptat amb una gran 
participació per part de la ciu-
tadania. Dissabte no va faltar la 
trobada del pubillatge d’arreu 
de Catalunya, la cercavila d’he-
reus i pubilles i la Gran Festa 
del Pubillatge amb la procla-
mació dels nous representants 
de Piera 2016.
Al vespre, el foc va ser el pro-
tagonista amb la X trobada 
de Colles de Diables Infantils 
i el Correfoc, en el que hi van 
participar entitats convidades 
d’arreu de Catalunya. La jorna-
da es va tancar amb el concert 
dels grups 9SON i XEIC!, que 
van fer ballar als assistents al 
ritme de la seva música.
Diumenge es va celebrar el sor-
teig del calendari del Concurs 
de Teatre Amateur Vila de Pie-
ra i es va inaugurar l’exposició 
sobre els 40 anys de la mostra. 
A la tarda,el nostre poble va 
acollir la II Trobada de Falcons 
de l’Anoia amb una cercavila 
i una exhibició final a la plaça 
del Peix.
Per als propers dies, encara són 

molts els actes programats dins 
la celebració de la Festa Major 
que no finalitzarà fins al pro-
per diumenge 11 de setembre. 
Dijous, hi haurà activitats per a 
tota la família com un circuit de 
karts ecològics i castells infla-
bles, a més d’una festa de l’es-
cuma i un espectacle infantil a 
la tarda. El mateix dia també es 

Gran inici de la Festa Major de Piera

podrà gaudir de l’espectacle de 
ball que presenta l’Associació 
Cultural Ballestea de Can Mas. 
No faltaran la missa solemne 
de Festa Major, sardanes i el 
concert i posterior ball a càrrec 
de l’orquestra Costa Brava.
Divendres 9 de setembre el 
públic més jove inaugurarà la 
sisena edició del Pierrakes amb 

el Correbars 2016 i un concert 
al parc del Gall Mullat. Dissab-
te aquesta celebració inclourà 
actuacions diverses dels grups 
Improshow, El Sobrino del 
Diablo, Doctor Prats i Afrochi-
guawa. La Festa Major es tan-
carà diumenge 11 de setembre 
amb la celebració de la Diada 
Nacional de Catalunya. En-

tre els actes programats per a 
commemorar aquesta data hi 
haurà l’acte d’homenatge a Ra-
fael Casanova, un concert-ver-
mut, el dinar de germanor, una 
ballada de sardanes amb la co-
bla Sant Jordi Ciutat de Barce-
lona i, finalment, una cantada 
d’havaneres amb el grup Barca 
de Mitjana.

PIERA / LA VEU 

E l passat 6 de setembre 
es va celebrar al teatre 
Foment de Piera l’acte 

d’inauguració del curs acadè-
mic 2016-2017. Aquest va co-
mençar amb una benvinguda 
per part del regidor d’Educa-
ció, Josep Maria Rosell, qui va 
explicar als assistents que l’ob-
jectiu de la jornada era tro-
bar-se amb la comunitat edu-
cativa i reconèixer la feina que 
es fa diàriament en els centres 
educatius per a l’educació dels 
infants i joves del nostre mu-
nicipi. 
L’acte va comptar també amb 
la presència de la consellera 
d’educació del Consell Co-
marcal de l’Anoia, Vanesa 
Fernandez-Arroyo, i de Jordi 
Gonzàlez, inspector del De-
partament d’Ensenyament de 

la Generalitat, que va explicar 
les novetats que hi haurà du-
rant aquest curs en el sistema 
d’avaluació. A la inauguració 
hi va assistir també el diputat 
delegat d’educació de la Di-
putació de Barcelona, Rafael 
Homet, que va destacar la im-
portància de l’educació per tal 
de garantir la igualtat d’opor-
tunitats. 
Coincidint amb el 50è aniver-

sari de l’E.A. Apiària, la seva 
directora, Monserrat Ramon, 
va exposar una breu història 
del centre i va convidar als as-
sistents a tots els actes previs-
tos per a commemorar aquest 
aniversari. També es va retre 
un petit homenatge a  la pro-
fessora Junquera Casanovas 
per la seva trajectòria i dedi-
cació durant tots aquests anys. 
L’acte va continuar amb la po-
nència de Jordi Collet,  pro-
fessor de la Universitat de 
Vic-Universitat Central de 
Catalunya, que sota el títol Ja 
només podem educar en xar-
xa: escola, famílies i comuni-
tat va exposar la necessitat de 
treballar conjuntament des 
de tots els àmbits de la soci-
etat atès que tots ells interve-
nen en l’educació dels infants 
i joves. 

Inaugurat el curs acadèmic 2016-2017

L’acte, que es va celebrar 
dimarts dia 6 de se-

tembre, va servir per a 
posar en valor la impor-

tant tasca que es duu 
a terme en els centres 
educatius del nostre 

municipi

La inauguració del curs va fi-
nalitzar amb la intervenció de 
l’alcalde, Jordi Madrid, que 
també va reconèixer el treball 

de la comunitat educativa i va 
recordar que aquesta compta 
amb el suport de l’Ajunta-
ment.
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ANOIA SUD / LA VEU 

D urant el mes de se-
tembre els municipis 
de Masquefa i de Vall-

bona d’Anoia  acolliran l’ex-
posició fotogràfica “Refugiats, 
l’Odissea cap a Europa.” 
Les imatges que es mostren 
recuperen bona part del trajec-
te que han de fer les persones 
refugiades després del perillós 

viatge de Turquia a Lesbos. 
Les fronteres entre Sèrbia i 
Hongria o entre Grècia i Ma-
cedònia també formen part 
d’aquest llarg periple de les 
persones refugiades. Les foto-
grafies es complementen amb 
informació sobre aquesta crisi 
migratòria.
El Comitè per a l’Acollida de 
Persones Refugiades, creat ara 
fa pocs mesos per la Genera-

El Consell Comarcal porta l’exposició 
“Refugiats, l’Odissea cap a Europa”

litat de Catalunya, en cedeix la 
utilització d’una còpia de la mà 
de la Diputació de Barcelona, 
que la fa arribar als municipis 
de la província. Aquesta inicia-
tiva afavoreix una nova visió de 
la crisi dels refugiats més enllà 
de la “crisi migratòria”. 
El Consell Comarcal promou-
rà l’acolliment de l’exposició 
en aquells municipis de la co-
marca que estiguin interessats. 
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CAPELLADES / LA VEU 

T al i com és costum des 
de fa anys els actes de 
celebració de la Diada 

a Capellades comencen amb la 
pujada a la Creu de Miramar 
per enlairar la senyera. A les 8 es 
concentrarà tothom a la plaça 
Jacint Verdaguer per anar cap a 
l’estació i començar a pujar.
A les 11 del matí als Jardins 
Mossèn Pere Ribot comença-
rà l’acte institucional, també 
amb l’hissat de l’estelada. Se-
guidament es llegirà un text 
de Caterina Albert i un altre 
de Montserrat Roig, ja que 
enguany es compleix 50 i 25 
anys respectivament de les 

seves morts. Abans de cantar 
conjuntament el Cant dels Se-
gadors, es farà els parlaments 
institucionals i s’acabarà l’acte 
amb un petit refrigeri.

Capellades celebrarà aquest 
diumenge la Diada

Coincidint amb la Diada a la 
Biblioteca El Safareig de Cape-
llades s’ha preparat un centre 
d’interès amb llibres i música 
relacionades amb la Diada.

CAPELLADES / LA VEU 

L a Coral Noves Veus de 
Capellades inicia un nou 
curs 2016/17, després del 

concert extraordinari anome-
nat “Fem sonar els 40 anys” del 
dia 3 de juliol el teatre de la Lli-
ga de Capellades conjuntament 
amb l’Orfeó de Santa Coloma 
de Queralt, la Capella música 
de la Tossa i l’orquestra Zenith 
Musical, en la reestrena de “Ne-
fertari La Reina” de Xavi Cassa-
nyes i “El viatge Itaca” de Lluís 
Llach i arrengada tant per coral 
i orquestra per Xavi Cassanyes.
Aquest primer trimestre de 
curs, la coral té marcat en ver-
mell dues dates en el calendari, 
un és el concert Santa Cecília 
del dia 26 de novembre (que 
enguany estar adherit en Cata-
lunya Coral que organitzarà la 

coral) i el de Sant Esteve del dia 
26 de desembre del qual cele-
brarem conjuntament amb els 
excantaires i aquest any amb la 
Cobla Almogavarenca d’aquí 
finalitzarem la commemoració 
dels 40 anys de l’entitat.
La Coral Noves Veus de Cape-
llades convida a tots aquells ex-

La Coral Noves Veus inicia nou curs 
dins dels actes del 40è aniversari

cantaires que han passat per la 
nostra entitat coral durant o bé 
gent que tingui ganes de gaudir 
de la música coral, siguin de 
Capellades com gent dels seus 
voltants, les portes de Cal Po-
net estaran obertes a partir del 
dijous dia 15 de setembre a les 
22:00 on allà ens trobareu.

CAPELLADES / LA VEU 

Les inscripcions es poden re-
alitzar del 5 al 30 de setembre, 
de dilluns a divendres, de 10 
del matí a 13h del migdia, i 
dilluns també a la tarda, de 
16 a 18h.  Per participar en 
aquests cursos, els alumnes 
hauran de tenir, durant el 
2017, com a mínim 17 anys.
Per formalitzar la inscripció 
cal portar el DNI de la perso-
na que s’inscriu i en cas de ser 

menor d’edat l’autorització 
del pare/mare o tutor legal. 
Organitzada per l’Ajunta-
ment de Capellades, en el 
marc de la Xarxa Transició 
Escola Treball (TET) Anoia 
Sud, aquesta formació ofereix 
a joves i adults una segona 
oportunitat per reincorpo-
rar-se a l’itinerari acadèmic 
i accedir a aquests cicles que 
permeten formar-se en dife-
rents professions, augmen-
tant així les seves opcions 

d’ocupabilitat.
Aquesta és ja la setena con-
vocatòria d’aquests cursos de 
formació, que es van iniciar 
l’any 2010. Això ha possibi-
litat que un nombre signifi-
catiu de joves i adults de Ca-
pellades i entorn hagin pogut 
continuar millorant la seva 
formació.
Per a més informació sobre 
aquest curs es pot adreçar als 
serveis educatius de l’Ajunta-
ment de Capellades.

Curs de preparació de les proves 
d’accés a Cicles de FP de Grau Mitjà

CAPELLADES / LA VEU 

La matinada de diumenge es 
va declarar un incendi a la 
muntanya de Miramar. El foc, 
en una zona de difícil accés, 
va començar una mica abans 
de les cinc de la matinada. Set 

dotacions de bombers van 
continuar remullant els punts 
calents durant el matí, quan 
l’incendi ja estava controlat. 
Segons han informat els Bom-
bers de la Generalitat el foc ha 
afectat 1085 metres quadrats 
de massa forestal.

Incendi a la muntanya 
de Miramar

CAPELLADES / LA VEU 

E l grup municipal de 
Convergència i Unió 
ha entrat per registre a 

l’Ajuntament de Capellades la 
sol·licitud de crear i convocar  
una comissió per tractar espe-
cíficament la problemàtica de 
l’aigua.
En un moment en que el país 
i l’àmbit de l’aqüífer Carme – 
Capellades viuen la pitjor se-
quera de les darreres dècades, 
el grup municipal de CiU creu 
que l’actual govern municipal 
i el seu alcalde Aleix Auber no 
tenen una orientació clara de 
les accions a dur a terme a curt, 
mig i llarg termini.
Per altra banda, i després de 
més d’un any de govern muni-
cipal encapçalat per la CUP hi 
ha una insuficiència en les ac-
tuacions per pal·liar la proble-
màtica de la sequera i millorar 
la gestió de l’aigua i cap resultat.

Aquests mes d’agost s’ha fet 
palesa les incongruències  en 
la gestió municipal.  Mentre es 
demana a la població estalvi 
d’aigua i no es reguen les zones 
verdes, s’han malbaratat milers 
de litres d’aigua abocant-la a la 
Bassa de manera incontrolada 
durant dies per la poca traça no 
de treure els peixos a temps.   
El darrer mig any de govern de 
CiU el 2015, la CUP va dema-
nar de forma insistent informes 
i explicacions davant el lamen-
table estat de la Bassa de Cape-
llades, que després de 14 mesos 
d’alcaldia de la CUP no han 
arribat.  El grup municipal de 
CiU format pels regidors Mar-
cel·lí Martorell, Eduard Iglesias, 
Susana Olivares i Elisabet Ser-
ret també ha demanat el llistat 
de les subvencions i actuacions 
del programa Xarxa Barcelona 
2016 de Diputació de Barcelona 
per tal de fiscalitzar l’equip de 
govern.

El grup municipal de CiU 
proposa la creació d’una 
comissió de l’aigua
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IX Mercat Modernista

Els Hostalets de Pierola 

FesTa 
ModERnisTa

els HosTaleTs dE piERoLa 

Ajuntament 
dels Hostalets de Pierola

10-11 
setembre 
2016

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

E ls Hostalets de Pierola 
té una de les mostres 
més importants de pa-

trimoni modernista rural a 
Catalunya. És un poble fona-
mental per conèixer l’evolu-
ció del modernisme al nostre 
territori. Per commemorar i 
donar a conèixer aquest ric 
patrimoni, ja fa nou anys 
que se celebra el Mercat Mo-
dernista, una oportunitat 
per descobrir el modernis-
me hostaletenc a partir d’un 
programa ple d’esdeveni-
ments i un mercat on podràs 
adquirir productes d’època 
ben especials.
A més podràs gaudir del mo-
dernisme hostaletenc a tra-
vés la Ruta Modernista dels 
Hostalets de Pierola i desco-

brir l’important patrimoni 
arquitectònic existent i la 
seva història.
L’exposició del CRIP «Una 
Finestra al Miocè» també 
t’explica quina és la relació 
entre el període del moder-
nisme i els primers desco-
briments paleontològics als 
Hostalets de Pierola. No et 
perdis aquesta oportunitat 
de conèixer perquè els Hos-
talets de Pierola és un dels 
epicentres de l’evolució hu-
mana!

El programa del IX Mercat 
Modernista és el següent
Dissabte, 10 de setembre
- 11.00h. Inauguració del 
IX Mercat Modernista Amb 
la presència de les figurants 
modernistes Las chicas de 
oro i la formació de metalls i 

percussió Zebrass Marching 
Band, que amenitzaran els 
carrers dels Hostalets amb 
un cercavila musical. Amb 
noves activitats, animacions, 
parades d’artesans, tallers… 
També hi haurà una zona de 

Food Trucks.
- 11.00h. Trobada i exhibició 
d’andròmines. 
- 12.00h. IX Baixada d’an-
dròmines. Competició de 
velocitat i d’animació/deco-
ració. El nombre de baixa-

Tot a punt per al IX Mercat Modernista dels Hostalets de Pierola

Aquest cap de setmana, 10 i 11 de setembre, els 
Hostalets de Pierola celebra el seu IX Mercat Mo-
dernista amb un conjunt d’activitats i mostres per 
a tota la família.

des es determinarà segons la 
quantitat de participants.
- 18.00h. Conta Contes amb 
Ulldistret Espectacle de con-
tes amb participació de pe-
tits i grans.
- 19.30h. Jocs de Cucanya. 
Amb cursa de sacs, estirar la 
corda, joc de la patata, tren-
car l’olla...
- 20.00h. Concert amb el 
quartet de jazz Atalaia. Audi-
ció musical a càrrec de joves 
virtuosos de l’ESMUC. 
- 23.30h. Concert de versions 
amb La Central. Banda bar-
celonina especialitzada en els 
grans temes del rock i pop 
amb una bona dosi d’humor 
i interacció amb el públic.

Diumenge, 11 de setembre
- 11.00h. Diada Castelle-
ra amb els Moixigangers 
d’Igualada i els Sagals d’Oso-
na.
- 11.00h – 20.00h. IX Mercat 
Modernista amb figurants, 
paradetes i cercavila musical.
- 18.00h. Ballada de Sardanes 
amb la cobla Mar i Cel.
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E l Ple extraordinari 
de l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola, 

celebrat el passat dimarts 30 
d’agost, va aprovar la con-
signació pressupostària per 
desenvolupar un conjunt 
d’inversions d’interès pel 
municipi i els seus veïns.
Es tracta d’un conjunt d’actu-
acions prioritàries pel govern 
dels Hostalets de Pierola en 
l’àmbit urbanístic, educatiu, 
energètic i social que tindran 
inici i es desenvoluparan du-
rant els pròxims mesos. Entre 
les més destacables s’hi tro-
ben les següents:

Inversions en millora i orde-
nació urbanística.
Amb l’objectiu de continu-
ar el programa de millores 
urbanístiques, tant al poble 
com a les urbanitzacions, 
s’han aprovat els següents 
programes:
- Urbanització del carrer Isi-
dre Vallès. Pressupost: 80.000 
euros. L’objectiu d’aquesta 
actuació és complementar 
i tancar la semi-zona de vi-
anants del centre del nucli 
urbà dels Hostalets de Piero-
la.
- Reductors de velocitat. Pres-
supost: 25.000 euros. La segu-
retat viària en els carrers del 
municipi és una prioritat del 
govern. S’ampliarà la xarxa 
de reductors de velocitat per 
disminuir la velocitat dels ve-
hicles.
- Millora de l’enllumenat a 
les urbanitzacions. Pressu-
post: 27.000 euros. El passat 
mandat es va iniciar un pro-
grama de millora de l’enllu-
menat públic amb l’objectiu 
de guanyar en eficiència i sos-
tenibilitat. Aquest programa 
es continua desenvolupant i 
es milloraran aquelles zones 
amb manca d’una correcte 
il·luminació.
- Millora i noves instal·laci-
ons recreatives per a infants i 
gent gran. Pressupost: 47.000 

euros. El màxim gaudi per 
part dels veïns del nostre en-
torn, així com de les persones 
que ens visiten, és una priori-
tat del govern. Aquesta inver-
sió permetrà millorar les ins-
tal·lacions existents i crear-ne 
de noves.

Actuacions en educació. 
Les actuacions previstes te-
nen l’objectiu de facilitar l’es-
colarització dels joves al seu 
institut de referència i millo-
rar els serveis de la Llar d’In-
fants ‘La Granota’.
- Gratuïtat del Transport Es-
colar de les urbanitzacions a 
l’Institut Guinovarda de Pi-
era.  Pressupost: 15.000 eu-
ros. L’objectiu de la regidoria 
d’Educació és que cap jove 
del municipi hagi de pagar 
pel desplaçament al seu ins-
titut de referència, en aquest 
cas l’Institut Guinovarda. A 
partir del setembre, els alum-
nes que visquin a les urbanit-
zacions i que s’hagin inscrit a 
aquest servei, tindran el tras-
llat gratuït fins al seu institut.
- Material de la Llar d’Infants. 

Pressupost: 6.000 euros. Des-
prés de les mesures de millora 
pedagògica del centre ha aug-
mentat el nombre de famílies 
que fan ús d’aquest servei. Per 
donar una correcta atenció 
a tots els infants es farà una 
nova adquisició de material 
per aquest centre.

Actuacions en medi ambient
Actuacions per garantir la 
prevenció i l’actuació contra 
els incendis.
- Hidrants a Serra Alta. Pres-
supost: 21.000 euros. És bà-
sic garantir la seguretat dels 
veïns davant d’incendis fo-
restals a l’entorn de les urba-
nitzacions. Aquesta actuació 
consolidarà i ampliarà el sis-
tema d’hidrants existents.

Actuacions en joventut
La regidoria de Joventut està 
desenvolupant el Pla Local de 
Joventut de la mà de les enti-
tats juvenils del municipi. La 
inversió consolida el desen-
volupament del projecte.
- Condicionament de l’Espai 
Jove. Pressupost: 6.000 euros. 
Millora i reforma de l’Espai 
Jove, mentre es desenvolupa 
el projecte definitiu, per ga-
rantir l’acollida de totes les 
activitats que s’hi desenvolu-
pen, així com les demandes 
dels joves.

El Ple municipal aprova noves 
inversions als Hostalets de Pierola

Les actuacions afecten 
els àmbits urbanístic, 
educatiu, energètic i 

social

MONTMANEU / J. ALBAREDA 

M ontmaneu, en un 
nou format, ha ce-
lebrat aquest passat 

cap de setmana la seva festa 
major. Com a novetat, el so-
par de veïns es va celebrar el 
divendres. En acabar el alcal-
de, Angel Farré, va fer un par-
lament agraint la assistència 
de totes les persones presents 
i que cada any vénen al nostre 
per gaudir d’aquesta magnífi-
ca vetllada. En aquest mateix 
acte, i amb la presència de la 
Sra. Ivette Castaño directora 
dels serveis territorials i habi-
tatge de la Catalunya central, 
Sra. Maria Senserich diputada 
al Parlament de Catalunya, 
Francesc Lluch alcalde de St. 
Guim de Freixenet, Josep Pa-
rera alcalde de la Llacuna, 
Toni Lloret Alcalde d’Argen-
çola  i  Miquel Archela  alcalde 
de Rubió, es van presentar la 
pubilleta i l’hereuet: l’Elisen-
da Palmés de cal Pepe Pau i 
el Joan Castellà de cala Tuies. 
Seguidament es va fer entre-
ga del premi a la guanyadora 
del concurs de cartells, la Júlia 
Castellà. I un dels moments 
més esperats de la nit va ser 
la presentació de la pregone-
ra i posterior lectura del pre-
gó que va aquest any va ser la 
Rosa Morros Parera de ca la 
Mariona. 
I seguidament el cor de mú-
sica moderna i jazz de les ter-
res de Lleida, Veus.kat, amb 
més de 30 persones d’amunt 

l’escenari, varen interpretar 
un ample repertori de mú-
sica catalana, i altres clàssics 
contemporanis. Un verdader 
espectacle l’actuació d’aquest 
grup que va ser àmpliament 
aplaudit per tots els assistents. 
L’endemà, dissabte, la peda-
lada i caminada popular va 
portar un nombrós grup de 
gent cap a La Panadella on es 
va esmorzar i aquest any es 
va inaugurar la nova deco-
ració de la rotonda d’aquest 
indret,. Al voltant de les 9 
del vespre, l’acte més esperat 
de la festa major sens dubte, 
l’Escala en hi-fi, que també 
aquest any com a novetat s’ha 
avançat a la nit de dissabte. 
Petits, joves i grans, varen fer 
fins a 30 actuacions on varen 
fer gaudir a tots els assistents 
amb la música, ball i humor 
d’aquests magnífics artistes, 
dirigits per la Llúcia Casano-
vas. Després sobre les 12 de la 
nit l’orquestra Mediterranea 
va oferir un fantàstic ball de 
nit , al mateix temps a la pista 
poliesportiva el grup igualadí 
Xillona va fer un concert per 
al mes joves.
El diumenge va començar 
amb una cercavila a càrrec 
dels geganters i grallers de 
Sant Guim de Freixenet. La 
Missa solemne, acompanyada 
de la coral Merlet amb con-
cert coral.
Diumenge al vespre la canta-
da  d’havaneres  a càrrec del 
grup Port Vell posava punt i 
final a tres dies de Festa.

Montmaneu va viure 
una reeixida Festa Major

Concert de Veus.Kat. / JOAN SOLER
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CALAF / LA VEU 

Calaf ha celebrat, du-
rant els dies 2 i 3 de 
setembre, la primera 

edició de l’Agro Alta Segar-
ra amb una gran acollida per 
part de professionals del món 
de l’agricultura. També el pú-
blic en general s’ha passejat 
per veure la maquinària agrí-
cola present en aquest nou 
certamen. Un dels atractius 
d’aquesta fira eren les mà-
quines en moviment fent de-
mostracions, i és que l’Agro 
Alta Segarra s’ha convertit 
en la primera fira agrícola de 
Catalunya multimarca i dinà-
mica.
El certamen va arrencar el 
divendres, 2 de setembre, do-
nant el tret de sortida de la 
Festa Major de Calaf. En un 
espai de 90.000 metres qua-
drats, l’Agro Alta Segarra ha 
servit per reivindicar el caràc-
ter agrícola del territori i ha 
aconseguit concentrar els pro-
fessionals del primer sector a 
la capital de l’Alta Segarra.
Durant dos dies les marques 
participants van estar fent 
demostracions tècniques de 
maquinària agrícola. A més, 
els visitants van poder conèi-

xer les darreres novetats de 
productes i serveis a la zona 
d’expositors. Hi van prendre 
part 7 marques de tractors 
diferents (Fendt, Case, New 
Holland, Massey Ferguson, 
Deutz Fahr, Same i John De-
ere), sembradores de darrera 
generació (Solà), cubes, culti-
vadors, equips d’atomització 
i tractament fitosanitari i tot 
tipus de maquinària agrícola 
com polvoritzadors, remolcs i 
trituradores.
El divendres al matí, els pro-
fessionals van assistir a la jor-
nada de ponències tècniques 
entre les quals va destacar la 
del fundador d’Unió de Page-
sos i membre de Pagesos per 
la Independència, Pep Riera, 
parlant de les polítiques agrà-
ries en el marc d’una Catalu-
nya Independent. Amb la sala 
plena, Riera va assenyalar la 
importància de definir com 
hauria de ser el primer sector 
si Catalunya fos un estat, tant 
per la pagesia com per la soci-
etat en general. I va afegir que 
caldria que l’agricultura fos 
considerada una estructura 
d’estat.
Les xerrades van tenir lloc al 
restaurant la Bogart, on tam-
bé es va celebrar el dinar de 

professionals amb més de 300 
comensals. Hi va ser present 
Ramon Lluís Lletjós, Director 
dels Serveis Territorials del 
Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca (DARP) a 
la Catalunya Central, que prè-
viament havia visitat la fira, 
acompanyat per Raquel Sánc-
hez, cap de l’Oficina Comarcal 
de l’Anoia del DARP. En els 
parlaments, celebrats durant 
el dinar, Lletjós va felicitar als 
organitzadors per la iniciativa 

Calaf veu néixer la primera fira agrícola multimarca 
i dinàmica de Catalunya

i va esperonar-los a no atu-
rar-se i preparar noves edici-
ons del certamen, oferint-los 
la col·laboració i el suport del 
departament que representa.
Dissabte, 3 de setembre, 
l’Agro Alta Segarra va obrir-
se al públic general interes-
sat i motivat pel món agrari. 
Van continuar les demostra-
cions de maquinària agrícola 
i l’espai d’expositors, alhora 
que es podien veure tractors 
antics dels Amics del Tractor 

d’Època del Bages i els més 
menuts podien gaudir de les 
propostes de  l’Agro jocs, ac-
tivitats que van organitzar els 
alumnes de la Casa d’Oficis de 
l’Ajuntament.
El certamen ha estat organit-
zat per l’Ajuntament de Calaf 
amb la col·laboració i parti-
cipació d’empreses com ara 
Solà, FENDT, Massey Fergu-
son, Case IH, New Holand, 
Deutz Fahr, Same i John Deere.

COPONS / LA VEU 

L a Diputació de Barce-
lona ha lliurat a l’Ajun-
tament de Copons el 

Projecte de rehabilitació de la 
Rectoria per destinar-la a es-
cola i altres serveis municipals. 
L’edifici, que tradicionalment 
ja ha exercit un paper lligat a 
activitats de la població, va ser 
declarat Bé Cultural d’Interès 
Local pel Consell Comarcal de 
l’Anoia l’any 2005.
Aquest projecte, sol·licitat pel 
consistori al catàleg 2016, se-
gueix les directrius fixades per 

l’avantprojecte lliurat per la 
Diputació a l’Ajuntament el 
desembre del 2015 i suposa la 
segona fase de l’obra de con-
solidació dels sostres, executa-
da aquest estiu, amb el suport 
econòmic i tècnic de la Dipu-
tació de Barcelona, dins del 
programa complementari per 
a la restauració del patrimoni 
singular local.
El projecte té per objectiu la 
posada en ús de la planta bai-
xa de la rectoria com escola, 
requisit imprescindible per 
poder executar la subvenció 
del Departament de Cultura 

de la Generalitat de Catalu-
nya concedida a Copons per 
aquest concepte.
La Rectoria de Copons és una 
construcció de factura noble i 
línies senzilles i austeres, prò-
pies de l’arquitectura catalana 
del segle XVIII. L’edifici, aïllat 
i senyorial que configura un 
front de la plaça de l’Església, 
té quatre plantes d’alçada: se-
misoterrània, baixa, pis i gol-
fes. Tradicionalment, la casa 
rectoral ha exercit un paper 
lligat a la població de Copons 
ja que el rector destinava els 
locals de la planta baixa per 

La Rectoria de Copons acollirà una 
escola i altres serveis municipals

activitats d’esbarjo del jovent. 
L’adequació dels espais per a 
la nova escola és especialment 

estratègica per tal de garantir 
una escolarització de qualitat 
als infants del municipi.

Sant Martí de Tous, 37 1r 1a IGUALADA
Tel. 938031326  ·  617323989
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VECIANA / LA VEU 

E l passat dia 1 de setem-
bre l’Ajuntament de 
Veciana va presentar 

l’agenda d’activitats per els 
propers mesos de setembre, 
octubre, novembre i desem-
bre.
Aquest recull d’activitats s’ini-
ciarà el proper dissabte 24 de 
setembre amb la vintena diada 
intergeneracional que es viurà 
amb una sortida a Cardona on 
es visitaran les mines de sal, el 
casc antic i el castell.
El diumenge 2 d’octubre tin-
drà lloc l’onzena caminada 
popular que anirà des del nu-
cli de Veciana fins el de Santa 
Maria del Camí on es visitarà 
el recentment remodelat local 
social i el santuari de la Mare 
de Déu del Camí.
El dia 5 d’octubre començarà 
el curs de fotografia, sota el 
mestratge de Xavi Calvet, el 
qual tindrà lloc cada dimecres 
de 19 a 21 hores fins el 9 de 
novembre.
El dia 6 d’octubre s’iniciarà el 

curs de Gospel que tindrà lloc 
cada dijous de 20,30 a 22 ho-
res fins el 24 de novembre.
El dia 7 d’octubre començarà 
el curs “Posa’t maca” que tin-
drà lloc cada divendres de 16 
a 17,30 hores amb el qual les 
participants aprendran con-
sells de bellesa i benestar per-
sonal.
El mateix dia 7 d’octubre de 
17,30 a 19,30 hores es realit-
zarà la primera classe del curs 

L’Ajuntament de Veciana presenta 
l’agenda d’activitats per aquesta tardor

de cuina sota el mestratge de 
la Carme González que s’anirà 
realitzant cada divendres fins 
el 16 de desembre.
El dia 8 d’octubre comença-
rà el curs de manualitats, de 
mà de la Carme González, 
que tindrà lloc cada dissabte 
de 17,30 a 19,30 hores fins el 
17 de desembre i amb el qual 
s’aprendrà a realitzar diversos 
elements de decoració i orna-
mentació.

CALAF / LA VEU 

A quest dijous, 1 de 
setembre, entra en 
vigor el contracte a 

través del qual l’Ajuntament 
de Calaf ha llogat la finca 
anomenada ‘La Garriga’ anti-
gament ocupada, en part, per 
l’abocador de la població. El 
contracte ha estat adjudicat 
a la Campa de Calaf, única 
empresa que s’ha presentat al 
concurs públic convocat pel 
consistori calafí per optar al 
lloguer d’aquest terreny, de 
73.500 metres quadrats.
D’aquesta manera, l’Ajunta-
ment de Calaf traurà un ren-
diment econòmic d’aquesta 
finca, de propietat municipal, 
que ascendeix a 43.800 euros 
a l’any. “Hem aconseguit tro-
bar una bona solució a una 
situació que durant més de 
10 anys ha estat bloquejada. 
Anteriorment s’havia in-
tentat vendre la finca sense 
aconseguir-ho, tot i que du-
rant anys es preveia als pres-
supostos municipals”, afirma 
l’alcalde Jordi Badia. De fet, 

s’ha optat per al lloguer des-
prés d’analitzar en profun-
ditat si hi havia possibilitats 
de vendre el terreny. “Vam 
veure que no hi havia inte-
rès per comprar-lo, però sí 
per llogar-lo, motiu pel qual 
vam iniciar el procés per fer 
un concurs públic”, afegeix 
Badia. 
El contracte que avui entra 
en vigor té una durada de tres 
anys. Passat aquest temps, si 
canvia l’actual situació eco-
nòmica, es pot convocar un 
nou concurs públic per ven-
dre ‘La Garriga’. Si fos així, la 

L’Ajuntament de Calaf lloga el 
terreny on s’ubicava l’antic abocador

Campa de Calaf no tindria 
cap privilegi a l’hora d’ad-
quirir-lo, ni el lloguer pagat 
durant els tres anys de con-
tracte es restarien del valor 
del terreny que, segons qua-
tre estudis diferents, s’estima 
en més d’un milió d’euros. 
Gràcies a aquest pas enda-
vant, l’empresa adjudicatà-
ria del lloguer podrà ampliar 
l’espai que ocupa i consolidar 
el seu projecte empresarial a 
Calaf. Actualment la Campa 
dóna feina a 85 persones, in-
cloent els treballadors direc-
tes i els indirectes.

CALAF / LA VEU 

C alaf celebrarà la Dia-
da Nacional de Cata-
lunya amb una sèrie 

d’actes previstos per dissabte 
10 i diumenge 11 de setembre, 
organitzats per l’Ajuntament 
de Calaf i l’Assemblea Nacio-
nal Catalana de Calaf.
La programació de la Diada 
començarà a les 19.00 hores, 
amb una ballada de sardanes 
i dels Bastoners de Rajadell, 
acompanyada d’un berenar 
de xocolata, pa, oli i sucre, 
que concentrarà a tothom a la 
plaça dels Arbres. Acte seguit, 
a les 20.00 hores, tindrà lloc 
l’encesa de torxes per pujar 
en comitiva fins al Castell de 

Calaf.
L’acte principal serà a les 20.25 
hores, amb la commemoració 
de la Diada al Castell de Calaf. 
La fortificació acollirà lectures 
d’àmbit històric, la lectura del 
manifest, que es durà a terme 
simultàniament a altres mu-
nicipis de l’Alta Segarra, i la 
tradicional ofrena floral. Fi-
nalment tindran lloc les actu-
acions de ball del grup de dan-
saires de Caramelles de Calaf 
i dels Bastoners de Rajadell, 
i un emotiu comiat sorpresa 
que donarà vigor a la singula-
ritat del dia.
El mateix dia 11 de setembre, 
la plaça Gran acollirà una ba-
llada de sardanes amb la Co-
bla Lo Castell.

Calaf commemorarà la 
Diada Nacional de 
Catalunya amb un acte 
central al Castell

CALAF / LA VEU 

E l curs escolar ha comen-
çat aquesta setmana a 
Calaf amb l’obertura 

de la Llar d’Infants Municipal 
‘La Boireta’. Són 58 els nens 
i nenes, des dels 0 als 3 anys, 
que han iniciat el seu itinerari 
educatiu, el que representa un 
increment del 30% respecte 
a fa un any enrere. General-
ment, durant el curs hi ha no-
ves inscripcions. Enguany, són 
6 les famílies que s’han inte-
ressat per matricular el seu fill 
durant els propers mesos. 
Com a novetat, educadores, 
pares i infants mostren amb 
orgull el nou mural que s’ha 
pintat en la paret principal, a 
l’interior de l’edifici, gràcies a 
una subvenció de l’AMPA del 

centre. Realitzat per l’artista 
local, Marisol Franco, en la 
pintura hi apareixen simpàtics 
animals que sembla que ob-
servin totes aquelles persones 
que entren a l’escola.
Llar d’Infants ‘La Boireta’ és 
un centre amb una destaca-
da flexibilitat horària. L’esco-
la està oberta de 8.00 a 19.00 
hores i, dins d’aquest horari 
tan ampli, cada família escull 
el que més s’adapta a les se-
ves necessitats, mitja jorna-
da de matí o tarda o jornada 
sencera. A més, l’horari es pot 
ampliar amb els complements 
extres de 8.00 a 9.00 hores i de 
13.00 a 15.00 hores, incloent 
servei de menjador.
L’escola tindrà les seves portes 
fins al 31 de juliol amb l’horari 
complert.

La Llar d’infants de 
Calaf enceta el curs amb 
una seixantena d’infants



HOQUEI / IHC BLOCAT 

L ’Igualada Calaf Grup 
es va quedar a les por-
tes de la final four de 

les Comes. Els arlequinats van 
caure a Reus per 4 a 2 en un 
partit molt seriòs i que ha do-
nat la mesura d’on pot arribar 
l’equip.
El partit va començar molt bé 
pels igualadins que van mar-
car en la primera acció d’atac.  
Bargalló va entrar per banda 
dreta i va fer assistència al se-
gon pal on Emanuel Garcia va 
fer el 0 a 1. El Reus va inten-
tar recuperar la iniciativa amb 
dues accions atac de Torra i 
Platero que van ser abortades 
per l’Elagi. Torra va arribar a 
enviar una bola al pal que va 
ser el preàmbul del 0 a 2. Un 
altre cop obra del killer Ema-
nuel que va aprofitar un re-
buig del porter d’un remat de 
Sergi Pla.
El Reus va seguir posant setge 
a la porteria igualadina. Però 
el marcador no es movia. I 
això que hi va haver dos pilo-
tes més al pal, una per equip. 

L’Igualada no jugarà la final four de la Lliga Catalana a les Comes

Va repetir Torra i s’hi va afe-
gir Met Molas. Finalment al 
minut 16’30 Raül Marin va 
aconseguir trencar el mur 
Deitg amb un remat a l’escaire 
des de tres quarts de pista.
L’IHC podria haver recuperat 
l’avantatge amb un penal que 
Bargalló no va poder aprofitar 
després d’una bona acció in-
dividual de Tety Vives dins de 
l’àrea. També amb un remat 
exterior de Nil Garreta però 
el rebuig del porter el va apro-
fitar Marin per plantar-se sol 
davant l’Elagi i fer un gol de 
crack que era l’empat a 2.
Després del descans el conjunt 
local va sortir a pista disposat 
a encarrilar l’eliminatòria. I 
va tenir la sort de fer-ho molt 
d’hora.  Just només s’havien 
jugat 2 minuts quan un tir 
creuat de Casanovas li va per-
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El Reus Deportiu va 
acabar amb el somni 

dels igualadins 
en derrotar-los, 
dimarts, per 4-2

metre posar-se per davant per 
primer cop en tot el partit. 
Tot i anar pel darrere en el 
marcador l ‘IHC no li va per-
dre la cara al partit. Els de 
Ferran López van disposar de 
diverses oportunitats per tor-
nar a empatar, especialment 
una acció Made in Bargalló 
que es va estavellar al pal o 
dos remats de Pla i bars que 
va aturar el porter portuguès 
del Reus, Enriques. L’equip se 
sentia fort al darrera amb un 
protector Elagi Deitg. 

Però en plena pressio iguala-
dina buscant recuperar la bola 
Àlex Rodríguez va sentenciar 
amb un remat molt potent 
que va posar fi al somni de 
jugar la Fase Final de la Lliga 
Catalana a casa.
REUS 4 (2/2) Enriques, Ca-
sanovas (1), Platero, Torra i A 
Rodriguez, (1)-cinc inicial-, 
Salvat, Marin (2), Ollé.
IHC CALAF GRUP 2 (2/0)  
Elagi, Molas, Bargalló, Pla i 
Emanuel (2),-cinc inicial-, 
Bars, Tety,  Nil Garreta.

Gols: 0-1 Emanuel, min 1. 0-2 
Emanuel, min 7.30. 1-2 Ma-
rin, min 16.30.  2-2 Marin, 
min 22.30. SEGONA PART. 
3-2 Albert Casanovas, min 
2. 4-2 Alex Rodriguez, min 
23.30.
El Moritz Vendrell –el cam-
pió–, el Vic, el Barça Lassa 
-que juga amb el filial- i el 
Reus Deportiu juguen la final 
a quatre de la Lliga Catalana, 
que es disputa des d’ahir i fins 
avui divendres a les Comes.
Més info a http://ihc.blog.cat

www.facebook.com/depimes

La millor depilació 

al millor preu!



MOTOR / JOSEP M. VIDAL

P untuable per als cam-
pionats estatal i català 
de ral·lis de terra i pel 

Volant RACC i Focuxtrem, es 
va disputar el 17è Ral·li Ciu-
tat de Cervera amb important 
participació d’equips de Moto 
Club Igualada, així com de co-
pilots també de MCI que par-
ticiparen amb pilots d’altres 
clubs.
El ral·li constava de quatre 
trams cronometrats anome-
nats: Fiol, Rubinat, Tarroja i 
Sedó que es disputaven dues 
vegades cadascun d’ells. Trams 
que com deien els participants 
tenien en general molt de pe-
dra solta i que com es preveia 
hi van haver molts abandona-
ments.
D’entrada el ral·li, i ja en el 
primer tram, perdia un dels 
màxims favorits al podi final, 
com era Miquel Prat, l’actual 
campió de Catalunya copi-
lotat per Miquel Amblàs, al 
trencar-se el turbo del Mit-
subishi. També abandona-
ren per averia mecànica Joan 

Bon segon lloc de Josep 
Basols al ral·li de Cervera

El pierenc Toni Bou ja té 20 títols 
mundials i els que li queden!Cañiz i Jordi Ibarra per avaria 

en el Ford Focus.
Però el ral·li segarrenc a la ve-
gada va ser molt positiu pel 
pilots de MCI, doncs l’igua-
ladí Josep Basols copilotat per 
Jordi Mercader de La Bisbal de 
l’Empordà, va aconseguir un 
fenomenal segon lloc absolut 
del campionat estatal i primer 
del campionat català amb el 
Citroën DS3 RS 5. Basols si 
en el darrer ral·li del Bierzo va 
ser tercer, ara a Cervera segon. 
Sens dubte, el seu retorn als 
ral·lis està sent espectacular.
Al grup N excepcional triomf 
de Eduard Forés copilotat per 
l’igualadí David Usón amb 
Mitsubishi Evo X. Al Volant 
RACC tercer lloc de Josep 
Bassas copilotat per l’anoienc 
Jaume Poch amb Peugeot 107. 
A la Challenge Focuxtrem tri-
omf de Marc Cañellas copi-
lotat per Marc Sauleda amb 
Ford Focus, mateix cotxe amb 
el que Pere Rovira i l’iguala-
dí Carles Planell eren segons 
i que Miquel Pons i Marc  es 
classificaven el setè lloc.
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A mb molt bona or-
ganització del Moto 
Club Valchiampo es 

van disputar dos trials, un el 
dissabte i l’altre el diumenge, 
corresponents al mundial de 
trial d’Itàlia a l’aire lliure amb 
puntuació independent a ca-
dascun d’ells. Milers foren 
els espectadors que hi varen 
assistir i això que tenien que 
pagar 15 euros i servia pels 
dos dies.
Aquest trial es disputava pels 
voltans de Sant Pietro Mus-
solino a Chiampo i va veure 
en el podi els mateixos pilots 
els dos dies, Toni Bou -Hon-
da-  en el lloc més alt i segon i 
tercer per Àdam Raga-TRS- i 
Jeroni Fajardo-Vertigo-, res-
pectivament. Amb la victòria 

Toni Bou amb tot l’equip de Honda celebrant el seu 20è títol mundial.

el primer dia ja en va prou 
tenir per aconseguir els punts 
necessaris per proclamar-se 
per desena vegada campió del 
món a l’aire lliure a més dels 
seus també deu campionats 
indoor. 
Al finalitzar el trial del diu-
menge Bou comentava: “Ha 
estat un dia complicat, perquè 
no he sortit molt concentrat i 
he comès un error al principi 
que m’ha costat recuperar . 
Un cop he tornat al meu rit-
me, he tornat a fallar, tot i que 
he aconseguit millorar en la 
segona i tercera voltes. Estic 
molt content de sumar una 
victòria més , hem comple-
tat una temporada boníssima 
i vull agrair a l’equip tota la 
feina feta. Vull felicitar “Fuji” 
és un orgull que estigui al 
nostre equip i compartir amb 

ell aquest tipus de proeses és 
un lluitador, ha tingut lesions 
però ho ha superat i, al final 
, ha treballat tot l’estiu per 
mantenir la tercera posició 
aquí a Itàlia. El nostre proper 
objectiu és anar al Trial de les 
Nacions a gaudir, és una cur-
sa especial per a nosaltres, ja 
que no estem acostumats a 
participar per equips, i en la 
qual buscarem una altra nova 
victòria”.
A partir d’ara quants campi-
onats mundials guanyarà en-
cara més el pilot pierenc?. Els 
que ell vulgui, doncs està clar 
que no te rival i tampoc hi ha 
algun pilot jove que ha mig 
termini li pugui fer ombra. A 
l’Anoia tenim gràcies a Toni 
Bou, campionats del món de 
trial assegurats durant encara 
força anys més.

Podis de Rivalcan Montbui a la Roca

AGILITY / LA VEU

Q uatre pòdiums van 
fer l’equip del Club 
d’Agility Rivalcan a 

La Roca del Vallès, el passat 
cap de setmana.
Com cada any la Roca del Va-
llès enquadra dins la seva festa 
major una competició d’Agi-
lity puntuable per al campi-
onat d’Espanya i organitzada 
pel Club d’Agility Marvi, de la 
mateixa població.
Aquest any s’hi han presentat 
a la competició sis agilitis-
tes anoiencs components de 
l’equip Rivalcan dels quals dos 
d’ells han aconseguit fer pò-
dium. Dissabte, el Luis Luque, 
mestre i president del club va 
fer un segon lloc amb dos dels 
seus gossos, el canitx Melen-

di, de grau 3 mini i la mali-
nois Dela de grau 3 estàndar, 
l’Isra Fernández va guanyar 
amb la seva canitx Lucky de 
grau 3 mini, el mateix dia la 
Màrian Guerrero va fer un 
jumping a zero amb el seu gos 
Petit, també un canitx de grau 
2 que li suma per al campio-

nat d’Espanya, tot i que no 
va aconseguir pujar al podi. 
El diumenge el Luis Luque va 
repetir podi amb el Melendi 
però aquest cop amb un tercer 
lloc i el Lluis Alonso també va 
fer una tercera posició amb la 
seva gossa mestissa Nala de 
grau 1 estàndard.

L’igualadí Josep Basols va ser a Cervera espectacular com sempre.

Futbol base a la Penya 
Blaugrana d’Igualada

FUTBOL / LA VEU

L a Penya Blaugrana de 
l’Ateneu inicia un nou 
projecte de futbol base 

a Igualada en la categoria ben-
jamí. L’equip estarà format per 
un màxim de 15 jugadors nas-
cuts l’any 2007 o 2008, l’entre-
nador titulat i un delegat.
En concordança amb els va-
lors del club de formar i pro-
mocionar el respecte, l’esforç, 
el treball en equip, el com-
promís i la humilitat, una de 
les característiques princi-
pals del club és fer entendre 

als nens i nenes l’esport com 
una eina formativa i social, 
donant més importància a la 
formació i la recreació respec-
te a la competició. També la 
d’oferir a tots els jugadors les 
mateixes possibilitats de for-
mar-se íntegrament. Un dels 
objectius més importants del 
club és que tothom tingui la 
possibilitat d’entrar-hi i que 
se senti orgullós de formar-ne 
part. D’aquesta manera es 
buscaria integrar futbolis-
tes, fent que l’esport esdevin-
gui una font de socialització.
Més informació a l’Ateneu. 



GIMNÀSTICA / LA VEU 

D esprés d’un final de 
temporada molt in-
tens amb 90 gim-

nastes en planter, amb podis a 
tots els nivells i categories en 
competicions tant comarcals, 
catalanes i a nivell estatal.  Així 
mateix amb un acte de reco-
neixement per part de  l’Ajun-
tament d’Igualada que va te-
nir lloc el passat mes  de juliol  
pel treball, dedicació i per la 
seva presència i bons resultats  
en campionats i competicions 
d’alt nivell com Copa Catala-
na i Campionat d’Espanya. 
S’inicia la nova temporada de  
L’Igualada Club Gimnàstic 
Aula  amb molta empenta. 
El Club ofereix les dues mo-
dalitats gimnàstiques com són 
la rítmica i l’estètica de grup, 
de les quals són pioners a la 
comarca tant en la modalitat 
femenina com masculina. 
L’inici de curs està obert tant 
a la gimnastes que ja formen 
part del nostre planter, com 
per a les que s’incorporen 
aquest nou curs. 
La Coordinadora Tècnica Es-

El CG Aula inicia 
la temporada

Hoquei vibrant en el torneig 
de 24 hores d’hoquei línia d’Igualada

portiva Laura Martínez junt 
amb el seu equip d’entrena-
dores: Maite Sànchez, Marta 
Trenado, Sílvia Diaz i Diana 
Stösslein són l’equip tècnic 
que per darrer  any consecutiu 
lideraran els diferents equips 
gimnàstics.
Enguany l’Igualada Club 
Gimnàstic Aula està format 
per 55 gimnastes d’iniciació, 
en categories Minis, Benjamí i 
Infantil, que participen en els  
jocs escolars comarcals, 35 en 
edats benjamí, infantil,  júnior 
i sènior que participen a Copa 
Catalana i altres competicions 
d’àmbit estatal. 
Pel que fa a la modalitat de 
gimnàstica estètica: comp-
ta amb 1 equip Benjamí, 2 
equips Infantil, 1  equip Júnior 
en formació i 1 equip Sènior. 
L’agenda d’aquest primer tri-
mestre es presenta amb una 
previsió de competicions ofi-
cials, trofeus i activitats molt 
atractiva i amb l’objectiu de 
seguir consolidant-se en l’àm-
bit de la Gimnàstica  Estètica. 
En dues setmanes debuten els 
dos conjunts de Copa a Figue-
res. Molta sort!!
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HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

E l passats dies 3 i 4 de 
setembre es va celebrar 
la 4a edició del Tor-

neig 24 hores d’hoquei línia 
organitzat per L’HL Igualada. 
Aquest esdeveniment va aco-
llir uns 120 jugadors de 14 
equips d’arreu de l’estat espa-
nyol (Vitòria, Valladolid, Ma-
drid, Vila-real, Mallorca, Lugo 
i Catalunya), on l’hoquei línia 
té una implementació i evo-
lució molt positiva en quant 
al nombre de clubs i jugadors 
practicants d’aquest esport.
Durant les 24 hores es van 
disputar un total de 53 par-
tits de 24 minuts de durada, 
a temps corregut, i una pausa 
de 3 minuts entre cada partit. 
Cada equip va haver de jugar 
un mínim de 3 partits amb un 
descans entre partits de mà-
xim 3 hores. …s per aquest 
motiu, que el requisits físics 
dels jugadors es posen a pro-
va. També es fa palès l’esgota-
ment físic i mental pel fet que 
suposa el no poder pràctica-
ment descansar durant un cap 
de setmana sencer.
El torneig 24 hores d’Igua-
lada ha passat a formar part 
de l’agenda de la temporada 
d’hoquei línia per quedar-s’hi. 
Aquesta quarta edició ha 
aportat equips molt sòlids, 
seriosos i molt evolucionats 
tècnicament, però amb un fí-
sic de principis de temporada. 
Les 24 hores d’Igualada són 
una proposta engrescadora 
per a jugadors més novells, 
molt tècnics, ràpids i ambicio-
sos, però amb poca experièn-
cia. Els jugadors més veterans 
aprofiten les febleses dels joves 
per fer la jugada assajada, en el 

moment precís, que desmunta 
l’estratègia prèvia del rival, i 
aconseguir, per tant la victò-
ria. Aquesta mena de tornejos 
és poc freqüent en el calenda-
ri. Tots ells porten practicant 
aquest esport una sèrie d’anys, 
i troben fora del nivell federa-
tiu l’oportunitat de trobar-se 
amb companys de joc en un 
ambient més distés i lúdic, 
amb l’objectiu de mostrar la 
seva vàlua, millorar el seu ni-
vell i no deixar escapar l’oca-
sió de permetre’s superar-se, 
però no deixant de banda la 
possibilitat de retrobar-se no-
vament després del necessari 
descans estiuenc.
Per segon any consecutiu, els 
guanyadors del Torneig 24 ho-
res han estat els Napiuts Team. 
Aquest és un equip molt sòlid 
i regular que ha sabut resol-
dre els partits més ajustats a 
favor d’ells. Alguns jugadors 
d’aquest equip ja ha jugat và-
ries de les edicions de les 24 i 
tenen l’experiència per acon-
seguir la regularitat necessària 
per arribar a la final. Enguany 
han arribat a la primera posi-

ció al pòdium a la tanda de pe-
nals i per una diferència d’un 
gol. Malgrat ser una victòria 
ajustada, és del tot merescuda, 
i no podem fer altrament que 
felicitar els Napiuts, alguns 
dels quals han estat formats a 
les files de l’HL Igualada.
La classificació final ha es-
tat la següent: 1r.- Napiuts 
Team; 2n.- Barcelona Ba-
bes; 3r.- Power Rangers; 4t.- 
Xemas; 5è.- North Team; 
6è.- Sumendi; 7è.- Invaders; 
8è.- Manmoths; 9è.- Zombi-
es; 10è.- Esquiroles; 11è.- All 
Blacks; 12è.- Birras People; 
13è- Bons Senyors; 14è.- Black 
Diamonds.
Des de l’Hoquei Línia Igua-
lada volen agrair la col·la-
boració de la ciutat i del Pa-
tronat Municipal d’Esports 
pel suport mostrat el cap de 
setmana durant la celebració 
d’aquest torneig. Us conviden 
a seguir-los i consultar les ac-
tivitats que han plantejat per 
aquesta temporada a través 
de la seva pàgina web, i de 
les xarxes socials, Facebook, 
Twitter i Instagram.

c. Retir 40, 1r pis. Som professionals en selecció de personal 
Inscripcions a: www.talentiagestio.com

Una oportunitat per fer negoci
Divendres dia 16 de setembre de 18 a 21 hores

Seminari de Linkedin

Grups reduïts. Cost del curs: 30€, 3 hores.



El CF Igualada comença amb una injusta derrota a casa

FUTBOL / LA VEU

E ls homes de Ton Mayor 
van donar una molt 
bona sensació en el seu 

primer partit a Les Comes, 
contra el Balaguer, si bé el 
partit va finalitzar amb 0-1 en 
el marcador. Van mostrar una 
gran solidesa defensiva front 
una de les davanteres més for-
tes del campionat de 1a Ca-
talana. El Balaguer és un dels 
equips que més s’ha reforçat, 
amb 6 jugadors provinents 
de la 2a Div. B. Cal assenyalar 
que els dos equips, sota una 
gran calor (37ºC a l’inici del 
partit), van disputar un gran 
partit de futbol. Les  ocasions 
més clares van ser del conjunt 
igualadí. A la primera part Pau 
va tenir una clara ocasió que 
un defensa ha desviar a còrner 
en el darrer moment. A la se-
gona part, Martí Just, amb un 
gran cop de cap a enviat la pi-
lota fregant el travesser.
Al min 62, en jugada d’estra-
tègia de corner, va arribar la 
única ocasió de gols que el 
CF Balaguer va tenir clara, i 
la pilota va entrar per tot l’es-
caire, molt difícil d’aturar per 
Felipe.
En els darrers minuts Isidre 
va tenir una jugada clara de 
gol pel CF Igualada, però en el 
moment que anava a rematar 
de cap va ser desestabilitzat, 
cosa que l’àrbitre entenem 
que no va veure. 
Estem segurs de que aquest 
CF Igualada pot afrontar la 
temporada amb garanties 
d’aportar bones tardes de fut-
bol i bons resultats. Això no 
ha fet més que començar.
 
Anàlisi de l’equip:
- Felipe: Molta seguretat 
en sortides. Era molt difícil 

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

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 1
Vilafranca At. 0 - 0 U. Bellvitge
Moja AE 1 - 3 Montserrat 
C. Cooperativa 3 - 5 Sant Just At.
Can Vidalet CF 5 - 1 Delta Prat A
Espluguenc FA 2 - 0 Dinamic Batlló
Junior CF 1 - 3 Sant Joan D.
Marianao P. 2 - 1 Fontsanta-Fatjó
San Mauro UD 2 - 0 Martorell
Ce Olímpic 1 - 1 Gornal UD

Jornada 2
Delta Prat-C. Cooperativa
Fontsanta Fatjó-Can Vidalet
Dinamic Batlló-Vilafranca Atl.
St. Just-Espluguenc
Gornal-Marianao Poblet
Martorell-Olímpic Fatjó
U. Bellvitge-Júnior
St. Joan Despí-Moja
Montserrat-San Mauro dia 11, 18.30h

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

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 1
Odena 3 - 2 Martinenca 
Sant Cugat S. 2 - 4 CF Begues
Cubelles 0 - 0 Riudebitlles
Hostalets P. 1 - 2 Olivella 
Piera 3 - 0 Hortonenc 
Suburense B 1 - 1 Joventut Rib.
Anoia 1 - 2 Sitges
Carme 3 - 4 La Munia
Calaf 5 - 2 Sant Pere M.

Jornada 2
Olivella-Cubelles
Sitges-St. Cugat S.
Riudebitlles-Suburense B
Martinenca-Carme dia 11, 12h
Hortonenc-Òdena dia 11, 12h
Begues-Piera dia 11, 12h
St. Pere M.-Hostalets dia 11, 12.15h
La Múnia-Calaf dia 11, 12.15h
Joventut Ribetana-Anoia dia 11, 17h

per 1-3 al camp del Moja. El 
San Mauro també va guanyar, 
per 2-0 al Morell. Els capricis 
del calendari han fet que pre-
cisament diumenge vinent, 
en la segona jornada, els dos 
equips de l’Anoia ja es vegin 
les cares. Serà al camp de les 
Comes. 
A 3a, Òdena, Piera i Calaf van 

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

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

Jornada 2
Morell-Suburense
Alpicat-Viladecans
Jesús y Maria-Lleida B
Vista Alegre-Rubí
San Cristòbal-Igualada dia 11, 12h
Vilanova Geltrú-Almacelles
St. Ildefons-Rapitenca
Balaguer-Vilaseca
Santboià-Reus B 
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d’aturar el gol.
-  Bernat: Va mostrar, una ve-
gada més, que la a banda dreta 
sempre compleix a gran nivell.
-  Álvaro: El jove jugador cada 
dia està més solvent en les tas-
ques de central dretà.
- Matías: El darrer fitxatge del 
CF Igualada, va mostrar que 
pot aportar molta solidesa 
defensiva al central esquerra. 
Contundència i bona sortida 
de pilota.
-  Baraldés: Va anar de menys a 
més, acabant el partit com un 
extrem més. De les seves bo-
tes van venir jugades de molt 
perill.
-  Pau: Una garantia al centre 
del camp; va recuperar moltes 
pilotes; va tenir la jugada de 
gol més clara del partit.
-  De Melo: Va fer un partit 
molt sòlid; juntament amb 
Pau aporten molta solidesa al 
centre del camp.
-  Güell: El verdader iniciador 
de les jugades al centre del 
camp. En qualsevol moment 
pot crear la jugada perfecte.
-  Eric: Va mostrar que es un 
dels davanters més hàbils de la 
categoria. Va crear molt perill 
que la defensa del Balaguer va 

aturar amb contundència.
-  Fran: Atesa la duresa de la 
defensa del Balaguer no va po-
der finalitzar moltes de les se-
ves jugades; va demostrar que 
podia aportar perill.
-  Iker: Va mostrar habilitat.
-  Martí Just: Va sortir a la mit-
ja part per Iker, aportant mol-
ta velocitat. Un cop de cap seu 
va sortir fregant la creueta.
-  Isidre: Va substituir, ja avan-
çada la segona part, a Fran. 
Va mostrar lluita i perill de 
gol. Un cop de cap seu havia 
d’haver estat assenyalat com a 
penal.

Comença la temporada 
a 2a i 3a
El futbol territorial també va 
iniciar  competició a segona i 
tercera categories. 
A 2a, el Montserrat va obtenir 
una victòria històrica en el seu 
debut a la categoria, guanyant 

començar amb victòria, men-
tre que Hostalets de Pierola, 
Anoia i Carme van patir dolo-
roses derrotes. 

Aquest diumenge, a les 
18.30 hores a les Comes, 

interessant 
Montserrat-San Mauro, 

derbi de l’Anoia de 2a 
Catalana

OFERTA        
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TRIATLÓ / LA VEU 

D iumenge passat 28 
d’Agost , Albert Tor-
res  va desplaçar-se 

fins la localitat de Xerta per 
disputar la 17a edició del tri-
atló de muntanya que s’hi re-
alitzava.
Vora un centenar de corre-
dors disposats a nedar 500m 
al riu Ebre, 15km de btt i 4km 
de cursa a peu.
Albert Torres va sortir amb 
ganes, però a la natació les co-
ses no van anar bé, trobant-se 
amb poc ritme ni força, però 
al ser una distància curta no 
va perdre massa temps, sor-
tint entre els 10 primers.
Amb una rapidíssima transi-
ció ja va agafar la bici amb els 
primers, formant de segui-
da un tercet amb Pau Marzà 
(vencedor del 2015) i Jordi 
Garcia , i al km3 ja s’havien 
situat cap de cursa. A par-
tir d’aquí Marzà va intentar 
escapar-se en repetides oca-
sions però amb cansament 
acumulat d’haver competit el 
dia abans i les bones sensaci-
ons de Torres, no va poder-ho 
aconseguir. A la pujada més 
exigent del circuit Marzà i 
Torres van poder distanciar a 

Albert Torres guanya el 
Triatló de Xerta

L’I-bloc segueix creixent

Garcia i treure-li uns segons.
Arribaben a la segona tran-
sició Torres i Marzà sabent 
que entre ells es jugarien la 
victòria als quasi 4km de run 
finals, i tot i la bona arrenca-
da d’en Pau, Torres va poder 
atrapar-lo i per sorpresa seva 
córrer a uns ritmes elevats 
(promig de 3’40’’ el km en 
global) i escapar-se en soli-
tari cap a la victoria, amb un 
temps 2’ inferior al de l’any 
passat
CLASSIFICACIONS:
1r Abs  1er Vet. Albert Torres  
47’50’’
2n Abs. Jordi Garcia 48’20’’
3r Abs.  Pau Marzà 48’32’’
Cal agrair la col·laboració 
a l’equip principalment de 
BEST equipacions personalit-
zades/ Bicis PALLARÈS i dels 
següents patrocinadors: En 
Forma Socks, Weapon2Win 
, UNICA llantes, ProEnzime, 
Proaction, SKODA Servisimó 
Tàrrega, Jordi Regordosa, Cal-
çats Magí, PROKEY, Caprabo 
Sport, Fitness Camats, Fruits 
Secs Torra, Trading de Fu-
turos, Caves Bohigues, Can 
Mabras, Rene Electricistes, 
Clinica Dental Anoia, La Fus-
teria, Club Natació Igualada, 
Club Natació Reus Ploms.
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ESCALADA / INGRAVITA

C om cada any per la 
festa major d’Iguala-
da, es va disputar la 

competició d’escalada en bloc 
organitzada per Ingravita, el 
passat dissabte 27 d’agost.
L’i-bloc és una competició 
popular que ha anat creixent 
cada any des dels seus inicis, 
aquest any ha comptat amb 
180 adults i 80 nens. D’en-
tre tots els participants, al-
guns escaladors reconeguts 
com l’Àlex Hernández (cam-
pió d’Espanya 2015, Helena 
Alemán (campiona d’Espanya 
varis anys), o l’italià Roberto.
És un esdeveniment que com 
sempre pretén ser totalment 
popular i enfocat a tots els 
públics, des de nens fins a ve-
terans, passant per iniciats en 
l’escalada i experts. Com sem-
pre, els guanyadors no van te-
nir trofeus o premis, sinó que 
tot el material que els patroci-
nadors aportaven van ser per 
sortejar entre tots els partici-
pants.
Aquest any els competidors 
van poder gaudir de 50 blocs 
repartits entre les instal·laci-
ons d’Ingravita i l’estructura 
d’escalada de la FEEC situada 
a la plaça de Cal Font d’igua-
lada, de manera que durant 
les 4 hores de competició s’ha-
vien de gestionar el temps per 
fer tots els blocs. En aquesta 
edició els equipadors de blocs 
van ser, el personal de Ingra-
vita, Roger Virgili, Gil Verrie-
re, Carles Tudela i Carles Ros, 
i com a novetat l’equipador 
professional Fèlix Obradó, 
que va proposar problemes 
realment originals.
Com cada any, l’i-bloc no 
seria possible sense els col·la-
boradors, que amb la seva aju-
da fan gran aquesta festa:
Agraïm el seu suport enor-
mement: FiveTen, Edelrid i 
Vaude, Blackdiamond, Gar-
gola, Millet (Rise-up), Fun-
dació Ametller, Punto Blanco, 
Boreal, Kon-tiki, Desnivel, 
El mon del babas, Global Sa-
lut, Fixe, Didak’s, Cosantex, 
nConcept, Horta lliure, Snow 
Fun Igualada, Sabates a punt, 
Faro, Rokodromo, el Pastes, 
Makaka, Optica Rodrigo, La 
Tuga wear, Marta Esteve Pi-
lates, So Lògic, Red Music, La 
Segarreta, La noche del loro, 
Flaret distribucions, Cansala-
deria Tudela.
També des de l’equip d’Ingra-
vita volem agrair a Peteroft-
hespoon per venir a gravar i 

a Òscar Acedo per les imat-
ges, també al Àlex per fer-nos 
de speacker i a tots els com-
panys, monitors, pares i ma-
res que ens heu ajudat, sense 
oblidar-nos de l’Ajuntament 
d’Igualda, el Patronat d’es-
ports, la brigada, i per últim 
en especial a tots, tots els par-
ticipants.
Aquí teniu les classificacions 
finals per categories:
INFANTIL
SUB6 Femenina:
1a: Neus Anguera
SUB6 Masculí:
1r: Àlex Bellonch
SUB8 Femenina
1a: Miriam Vaquero
2a: Júlia Trepat
3a: Aina Vila
SUB8 Masculí
1r: Aleix Mateos
2n: Pol Pelfort, Sergio Miran-
da i Marc Tudela
3r: David Horna
SUB10 Femenina
1a: Geila Macià
2a: Maria Horna
3a: Txell Espelt
SUB10 Masculí
1r: Lluc Brunet
2n: Eric Pedregosa
3r: Quim París i Jaume Solà
SUB12 Femenina

1a: Gal·la Pérez
2a: Nerea Bermudo
3a: Carla Solà
SUB12 Masculí
1r: Roger Tudela i Biel Llacuna
2n: Lluc Pijuan
3r: Ferran Castells
SUB15 Femenina
1a: Alba Pelfort
2a: Lucia Miranda
3a: Ona Morera
SUB15 Masculí
1r: Pere Borrell
2n: Marc Ramírez
3r: Oscar Montón i Nil Pelfort
ADULTS:
SUB18 Femenina
1a: Maria Olivé
SUB18 Masculina
1r: Jaume Ariza
2n: Joan Tibau
3r: Marc Fosalba
Veteranes
1a: Monica Garcia
2a: Núria Casas
3a: Joana Martínez
Absoluta Femenina
1a: Helena Alemán
2a: Gabriels Quinzio
3a: Maria Caselles
Absoluta Masculí
1r: Àlex Hernández
2n: Roberto Della Frate
3r: Adrian Alameda
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E l passat diumenge 4 de 
setembre es va disputar 
la 3a edició de la Triat-

ló BH Santa Susanna, prova 
de distància esprint (750m de 
natació – 20 km de ciclisme i 
5 km de carrera a peu) i pun-
tuable per la lliga catalana de 
clubs i el circuit català.
A les 9.30 del matí s’inicia-
va la competició a la platja 
d’aquesta localitat del Ma-
resme amb la participació de 
250 triatletes, d’entre els quals 
una bona representació del 
CERRR Igualada.
La prova fou dominada de 
principi a fi per Guillem 
Montiel (CN Minorisa), i 
guanyador absolut i José San-
tos (CN Reus Ploms) que s’es-
caparen ja en el tram de nata-
ció i realitzant els dos la cursa 
en solitari, provocant que la 
resta de triatletes s’haguessin 
de disputar de la 3a posició en 
endarrere.
El millor classificat del CER-
RR Igualada va ser Oriol Ma-
rimon amb la 11a posició, 
seguit de Jordi Carpi amb la 
31a, Isidre Guixà va ser 65è 
i finalment Manel Puig en la 
112à posició, obtenint per 
clubs una meritòria 8a posi-
ció.
Pel que fa a les fèmines la pro-
va va ser guanyada per Mar-
ta Romance del CN Sabadell, 
mentre que pel que fa a les re-
presentants del CERRR Igua-
lada, Marta Marimon finalit-
zava la prova en la 21a posició 
absoluta, seguida d’Assumpta 
Castelltort que ho feia en la 
22a posició i guanyant amb 
autoritat en la categoria de ve-
teranes2. Completava l’equip 
Mercè Subils en la 46a posi-
ció, obtenint en la classifica-
ció per equips una més que 
bona 7a posició.

Aquatló a Cunit
El diumenge 31 de juliol va 
tenir lloc la V Aquatló de Cu-
nit, prova modalitat esprint i 
puntuable per a la lliga cata-
lana de clubs. La competició 
consistia en 2,5 km de cur-
sa a peu, 1000m de natació i 
2,5km més de cursa a peu. Hi 
van haver un total de 250 par-
ticipants,
Els resultats dels represen-
tants masculins del CERRR 
Igualada van ser : 
Oriol Marimon 29è      00:38:09
Joel Sibila 32è      00:38:35

El CERRR Igualada, a la Triatló de 
Santa Susanna i l’Aquatló de Cunit

Sergio Burón 67è     00:42:35
Jose F. Muñoz  73è   00:43:36
Jaume Valls 132è        00:51:24
Salvador Ponce 142è        00:53:44
Pel que fa a les noies  del ma-
teix club, cal destacar el podi 
de l´equip femení,  la 8à posi-
ció absoluta de Núria Pubill 
i el podi en V2 d’Assumpta 
Castelltort. Els resultats foren:
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El 17 de setembre, torna 
la triatló infantil de 
Montbui

El proper dissabte dia 17 de 
setembre tindrà lloc la segona 
edició de la Triatló Infantil de 
Montbui, amb sortida i arri-
bada a la piscina municipal 
del municipi i organitzada un 
any més per l’empresa Bàsic 
Ona Serveis amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament de San-
ta Margarida de Montbui i la 
Federació Catalana de Triatló
La prova, que en aquesta se-
gona edició vol consolidar-se 
i seguir creixent dins del món 
de les competicions infantils, 
té com a objectiu la promoció 
d’aquest esport per als més 
menuts. Un any més la ins-
cripció es totalment gratuïta.
La cursa es durà a terme a par-
tir de les 10h i va destinada a 
tots els nens i nenes nascuts 
entre els anys 2002 i 2011, és a 
dir a les categories; mini triat-
ló, pre-benjamí, benjamí, aleví 
i infantil. Cada participant re-
brà avituallament al finalitzar 
la prova i hi haurà trofeu pels 
3 primers classificats per cate-
goria i sexe.  Per més informa-
ció: www.triatlo.org

Carla Bisbal, tercera al 
campionat català aleví

El passat dissabte 2 de setem-
bre es va celebrar  el IV Triatló 
infantil de l’Estany, a Banyo-
les. La jornada del dissabte co-
mençava amb el primer cam-
pionat d’Europa per clubs, 
nou format que es basa en el 
triatló per relleus i  tot seguit 
es completava amb el Campi-
onat Nacional de Catalunya 
Aleví i Infantil, on els nens van 
poder gaudir del mateix cir-
cuit del campionat d’Europa 
, amb una participació d’un 
centenar de nens i nenes.
Per part del CAI triatló Pe-
tromiralles, destacar la terce-
ra posició de Carla Bisbal en 
categoria aleví femení, molt 
aprop de la 2a classificada. 
Destacar també la gran cursa 
de Jan Bisbal, que finalitzava el 
Campionat Nacional de Cata-
lunya amb una magnífica 20a 
posició en infantil masculí. 

Núria Pubill      8a    00:42:47
Assumpta Castelltort    18a   
00:46:21  (1a veterana 2)
Carol Maldonado 23a    00:47:58
Gemma Casulleres 39a   00:52:21
Mònica Torra 46a       00:55:02
Mireia Vidal 54a      1:00:13
Rosa M. Giberga 55a     1:02:07
Isabel Castaño 57a     1:02:31
Mercè Subils 62a     1:19:37

Pel que fa a la classificació per 
equips els nois van quedar en 
10a posició i les noies en una 
meritòria 3a posició, aconse-
guint un valuós podi.
L´Aquatló va ser guanyada per 
l´Albert Parreño amb 00:32:17 
i Anna Flaquer amb un temps 
de 00:36:46, ambdós del Fast-
triatlon.
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ES BUSCA ASSESSOR/A 
COMERCIAL

Es busca assessor/a comercial experimentat/da  
i dinàmic/a. 
Captació, assessorament i fidelització de clients. 

Es valorarà bona presència i un mínim de 2 
anys d'experiència com a venedor/a. 
Imprescindible vehicle propi. 

Si estàs interessat envia el teu 
CV a l'adreça de correu: 

info@talentiagestio.com

CINEMA / LA VEU 

I gualada serà un dels mu-
nicipis que aquesta tardor 
acollirà el Cicle Gaudí, 

Circuit Estable de Cinema 
Català, una iniciativa de l’Aca-
dèmia del Cinema Català amb 
el suport de la Diputació de 
Barcelona i el departament de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, que portarà cinc 
pel·lícules catalanes a dotze 
poblacions de la província de 
entre els mesos de setembre i 
desembre.
L’objectiu del cicle és fomen-
tar el cinema de proximitat, 
amb pel·lícules d’estrena re-
cent i probables candidates 
als Premis Gaudí, conquerint 
nous públics per a la produc-
ció catalana amb preus molt 
assequibles.
A banda de la capital de l’Ano-
ia, formen part d’aquest cir-
cuit altres ciutats com Berga, 
Esparreguera, Cardona, Moià, 

Calella, Rubí o Vilanova i la 
Geltrú, entre altres. Un comi-
tè format per distribuïdors i 
exhibidors ha seleccionat cinc 
títols de la producció catalana 
de l’any; pel·lícules de qualitat, 
d’estrena molt recent i d’am-
pli abast de públic com El rei 
borni, La propera pell, Cerca de 
tu casa o 100 metros. També es 
presentarà una pel·lícula per a 
televisió, Ebre, del bressol a la 
batalla. 
El regidor de Promoció Cul-
tural de l’Ajuntament d’Igua-
lada, Pere Camps, ha convidat 
“el conjunt de la ciutadania 
d’Igualada a fer costat a la 
producció cinematogràfica de 
casa nostra i a deixar-se seduir 
per les històries interessants, 
colpidores i captivadores que 
expliquen aquests films”.
A Igualada, les pel·lícules es 
podran veure al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu i s’han progra-
mat les següents projeccions: 
el 15 de setembre a les 22h, 

Igualada acollirà aquesta tardor la projecció de cinc 
destacades pel·lícules catalanes dins del Cicle Gaudí

Acte de presentació a Barcelona. Hi van assistir la presidenta de l’Acadèmia del Cinema, Isona Passola, 
el diputat Juanjo Puigcorbé, i representants dels diferents ajuntaments participants.. 

CINEMA / LA VEU 

A quest passat 5 de se-
tembre, tal com es-
tava previst, s’han 

iniciat les obres d’adequació 
de l’auditori de l’Ateneu per 
construir la sala de cinema 
de 129 localitats amb les dar-
reres prestacions en confort i 
tecnologia. També es va dur 
a terme la signatura amb to-
tes les empreses responsables 
que participaran en el pro-
jecte d’obres amb la voluntat 
que estigui a punt abans no 
s’acabi l’any. 
El contracte d’explotació de 
la sala de cinema es va sig-
nar aquest passat mes de 
juliol entre l’Ateneu i Giralt-
grup, empresa amb més de 

Comencen les obres d’adequació de la sala de cinema a l’Ateneu

El Teatre Municipal l’Ateneu és un dels dotze espais escollits per l’Acadèmia de Cinema per a promocionar produccions 
cinematogràfiques capdavanteres

gramació de referència que 
convidi als igualadins a re-
cuperar l’hàbit d’anar al cine 
i gaudir d’una programació 
de qualitat i per a tots els pú-
blics: Infantil, cinema fami-
liar, d’autor, versió original, 
documentals, estrenes ...   
Aquest dijous 8 de setembre 
engegava la campanya ‘Sóc 
la teva butaca, prova’m’. De 
què es tracta? Senzill. Vine al 

vestíbul de l’Ateneu, trobaràs 
una butaca de la sala cine-
ma, asseu-te i fes-te una foto 
simpàtica, creativa, diverti-
da i penja-la a la teva xarxa 
preferida (Twitter, Facebook, 
Instagram o Pinterest) amb 
l’etiqueta #ateneucinema. 
Participaràs en el sorteig on 
regalarem 3 entrades a les 5 
millors fotos penjades. Tens 
temps fins al 30 d’octubre.

30 anys d’experiència en la 
gestió i programació de sales 
de cinema tant a Catalunya 
com a altres Comunitats de 

la resta de l’Estat. L’entitat es 
va decidir per aquest partner 
per l’experiència i la visió 
compartida d’oferir una pro-

Signatura del contracte d’explotació de la sala de cinema.

El rei Borni, amb la presència 
de la directora de l’Acadèmia 
Isona Passola; el 20 d’octubre 
Cerca de tu casa també a les 
22h; el 17 de novembre, a les 
21h, es podrà veure La pro-

pera pell; i el 15 de desembre 
arribarà el torn de 100 metros, 
també a les 21h. La data de 
projecció d’Ebre, del bressol a 
la batalla es concretarà prope-
rament.

El preu de les localitats serà de 
4,5 euros, amb descompte per 
als titulars del Carnet Jove. Es 
pot consultar la informació 
detallada al web www.cicle-
gaudi.cat.

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

 Retir, 40 , 1r  Pis. Igualada
 Tel. 93 237 42 01  
 luismir@icab.es 

 www.lmabogadosbarcelona.com
surtdecasa.cat/centre

Tota la informació cultural del Centre de Catalunya!
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L ’Ajuntament d’Iguala-
da ha publicat aquest 
mes de setembre la 

nova edició de la Boixeta Cul-
tural, l’agenda que coordina 
el departament de Promoció 
Cultural i que inclou al vol-
tant de 160 activitats progra-
mades a la ciutat fins al mes de 
novembre. 
En aquesta edició de tardor 
destaquen esdeveniments 
com la Diada Nacional de Ca-
talunya aquesta mateixa set-
mana, el Zoom Festival del 22 
al 27 de novembre, l’acte de 
lliurament dels Premis Ciutat 
d’Igualada el 20 de novembre; 
el Rrrrec Festival el 17 de se-
tembre; el Mercat de Lletres el 
24 de setembre; la celebració 
de Santa Cecília, patrona dels 
músics, del 21 al 26 de novem-
bre; o la Trobada de Balls de 
Pastorets de Catalunya del 17 
de setembre.
El teatre serà novament un 
dels capítols més nodrits, amb 
representacions com L’avar, 
El florido Pensil - noies, The 
funamviolistas, Lari Poppins 
o Hamlet al Teatre Municipal 
l’Ateneu i amb Els darrers dies 
de la Catalunya republicana, 
Aneboda (The show) i el fes-
tival El Més Petit de Tots al 

Teatre de l’Aurora. Pel que fa 
al cinema, a banda de les habi-
tuals propostes del CineClub 
Ateneu, hi haurà cinema en 
versió original i cinema infan-
til tant a la Biblioteca Central 
com al Museu de la Pell, amb 
títols com Wall-E, Pinotxo i 
la seva amiga Coco o El viatge 
d’Arlo. Com a novetat destaca-
da, el nou Cicle Gaudí, perme-
trà gaudir a l’Ateneu de cinc 
films catalans actuals i molt 
destacats.
Pel que fa a les exposicions, 
destaquen Vizcarra: 25 anys 
de caricatures, la mostra de 
portades del cinquè aniversari 
de la publicació La Cultural, 
el treball fotogràfic Fins als 
límits de Maria Gregori, les 
imatges del concurs fotogràfic 
de l’European Balloon Festi-
val i el record dels 140 anys de 
l’Agrupació Coral la Llàntia. 
Destaca, igualment, l’home-
natge al Pare Ramon M. Cas-
telltort, el 7 d’octubre, recu-

perant la seva vida i obra pel 
centenari del seu naixement 
i el cinquantenari de la seva 
mort. Hi haurà també sortides 
per a diferents públics: del 20 
al 23 de setembre al País Càtar 
amb Antoni Dalmau i Ribal-
ta, el 19 d’octubre a Poblet i 
l’Espluga de Francolí, el 23 de 
novembre a diferents pobles 
de la comarca de l’Anoia i, el 
26 d’octubre, una singular vi-
sita per conèixer des de dins 
un assaig dels Moixiganguers 
d’Igualada.
La nova Boixeta Cultural in-
clou també altres activitats, 
com ara el nou cicle poètic 
i musical De Pell Sensible, 
presentacions literàries, els 
Dimarts de Diàleg i les Mú-
siques de Butxaca de l’Ateneu 
Igualadí, els clubs de lectura 
de la Biblioteca Central, les 
conferències de l’AUGA, les 
visites guiades al Museu de la 
Pell, la visita a la Vil·la Roma-
na de l’Espelt per les Jornades 
Europees del Patrimoni, el 
mercat mensual d’antiguitats, 
les jam session del Hot-Blues 
i el teatre familiar de La Xar-
xa d’Igualada, entre altres. Es 
podrà consultar properament 
en format digital al web www.
igualada.cat i es pot recollir en 
format paper als equipaments 
municipals habituals.

La Boixeta Cultural de tardor aplega 
les principals propostes culturals 
per als propers mesos

Destaquen la Diada 
Nacional de Catalun-
ya, els Premis Ciutat 
d’Igualada, el Zoom 
Festival, el Mercat de 

Lletres

LLENGUA / LA VEU 

E l Servei Local d’Igua-
lada i el Servei Comar-
cal de l’Anoia obren el 

període de matriculació dels 
cursos de català per a adults 
setembre – gener  2017.
El Consorci per a la Norma-
lització Lingüística (CPNL) 
organitza a tot el territori 
cursos de català per a les per-
sones que volen aprendre a 
parlar en català amb fluïdesa 
i correcció (nivells bàsic i 
elemental) i per a les que vo-
len aprendre a escriure’l (ni-
vells intermedi, suficiència i 
superior). 
Els certificats de nivell expe-
dits pel CPNL són equiva-
lents oficialment als certifi-
cats de la Direcció General de 
Política Lingüística i tenen 
una correspondència amb 
els nivells del Marc europeu 
comú de referència (MECR).
Per inscriure’s a un curs cal 
acreditar el nivell que es té 
mitjançant un certificat de 
coneixements reconegut o bé 
fer una prova de col·locació. 
Aquestes proves es fan del 19 
al 30 de setembre, de 10 a 14 
h, i el 19 i 21, de 17 a 19 h, al 
c. Lleida, 78 (Ig-nova).
La inscripció per als antics 
alumnes és a partir del 14 

de setembre, als nivells bàsic 
i elemental, i a partir del 15 
de setembre, als nivells inter-
medis i suficiència. El lloc és 
el c. Lleida, 78, en horari de 
10 a 14 h, i a la tarda en hores 
convingudes.
La inscripció general al curs 
del nivell bàsic és a partir del 
16 de setembre i als altres ni-
vells, del 19 al 30 de setem-
bre, de 10 a 14 h, i el 19 i 21, 
de 17 a 19 h, al c. Lleida, 78.
Hi ha una reducció del 70 % 
de la matrícula a aturats i del 
50 % a pensionistes, jubilats, 
famílies nombroses i mono-
parentals.
El Servei Comarcal de Català 
de l’Anoia ofereix cursos de 
nivells intermedi, suficiència 
i superior en la modalitat en 
línia a través de la platafor-
ma Parla.cat. La inscripció és 
del 15 al 29 de setembre, de 
10 a 14 h i el dia 20, de 17 a 
19 h, a la plaça Sant Miquel, 
5. Per al nivell superior C2, 
és del 12 al 25 de setembre, 
de 10 a 14 h, i el dimarts 20, 
de 17 a 19 h. 
Per a més informació podeu 
adreçar-vos al Servei Local de 
Català d’Igualada –c. Lleida, 
78, o al Servei Comarcal de 
l’Anoia, pl. Sant Miquel, 5. 

Connecta’t al català. 
Comencen el cursos de 
Català per a adults 

Menú diari - menú festiu 
servei de cartaObert tots 

els dies
RESTAURANTS

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

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

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

Marisqueria
 i tapes

Ronda de Fàtima, 18 IGUALADA 
Tel. per reserves 

938031357- 618122276 
Segueix-nos a Facebook 

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

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

www.restaurantexquisit.com
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TEATRE / LA VEU 

A questa temporada, 
el Teatre municipal 
l’Ateneu d’Iguala-

da oferirà una quinzena de 
propostes escèniques de gran 
qualitat per a tots els pú-
blics, fruit de l’esforç conjunt 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
l’Ateneu Igualadí i el grup La 
Xarxa d’Igualada.
El 17 de setembre aixecarà el 
teló amb un malabarisme acro-
bàtic de música i emocions. 
The funamviolistas va obtenir 
el Premi Max al millor espec-
tacle revelació el 2013. Les tres 
integrants de la companyia fu-
sionen sobre l’escenari música 
clàssica i d’altres gèneres amb 
dansa, cant, humor i teatre 
gestual per a explicar una his-
tòria d’amistat i de superació 
després d’haver perdut la feina. 
L’espectacle va guanyar també 
el Premi Talent Madrid 2013 
al millor espectacle musical i el 
Premi al Millor Espectacle de 
Sala a la 16a Feria de Castilla y 
León, entre altres.
La màgia arribarà amb Lari 
Poppins del Mag Lari, el 25 de 
setembre, en una iniciativa de 
La Xarxa d’Igualada. Màgia, 
música i, sobretot, molt d’hu-
mor, són els principals ingre-
dients. Un xou per a tots els 
públics, on petits i grans gau-
deixen d’aquesta enginyosa i 
alhora divertida posada en es-
cena, que reivindica l’essència 
de la màgia, amb trucs clàssics 
que posen de manifest les grans 
habilitats tècniques de l’artista 
i números amb grans aparells, 
inspirats en espectacles de gran 
format de Las Vegas.
Coincidint amb el quatre-cents 

aniversari de la mort de Willi-
am Shakespeare arribarà tam-
bé el Hamlet del Teatro Clási-
co de Sevilla, que acaba de ser 
guardonat amb vuit premis 
Lorca del teatre andalús i que 
es podrà veure l’1 d’octubre. 
L’etern dilema del seu ser o 
no ser arriba amb un especta-
cle clàssic per a un espectador 
modern.
Un altre dels èxits teatrals de la 
temporada serà El test de Jordi 
Vallejo, que es representarà el 
22 d’octubre. La pregunta de la 
sinopsi és coneguda: “vols un 
xec amb 100.000 euros ara ma-
teix o un milió d’euros d’aquí a 
deu anys?”.
De la seva banda, Lloll Bertran 
tornarà a l’Ateneu acompa-
nyada de quatre de les millors 
actrius còmiques de Catalunya, 
per presentar El florido pensil - 
nenes, el 30 d’octubre. És la his-
tòria del dia a dia de cinc noies 
sotmeses a l’absurda i il·lògica 
brutalitat del sistema educatiu 
que va dominar l’Espanya de la 
postguerra.
El calafí Josep Maria Mestres 
dirigeix un increïble Joan Pera 
a la comèdia L’avar de Moliè-
re, que es podrà veure el 12 de 
novembre. La versió de Sergi 
Belbel manté l’obra a l’època, 
amb vestits, enagos, cotilles i 
pentinats clàssics. “Fer-la con-
temporània era forçat, perquè 
comprometia la versemblança 
de la història” afirma Belbel.
El 3 de desembre la músi-
ca clàssica serà protagonista, 
combinada amb teatre i molt 
d’humor, amb el Concerto a 
tempo d’umore de l’Orquestra 
de Cambra de l’Empordà. Un 
concert teatral dirigit per Jordi 
Purtí aclamat pel seu especta-

cle Operetta. Un concert tea-
tral que recorre les peces més 
conegudes dels autors de mú-
sica clàssica convertit en teatre 
gestual i situacions realment 
inversemblants.

Vetllades de Músiques de But-
xaca 
Músiques de Butxaca és la pro-
gramació de l’Ateneu Igualadí 
que cada primer divendres de 
mes apropa noves veus. Aques-
ta tardor, Marion Harper pre-
sentarà el seu primer disc Cot-
ton Candy el dia 7 d’octubre. 
El cantant i guitarrista barce-
loní Andreu Martínez presen-
ta el seu nou disc, Side by Side, 
acompanyat de tota l’AM Band 
i combinant temes nous i clàs-
sics amb el seu estil habitual 
pop, rock i blues, amb pinze-
llades de jazz progressiu que 
es barregen amb sofisticació i 
personalitat pròpia. Serà el 4 de 
desembre. Finalment, el can-
tant i compositor menorquí 
Guiem Soldevila, acompanyat 
pel violoncel d’Edmond Bosch 
i la guitarra acústica de Miquel 

Casals, presentarà les cançons 
del seu disc Amoramort el dia 2 
de desembre. 

Programació infantil i fami-
liar 
La Xarxa d’Igualada apostarà 
novament per un conjunt d’es-
pectacles de qualitat, a més de 
l’esmentat Lari Poppins, Sam-
faina de Colors proposa Els 
tres porquets es caguen de por, 
el dia 9 d’octubre; un conte 
per parlar de les pors infantils 
que Xavi Múrcia i Mirna Vi-
lasís explicaran amb música. 
Zum Zum Teatre demostrarà 
que l’amistat és un bon remei 
contra la por amb La nena que 
vivia en una caixa de sabates, 
que es representarà el dia 22 
d’octubre, a les 18h. Addaura 
serà a l’Ateneu el 6 de novem-
bre amb el seu espectacle Mo-
bilus, una obra que s’inspira 
en l’artista americà Alexander 
Calder i que incorpora la fusió 
de la dansa amb altres disci-
plines escèniques com els ti-
telles, les ombres, el teatre i la 
màgia. El 20 de novembre Xip 

“L’avar, El florido pensil - nenes, Lari Poppins i Hamlet”, 
propostes d’aquesta tardor al Teatre Municipal l’Ateneu

Xap presenta una versió dife-
rent d’El vestit nou de l’empe-
rador: Un nou vestit nou, plena 
de cançons i bon humor i pro-
tagonitzada pels treballadors 
d’una botiga de vetes i fils. La 
temporada finalitzarà el 4 de 
desembre amb 7 ratolins de la 
Companyia Petit Bonhom, en 
què un temporer rodamón, 
acompanyat de la seva guitarra, 
explica el conte d’uns ratolins 
que els ha arribat el moment 
de marxar de casa i trobar un 
nou lloc on viure.

Venda d’abonaments i entra-
des
Els abonaments, al preu de 
50 euros, inclouen cinc es-
pectacles i es podran adquirir 
al Punt de Difusió Cultural i 
Turística (c/ Garcia Fossas, 2) 
de dimarts a divendres, de 19 
a 21h, i dissabtes i diumen-
ges, d’11 a 14h i de 18 a 21h. 
La venda general d’entrades, 
al mateix punt, s’obrirà l’11 de 
setembre i, a partir de l’ende-
mà, dia 12, estaran disponibles 
al portal www.ticketea.com.

ESMORZARS
MENÚ DISSABTE 15€
MENÚ DIUMENGE 22€

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

618 19 42 01
www.eucaria.com

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

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

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

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

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant
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MARCEL·LÍ 
J. VALLS I 
TORNÉSant Fèlix, el més casteller

Poble, festa, gralles, CASTELLS...

L a diada vilafranquina de Sant Fèlix és la més 
esperada de totes. Hom diria que, aquest dia, 
fins i tot el món que no és especialment caste-

ller fixa la seva mirada a “la plaça més castellera”. Per 
molt que al llarg de l’any se’n celebrin d’altres de prou 
importants i significatives, la del 30 d’agost  és la diada 
màxima de l’anyal calendari dels castells: tothom,  gent 
castellera i no castellera amb un mínim de cultura ge-
neral, sap que hi participen les millors colles i que s’hi 
enlairen les estructures més altes, impressionants, difí-
cils i espectaculars.
Tinguem en compte que la devoció local pels castells 
és tan antiga com aquests mateixos i que, des de molt 
enllà del segle XIX, se’n basteixen davant la Casa de la 
Vila. I no oblidem que la de Sant Fèlix és la gran diada 
castellera de l’emblemàtica Festa Major de Vilafranca, 
una de les manifestacions festives més rellevants de tot 
el conjunt dels Països Catalans (La Patum de Berga, 
Santa Tecla a Tarragona, Sant Joan de Ciutadella, Mo-
ros i Cristians d’Alcoi…). Més que un dia concret, tota 
la festa és castellera.
Enguany es veia a venir que es batrien rècords, se supe-
rarien fites i  la diada passaria a la història com la més 
extraordinària de  totes les realitzades fins el dia d’avui, 
i comptaria –malgrat ser en un dia laborable– amb la 
presència d’una ingent multitud de la pròpia vila, de 
l’Alt Penedès i comarques veïnes, i de tot el territori 
català. Des d’aquest convenciment i amb la intenció 
d’agilitzar-ne el desenvolupament, estalviar estones 
mortes entre castell i castell, i evitar, per tant, una dura-
da excessiva de l’exhibició, es van elaborar unes normes 
específiques i es creà la figura del cap de plaça, un càr-
rec que consisteix en una mena de director de la diada i 
de tot el capítol casteller de la Festa Major per delegació 
expressa dels Administradors.
El cas és que, en avançar-se l’horari del pilar del monu-
ment als castellers, s’avançà també l’entrada de les colles 
a la plaça, la qual es dugué a terme pel carrer de Santa 
Maria –com sempre– i  per la part de baix del carrer de 
la Cort, i es pogué avançar també l’inici de l’exhibició. 
Heus ací alguns punts de la normativa susdita: nou sis-
tema de rondes amb posicions alternes a plaça, delimi-

tació d’un espai ampli entre la façana de l’Ajuntament 
i els espectadors, un nombre màxim de cinc rondes se-
gons les necessitats concretes de cada colla (més la de 
pilars superiors al de cinc), prohibició d’un tercer peu 
de castell (la construcció d’un segon peu, encara que no 
sonin gralles, serà considerat intent).
La veritat, estimats lectors, és que personalment em 
desagrada tanta teòrica i tantes lleis. Crec que l’únic re-
glament dels castells és el que està escrit al llibre de les 
Set Sivelles, aquella inexistent compilació d’ancestral 
antiguitat que tota la gent castellera se sap de memòria. 
Voleu cosa més castellera i democràtica que el públic es 
barregi amb  les colles fins a la mateixa façana de l’Ajun-
tament? No creieu que les colles han de tenir dret, si ho 
creuen convenient, a la construcció d’un tercer peu? 
Però bé, amics: tot sigui per afavorir la seva comoditat a 
la plaça i estalviar-nos tots plegats empentes i estretors; 
per alleugerir el cansament dels castellers i afeccionats; 
per fer possible que la bona gent de Vilafranca pugui 
anar a dinar una mica abans i no hagi de córrer tant per 
anar a veure sortir la processó; tot sigui també perquè 
la  riuada humana vinguda de poblacions més o menys 
llunyanes no hagi de tornar massa tard a casa.
El rellotge de la Casa de la Vila marcava un quart i mig 
d’una quan la colla que obria plaça -els Minyons de 
Terrassa- intentava i carregava  el castell  més prime-
renc de la diada: el tres de deu. Un quart escàs després, 
la Colla Vella de Valls, quan encara no feia ni un mes 
del primer descarregat de la seva història, posava folre i 
manilles i descarregava novament el tres de deu enmig 
d’una emoció indescriptible. Tot seguit, la Colla Joves, 
fent gala d’una estat de forma sorprenent, descarregà  
una superba torre de nou. I per tancar ronda,  era la una 
del migdia quan els Castellers de Vilafranca atacaven i 
vencien també el tres deu, el segon en dos dies i el tercer 
en un mes.
En poc més de mitja hora  es veieren tres tresos de deu 
i una torre de nou. Després, fins a tres quarts de cinc, 
es plantà tota una col·lecció de castells prodigiosos per 
part de les quatre colles: cinc de nou, torre de nou i pi-
lar de set pels Minyons de Terrassa; quatre de nou net, 
quatre de nou amb l’agulla i pilar de vuit carregat per 

la Colla Vella, que també començà a bastir un quatre 
de deu que s’esfondrà abans que sonessin les gralles; 
quatre de nou net carregat i cinc de nou per la Colla 
Joves; i tres de nou amb l’agulla (després d’un intent 
desmuntat), quatre de deu carregat (al segon intent, 
després d’haver caigut abans d’entrar dosos) i pilar de 
vuit pels Castellers de Vilafranca. El quatre de deu dels 
verds, en ser el primer de la seva  història particular i 
el segon de la història general dels castells, mereix els 
honors d’il·lustrar aquest article en representació d’una 
diada certament fabulosa, gairebé increïble. Si no ha-
gués estat per la llista de mesures preses, possiblement 
s’hagués acabat a les sis. El President de la Generalitat, 
que era al balcó, em sembla que no hagués pogut re-
sistir-ho. Uf!!! 

SARDANES / LA VEU 

E ls 3 actes programats 
per la passada Festa 
Major, concert i dues 

ballades, tingueren una molt 
bona acollida per als amics 
amants de la nostra dansa. El 
concert del dijous, dia 25, al 
claustre de l’Escola Pia, ple de 
gom a gom, dedicat a la me-
mòria de Manuel Oltra, la pri-
mera part, i a la Pepita Llunell, 
íntegrament la segona part, re-
sultà ser un emotiu homenatge 
a aquestes dues persones des-
aparegudes al 2015; el concert 
acabà passada la una de la ma-
tinada. No cal dir que la cobla 
Sant Jordi-Ciutat de Barcelona 
excel·lent com sempre, al igual 

que en Lluís Pont com a pre-
sentador.
Arribem al diumenge 28 
d’agost amb la mitja ballada 

que oferia la cobla-orquestra 
Maravella a la Rambla St. Isi-
dre, molt bé també la cobla.
L’última ballada va arribar al 

dilluns quasi tancant ja la festa 
major i abans del piromusical; 
aquest cop teníem entre nosal-
tres la cobla Ciutat de Terrassa, 
no la Principal de Terrassa com 
anunciava el programa de fes-
tes; molt bona afluència de ba-
lladors i públic en general per 
ballar i escoltar les peces pro-
gramades a les dues ballades.

Ballada de la Diada, avui di-
vendres
Aquest any avancem la ballada 
de la Diada de l’11 de Setem-
bre, a avui divendres i serà a les 
20:30 h. a la Pl. de Cal Font; tin-
drem entre nosaltres la cobla 
Lluïsos de Taradell; esperem 
també una molt bona afluèn-
cia de balladors i de públic per 

Sardanes per la Diada i comença un nou curset

gaudir de la nostra dansa. Per 
altra banda, el diumenge dia 
11, hi haurà una ballada de sar-
danes a Calaf, al matí, amb la 
cobla Lo Castell.

Comença un nou curset de 
sardanes a l’Espai Cívic Cen-
tre
Un any més l’Agrupació Sar-
danista d’Igualada, conjunta-
ment amb l’Espai Cívic Centre, 
organitza un nou curset per a 
tothom que vulgui aprendre a 
ballar sardanes; començarà el 
dimarts vinent 13 de setem-
bre per acabar el 20 de juny del 
2017; l’horari, de 17:30 a 18:30 
de la tarda, i el lloc l’Espai Cívic 
Centre; C. de la Trinitat, 12. El 
curset, com sempre, es gratuït. 

Homenatge durant el concert de Festa Major. / 

4 de 10 carregat dels Castellers de Vilafranca. 
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CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Guia de camp dels fòssils de l’Anoia”, 
obra de Josep Llansana i Josep Romero

D ins del marc de la puntual Conferència 
institucional de la Festa Major celebrada 
al Saló de sessions de l’Ajuntament d’Igua-

lada, enguany en aquest acte, Rosa M. Parés, presi-
denta del CECI ha presentat el llibre, “Guia de camp 
dels fòssils de l’Anoia”, de Josep Llansana i Marcé i 
Josep Romero i Marsal. Seguidament, davant d’una 
més que concorreguda i expectant  audiència, la in-
teressantíssima dissertació d’ambdós autors sobre 
“Igualada fa 45 milions d’anys” va acabar de brodar 
aquest notable esdeveniment.
A hores d’ara, descobrir-te com era Igualada fa qua-
ranta-cinc milions d’anys, i especialment el seu pas-
sat marí -de quan, enlloc de terra, només hi havia 

aigua- és un 
veritable exer-
cici de recerca i 
investigació de 
dades d’especi-
alistes en pale-
ontologia que 
et suggereixen 
un increïble vi-
atge pel temps 
més allunyat de 
la nostra ciutat 
i comarca; quan 
es van desenvo-
lupar diferents 
o r g a n i s m e s 
marins tan exò-

tics com: taurons, tortugues, 
bivalves, coralls, eriçons, etc., 
que encara t’és possible de tro-
bar en forma de fòssils pel ter-
ritori anoienc. Efectivament, 
el lloc on avui hi ha assentada 
la ciutat d’igualada era un mar 
ple de vida i proper a la costa, 
d’aigües càlides amb formaci-
ons extraordinàries; i aquesta 
obra t’hi situa amb una preci-
sió com poques a partir d’uns 
apartats dedicats tant a la si-
tuació geogràfica i geològica 
d’Igualada  com a la cronolo-
gia i la classificació de les dis-
tintes troballes de fòssils. 
Emperò, aquesta vasta i extra-
ordinària documentació sobre 
els orígens de la nostra terra  
aporta el valor afegit d’unes 
fantàstiques il·lustracions i 
imatges de tota mena de fòssils  
invertebrats marins que, des 
d’una atenta mirada, permeten de recrear-te en tot 
un imaginari de com podia ser la nostra comarca en 
un temps tan remot; un passat, que -de fet- veus es-
crit a través de la particular imatge, descripció i cata-
logació de cada exemplar. Emperò, tot i que Igualada 
i comarca abracen unes delimitacions privilegiades, 
atès que els seus jaciments són  valorats fins i tot a 

nivell internacional; els avenços en estudis paleonto-
lògics fan que cap recerca pugui ser considerada com 
a definitiva. Això convida a curiosos i especialistes a 
seguir  examinant fòssils, compartir recerques i tro-
balles, i en suma a gaudir de la mateixa contentació 
de què han gaudit els quin han donat vida a aquest 
magnífic llibre.

LLIBRES / LA VEU 

E n el marc de la 34a 
edició de la Setmana 
del Llibre en Català 

que té lloc a Barcelona del 
2 a l’11 de setembre, aquest 
proper divendres 9 de setem-
bre l’escriptor capelladí Joan 
Pinyol donarà a conèixer el 
seu darrer llibre, la novel·la 
El mar de les ombres (Onada 

Edicions, 2016) que dissabte 
passat va presentar a la lli-
breria VaDllibres de Ciuta-
della de Menorca.
L’acte, que començarà a les 
17.30  està dedicat a la ficció 
històrica i a més de l’escrip-
tor anoienc, comptarà amb 
la participació dels escrip-
tors Martí Gironell i Jordi 
Llavina. Hi esteu tots convi-
dats.

“El mar de les ombres”, de 
Joan Pinyol, a la Setmana 
del Llibre en Català

Presentació del llibre a Ciutadella. 

DANSA / LA VEU 

Amb la col·laboració de la 
Coral La Llàntia (que enguany 
celebra el 140è aniversari) i la 
Cobla Almogavarenca, diri-
gida per Xavier Casanyes, els 
Veterans de l’Agrupació Folk-
lòrica Igualadina celebraran el 
seu 25è aniversari el proper 18 
de setembre al Teatre Munici-
pal l’Ateneu.
Venda d’entrades el dia 15 de 7 
a 9 del vespre i una hora abans 
de la representació (encàrrecs 
al 931 263 905). Preu: 7 euros.

25è aniversari dels 
Veterans de l’Agru-
pació Folklòrica

MÚSICA / LA VEU 

D emà dissabte 10 
de setembre, a dos 
quarts de deu del 

vespre, el santuari de Sant 
Magí acollirà el concert coral 
que tancarà les Nits Musicals 
d’aquest any. L’encarregada 
serà la Coral Mixta d’Iguala-
da amb el concert “Els colors 
de la tardor”.
La coral interpretarà obres 
d’autors tan importants com 
Javier Busto, Rheinberger, 
Brahms, Kodaly, Biebl, Mon-
teverdi o Britten sense que 
hi falti una pinzellada de la 
cançó popular dels Països Ca-
talans de la mà del gran har-
monitzador de cançons tradi-
cionals mallorquines Baltasar 
Bibiloni.
La coral, fundada pel mestre 
Joan Just l’any 1955, està di-
rigida actualment per Alfred 
Cañamero que va rebre els 

seus primers estudis musicals 
a l’Escolania de Montserrat i 
que posteriorment els con-
tinuà amb mestres de gran 
prestigi com Pierre Cao, La-
zlo Heltay o Antoni Ros Mar-
bà.
Els últims anys “la Mixta” ha 
cantant amb altres corals en 
grans produccions musicals 
com el Rèquiem de Mozart i el 
de Fauré, la Passió segons Sant 
Joan de Bach o Un Rèquiem 
Alemay de Johannes Brahms, 
amb orquestres com la Sim-
fònica del Vallès,  l’Orquestra 
Terrassa 48 o l’Orquestra de 
Cambra de Granollers. 
Abans del concert hi haurà 
servei d’entrepans i begudes i 
després, com ja és tradició, se 
servirà una xocolatada amb 
coca i pa torrat per a tots els 
assistents, obsequi de l’orga-
nització. Podeu reservar en-
trades a la web www.brufaga-
nya.cat 

La Coral Mixta d’Igualada 
tanca les Nits Musicals de 
la Brufaganya



CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

Estònia, Letònia i Lituània: un comú 
i imponent patrimoni natural i arquitectònic 

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Arquitectures i veïnatges

D
es d’un àmbit geogràfic, els Països Bàltics són tots els que 
voregen el Mar Bàltic: Suècia,  Finlàndia, la franja occiden-
tal de Rússia, amb Kaliningrad, Estònia, Letònia, Lituània, el 
nord de  Polònia i d’Alemanya i la franja est de Dinamarca. I 

són especialment els més propers a Rússia, aquells que havien rebut una 
marcada influència de l’antiga Unió Soviètica i es consideren per tant 
molt propers a l’anomenada Europa oriental; mentre que l’influx econò-
mic del que va ser la Lliga Hanseàtica vincula expressament a Polònia, 
Estònia, Letònia, Lituània i Finlàndia a l’Europa escandinava, altrament 
inscrita com l’Europa del Nord. Tanmateix, s’estima que els autèntics 
Estats Bàltics són els que, avui –i des del 1991- conformen el conjunt 
de repúbliques formades per  Estònia, Letònia i Lituània; els països que 
durant més temps i sobretot al llarg de   bona part del segle passat havien 
estat sota el domini de la Unió Soviètica. Endemés, a excepció d’Estònia, 
amb un marcat pes lingüístic de la llengua finesa, letons i lituans són 
pobles pròpiament bàltics atès l’ús de les tradicionalment anomenades 
llengües bàltiques.
Tanmateix, aquests tres estats tenen en comú la seva pertinença a la riba 
oriental de la mar Bàltica i el fet de ser unes democràcies parlamentàri-
es d’uns territoris de reduïda extensió, amb unes economies de mercat 
en fase expansiva, que de forma cohesionada, tant política, com cultu-
ralment i històrica, els participa d’una longeva i complexa trajectòria 
d’ocupació soviètica. Des d’una esfera estrictament religiosa, les regions 
més septentrionals han estat del tot marcades per les confessionalitats 
luteranes i de l’Europa del Nord, alhora que el pes de l’ortodòxia soviè-
tica també es fa notar; mentre que les terres meridionals són  predomi-
nantment catòliques.
Avui, aquestes noves democràcies parlamentaries s’han obert al món or-
gulloses del seu passat, de la seva cultura, de la seva essència i de la seva 
gent, i particularment cofoies de la seva valerosa lluita en pro de la inde-
pendència i del seu efectiu procés d’adaptació al model europeu. De ma-
nera que, malgrat els avatars històrics, les ocupacions i els repartiments 
dels seus territoris, Estònia, Letònia i Lituània a la vora del Mar Bàltic 
posseeixen un ric tresor artístic a les seves ciutats i pobles, guardats amb 
fermesa al costat de les seves tradicions, costums i identitat pròpies; que 
arrelen profundament amb l’imponent patrimoni natural de les costes 
bàltiques i els immensos boscos de coníferes que semblen festejar amb 
els seus captivadors i excepcionals centres urbans.  
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El  “Circo Canadá”

A la mostra “L’estiu, objectiu 
dels fotògrafs” hem vist la fo-
tografia que l’Ignasi Castelltort 

Miralda (“Iñigo”) va fer a un nen amb 
la bata dels Escolapis i calçat amb es-
pardenyes, contemplant un gran car-
tell d’un circ. El mural era de la  pro-
paganda del “Circo Canadà”, que solia 
venir a Igualada, de la mà dels  “Hnos. 
Amorós-Silvestrini” i que acostumava 
a instal·lar-se “en el solar de costumbre”, 
que en aquell temps era, el “camp de 
l’escorça”, on s’edificà la Mútua Iguala-
dina, davant del col·legi dels Germans 
Maristes.
L’any 1955, el “Circo Canadà” presen-
tà, a la francesa Marfa la Corse, doma-
dora de tigres, que en aquesta ciutat 

fou atacada per una de les seves feres. 
Va ser per la Festa Major. Fou atesa a 
l’antic Hospital Comarcal, per dues 
ferides al braç. Segons publicà la re-
vista “Vida...” (1 de setembre de 1955) 
l’atac va produir-se en un assaig, o sia 
sense públic. I, en una referència al cas, 
en la revista “Circo” (1 d’abril 1957) 
consta que rebé una urpada i  una 
queixelada. Ambdues ferides li pro-
vocaren destrosses musculars. Quedà 
hospitalitzada. Tres setmanes després, 
va reaparèixer a Granollers, portant 
encara el braç embenat. Era l’única 
dona que s’enfrontava a uns tigres de 
Bengala.
La foto prové del fons de l’Arxiu Co-
marcal de l’Anoia.  

Imatge de Riga

Imatge deTallin
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DIVENDRES 9

BARRUFACINEMA
Igualada 
La Biblioteca organitza aquestes sessions 
de cinema familiar per a tothom. Pro-
jecció de la pel.lícula “Pinotxo i la seva 
amiga Coco”.
Divendres a 2/4 de 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

PREMIS
Igualada 
Acte de lliurament dels XIII premis al 
compromís cultural. Parlament a càrrec 
del president d’Òmnium Jordi Cuixart. 
Actuació musical d’Ariadna Bonet i Cels 
Burgès. 
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Tea-
tre Municipal l’Ateneu.

SARDANES
Igualada 
Ballada de sardanes amb la cobla Lluïsos 
de Taradell. 
Divendres a 2/4 de 9 del vespre a la 
plaça de Cal Font.

SARDANES
Vilanova del Camí 
Ballada de sardanes de l’Associació de 
Sardanistes de Vilanova del Camí. 
Divendres a 2/4 de 5 de la tarda a la 
Residència AMMA.

TEATRE
Piera 
“Un aire de família”. Representació a càr-
rec del Grup de teatre de Ca n’Aguilera. 

Divendres a les 10 del vespre al Teatre 
Foment.

DISSABTE 10

CAFÈS AMB HISTÒRIA
Masquefa 
“El castell de Masquefa. Com era Masque-
fa al segle XI”. A càrrec d’Alfred Mauri, 
doctor en història medieval i professor i 
coordinador de titulació de l’ESAGED de 
la Universitat Autònoma de Barcelona.
Dissabte a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca Municipal de Masquefa.

MÚSICA
Els Hostalets de Pierola 
Dins la celebració del Mercat Modernista, 
concert amb el Quartet de jazz Atalaia.
Dissabte a les 8 del vespre a la plaça del 
Dr. Conde. 

CONFERÈNCIA
Òdena 
“L’abans i el després dels successius decrets 
de nova planta absolutistes de Felip V.” A 
càrrec de Xavier Jorba Serra. Doctor en 
història.
Dissabte a les 6 de la tarda al Saló de 
Plens de l’Ajuntament.

TEATRE FAMILIAR
Castellolí 
Inclòs dins els actes de la Diada. “La senyo-
ra de Tous”, espectacle a càrrec de Teatre 
Nu.
Dissabte a 2/4 d’11 de la nit a l’Església 
Vella.

PREMI GUMERSIND BISBAL
La Pobla de Claramunt 
Acte acadèmic del premi Gumersind Bis-
bal i Gutsems. L’acte anirà a càrrec de la 
periodista Pilar Rahola.
Dissabte a la 1 del migdia a l’Ateneu.

DIUMENGE 11

FESTES DE GUADALUPE
Vilanova del Camí 
Actuacions folklòriques, cantada pel nos-
tre cor i dinar de germanor per a tots ells.
Diumenge a la seu de la Union Cultural 
Extremeña Anoia.

SARDANES
Calaf 
Sardanes amb la Cobla Lo Castell per cele-
brar la Diada Nacional.
Diumenge a les 11 del matí a la plaça 
Gran.

SARDANES
Piera 
Ballada de sardanes amb la Cobla Sant Jor-
di Ciutat de Barcelona
Diumenge a les 6 de la tarda al parc del 
Gall Mullat.

DIMARTS 13

DIMARTS DE DIÀLEG
Igualada 
Espai de tertúlia, debat i reflexió sobre al-
gun tema que afecti l anostra ciutat.
Dimarts a les 8 del vespre a la sala de socis 
de l’Ateneu.

DIMECRES 14

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

CLUB DE LECTURA
Sta. Margarida de Montbui 
Al nucli urbà. Trobada de lectors que han 
llegit “El jersei” de la Blanca Busquets. 
Conduït per Teresa Mascó.
Dimecres a 7 de la tarda a la Biblioteca 
Mont-Àgora.

DIJOUS 15

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
“Gynaikes”. Presentació del llibre de foto-
grafia de Miquel Abat a càrrec del fotò-
graf Josep Bou. 
Dijous a les 8 del vespre a Artèria, espai 
d’art i tallers.

CINEMA. CICLE GAUDÍ
Igualada 
“El rei borni”. Òpera prima cinemato-
gràfica de Marc Creuhet. Comèdia àcida 
i molt negra sobre la fragilitat, les convic-
cions, la naturalesa dels rols socials i la 
recerca de la veritat. 

“COMENÇA LA FUN-
CIÓ!” EL TEATRE 
D’AFICIONATS A IGUA-
LADA (1939-1975)
La història “oculta” del teatre ama-
teur igualadí. Després de la Guer-
ra Civil, i durant 30 anys, el teatre 
d’aficionats a Igualada va viure un 
autèntic boom.
Del 23 d’agost al 30 de setembre a 
la sala d’exposicions de la Bibliote-

ca Central d’Igualada.

INTIMITATS
L’exposició explora una de les etapes 
més revolucionàries de la història de 
la roba íntima, que ha patit profunds 
canvis al ritme de les transformaci-
ons socials.
Del 8 de juliol al 25 de setembre a la 
sala d’exposicions temporals del Mu-
seu de la Pell.

DE L’ESCOLA AL MÓN 
PROFESSIONAL
Projectes de l’alumnat del cicle for-
matiu d’artesania en cuir de l’escola 
d’Art Gaspar Camps.
Fins al 19 d’octubre a la sala d’expo-
sicions de l’Escola Gaspar Camps.

 LLIGADES
Teresa Riba
Escultures de dones de l’artista igua-
ladina.

Del 4 al 18 de setembre a la sala 
d’exposicions de la Pobla de Clara-
munt.

SÍMBOLS
Lourdes Figueras
Gravats. Homenatge la generació 
perduda a través de poesia de Sal-
vador Espriu i Bartomeu Rosse-
lló-Pòrcel.
Del 8 de setembre al 16 d’octubre a 
l’Artèria, espai d’arts i tallers.

EXPOSICIONS

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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Tractament de xoc
Cicle Gaudí  •  El Rei Borni

RICARD FUSTÉ / 

E l proper dijous dia 15, a les 10 
del vespre, al Teatre de L’Ate-
neu, el Cineclub presentarà la 

producció catalana del 2016 El rei 
borni, dirigida per Marc Crehuet. 
La projecció inaugurarà les sessions 
que es duran a terme un dijous de 
cada mes en el marc de la iniciati-
va de l’Acadèmia i la Diputació de 
Barcelona -amb el suport del depar-
tament de Cultura- anomenada ge-
nèricament Cicle Gaudí i que pretén 
portar i fer conèixer a diverses po-
blacions de la província de Barcelo-
na produccions recents del cinema 
català. És per aquest motiu que tin-

drem la presència de la Isona Passo-
la, productora, guionista, directora i 
presidenta de l’Acadèmia del Cine-
ma Català.
Dues amigues munten un sopar en 
el qual coneixeran les parelles res-
pectives, sense saber que un d’ells 
és el policia anti-avalots que, d’un 
tret amb una bala de goma, va deixar 
borni l’altre convidat.
Adaptació al cinema de l’obra teatral 
del mateix Marc Crehuet, El rei borni 
(ja sabem que el borni regna al país 
dels cecs) és una comèdia negra lúci-
da i divertida que parla de les nostres 
contradiccions i dels nostres instints 
i que juga a intercanviar els papers 
d’uns personatges en una situació 

tan compromesa, amenitzada per un 
polític que xerra des del televisor. 
Excel·lents interpretacions dels ma-
teixos actors que haven dut l’obra a 
escena: Miki Esparbé, Alain Hernán-

dez, Betsy Túrnez i Ruth Llopis.
Nota de la redacció:  Aquesta pel.lí-
cula també es podrà veure al cinema 
de Tous aquest proper diumenge dia 
11 de setembre, a les 19’40 de la tarda. 

Una animació milionària
A Montbui  •  Mascotas

RAMON ROBERT / 

S ’estrena una de les pel·lícules 
d’animació més exitoses dels 
darrers anys. Porta el títol de 

Mascotas (The secret life of pets) i porta 
recaptats molts milions de dòlars. 359 
milions als Estats Units i més de 400 
a la resta del planeta. Ara mateix ja és 
la tercera pel·lícula més taquillera de 
l’any, només per sota de Buscando a 
Dory i el darrer lliurament del Capità 
Amèrica.

     Realitzada per Chris Renaud i Yarrow 
Cheney, Mascotes ha estat feta pels ma-
teixos creadors de Gru, el meu dolent 
preferit i Els Minions, també pel·lícules 
molt ben rebudes per les audiències 
internacionals. Aquesta pel·lícula de 
la companyia Illumination Studios, 
una comèdia d’animació amb animals 

de companyia, concentra part de la 
seva trama dins d’un edifici d’aparta-
ments de Manhattan. Veurem com la 
vida de Max com a mascota preferida 
corre perill quan la seva propietària 
porta a casa a un altre gos anomenat 
Duke, amb qui Max aviat té les seves 
diferències. Però les dues mascotes han 
de deixar enrere la seva rivalitat quan 
s’assabenten que un adorable conillet 
blanc anomenat Snowball està reclu-
tant un exèrcit d’animals domèstics 
que han estat abandonats, decidits a 
venjar-se de tots els animals domèstics 
feliços i dels seus amos. 

     Molt reeixida en el seu propòsit i ple-
na d’inventiva visual, Mascotas apunta 
directament al públic familiar. La seva 
diana és absoluta, proporcionant 90 
minuts d’entreteniment i diversió apte 
per a tots els públics

Segrest i vengança
A Montbui  •  Secuestro

RAMON ROBERT / 

La realitzadora barcelonina Mar 
Targarona ens presenta el seu 
quart llargmetratge: Secuestro. 

El títol es ben explícit. Patricia (Blanca 
Portillo) és una advocada que veu la 
seva vida trastornada quan el seu fill 
Víctor desapareix del col·legi. Quan 
el nen torna a casa, assegura que un 
home ha intentat segrestar-lo ho re-
coneix en una roda d’identificació. 
Però com que les proves no són de-
finitives, el sospitós queda en lliber-
tat. Temorosa que alguna cosa pugui 
passar-li al seu fill, Patricia decideix 
trencar els seus principis i fer justícia 
pel seu compte, el que acabarà tenint 
conseqüències imprevisibles. Amb 
papers secundaris per a Antonio Dec-
hent, José Coronado, Andrés Herrera, 

Macarena Gómez, Marc Domenech, 
Vicente Romero, Nausicaa Bonnín, 
Josep Maria Pou i Ramon Fontse-
rè, Secuestro presenta un encadenat 
de girs de guió i cops d’efecte  d’estil 
americà, destacant la magnífica tasca 
del ampli grup d’actors.

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

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

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

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

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a  Yelmo Cines 
a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de rebre informació de les 
activitats i serveis propis de Yelmo Cines, així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que Yelmo Cines pugui portar a terme, 
d’acord am el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)
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EL REI BORNI 
Catalunya. Comèdia negra. De Marc Crehuet. AmbAlain 
Hernández, Miki Esparbé, Betsy Túrnez, Ruth Llopis.

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

UN HOMBRE DE ALTURA

França. Comèdia romàntica. De Laurent Tirard. Amb Jean 
Dujardin, Virginie Efira, Cédric Kahn, César Domboy, 
Myriam Tekaïa.

Diane és una dona molt bella i atractiva, una brillant advo-
cada amb sentit de l’humor i forta personalitat que acaba de 
divorciar-se. Una tarda rep una trucada telefònica d’un tal 
Alexandre, que s’ha trobat el seu mòbil. Es tracta d’un home 
educat, divertit i culte, i Diane cau sota el seu encanteri. Però 
quan el coneix, té una inesperada sorpresa

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

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

SECUESTRO
Espanya. Thriller. De Mar Targarona. Amb Blanca Por-
tillo, Antonio Dechent, José Coronado, Andrés Herrera.
Patricia és una advocada que veu la seva vida trastornada 
quan el seu fill Víctor desapareix del col·legi. Quan el nen 
torna a casa, assegura que un home ha intentat segrestar-lo. 
Pero el sospitós queda en llibertat. Temorosa que alguna 
cosa pugui passar-li al seu fill, Patricia decideix trencar els 
seus principis i fer justícia pel seu compte.

PETER Y EL DRAGON
Estats Units. Fantasia i aventures. De David Lowery. Amb 
Oakes Fegley, Bryce Dallas Howard, Oona Laurence.

El vell Meacham, un vell tallador de fusta, ha fascinat els nens 
de la regió amb els seus contes sobre un ferotge drac que resi-
deix en el més profund dels boscos del Nord-oest del Pacífic. 
Peter, un nen de 10 anys, assegura que viu al bosc amb un ge-
gant drac verd anomenat Eliott. Una producció Walt Disney. 

CAZAFANTASMAS

Estats Units. Comèdia i fantasia. De Paul Feig. Amb Melissa 
McCarthy, Kristen Wiig, Leslie Jones, Kate McKinnon

Tercera aventura dels populars caçadors de fantasmes i esperits, 
que en aquesta ocasió presentarà a quatre caçafantasmes feme-
nines i no a l’equip de les pel·lícules originals. Papers secunda-
ris per a Bill Murray i Sigourney Weaver. 

JUEGO DE ARMAS

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

Cinema a l’Anoia
Igualada
ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Dijous 22:00h: 
EL REI BORNI

Sant Martí de Tous
CASAL
UN HOMBRE DE ALTURA (7 anys) 
Dissabte: 18:00
Diumenge: 18:00
EL REI BORNI (7 anys)
Dissabte: 19:40
Diumenge: 19:40

SALA AUDITORI

MASCOTAS
Divendres: 18:45/20:45. 
Dissabte: 16:30/18:30/20:30 
Diumenge: 16:30/18:30/20:30

SALA PETITA

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

Santa Margarida de Montbui
Montàgora Cinemes

1/ JUEGO DE ARMAS (16A)
Dv. i Ds: 16:15/18:40/21:00/23:25
Dg: 11:40/16:16/18:40/21:00
Dll a Dj.: 17:30/19:55/22:15

2/BEN-HUR (12A)
Dv a Dg: 17:00/19:30/22:05
Dll i Dm: 20:10/22:45
Dc i Dj: 17:40/20:10/22:45
2/CAZAFANTASMAS (12A)
Dg: 11:30
2/BEN-HUR 3D (12A)
Dll i Dm: 17:40

3/ MASCOTAS (TP)
Dv i Ds: 16:20/18:20/20:15
Dg.: 12:00/ 16:20/18:20/20:15
Dll a Dj.: 17:00/19:00/20:55
3/ ESCUADRON SUICIDA (12A)
Dv a Ds: 22:00
Dll a Dj.: 22:40

4/CUERPO DE ELITE (7A)
Dv a Dg: 16:30/18:35/20:40/22:45
Dll a Dj: 18:15/20:25/22:30
4/STAR TREK (7A)
Dg: 11:30

5/ EL PRINCIPITO (TP)
Dv a Dg: 16:00/18:15/20:30/22:45

Yelmo Cines 
Abrera 3D

Dll a Dj.: 17:35/19:45/22:00
5/ EL PRINCIPITO en català (TP)
Dg.: 11:40
Dll.: 17:35

6/KUBO (TP)
Dv i Ds.: 16:10
Dg.: 11:35/16:10
Dll a Dj.: 18:00
6/NO RESPIRES (12A)
Dv a Dg: 18:25/20:20/22:20
Dg. a Dj: 20:15/22:10 

7/SIETE VIDAS (TP) 
Dv i Ds: 16:35/20:35
Dg: 11:45/16:35/20:35
Dll a Dj: 17:05/21:00
7/PETER Y EL DRAGON (TP) 
Dv a Dg: 18:30
Dll a Dj.: 18:55
7/NUNCA ACABES LA LUZ (16A)
Dv a Dg: 22:30
Dll a Dj.:22:50

8/ TARDE PARA LA IRA (16A)
Dv i Ds : 16:45/18:45/20:45/22:50
Dg.: 12:00/16:45/18:45/20:45/22:50
Dll a Dj.: 17:45/20:00/22:20
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Setembre
9: Mare de Déu del Claustre; Pere Claver; Felícia.

10: Nicolau de Tolentino. 
11: Protus; Jacint; Teodora Alexandrina.

12: El Nom de Maria; Mare de Déu de Lluc; Guiu  
13: Joan Crisòstom; Felip.

14: Exaltació de la Santa Creu,; Crescenci; Ròsula 
15: Mare de Déu dels Dolors; Nicomedes; Caterina

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

Maria Antònia Vilarrubias Pons
Morí cristianament  el  passat  dia 3 de setembre  a l’edat de 92 anys.

Igualada, setembre de 2016

 A.C.S.

Funerària Anoia, S.L.

Els teus estimats: espòs, Veremon Bertran Torras; �lls, Núria i Miquel, Jaume, 
Anna i Pep, Veremon i Isabel, Maria Àngels i Ricard (+) i Miquel; néts, Miquel, 
Jordi i Celia, Roger i Arnau, Marc i Carles, Marta, Lídia i Vere, Sara i Ricard; besnéts 
i demés família, volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat 
que tingué lloc el passat dilluns dia 5 a la parròquia de la Sagrada Família.

Sempre esteu en el nostre cor i pensaments.
El temps mai ens allunya de vosaltres.

Sempre estareu al nostre costat, seguint el camí,  per tirar endavant.

11 setembre de  1998

Hostalets de Pierola setembre  de 2016

Àngel Sala Parcerisas
En memòria 

Mª Dolors Esteve Llopart
27 febrer de 2011

Igualada, setembre de 2016

Juan Muntané Tomàs
4t. aniversari de:

Tu seràs per sempre més:
Un sentiment present,
Un record perdurable,

Una llum persistent
I una companyia inoblidable.

T’estimo

 

Es farà una missa en el seu record dilluns 12 de setembre  a les 
9 del matí a la Basílica de Santa Maria d´Igualada.

Josep Martínez Cazorla va morir a l’edat de 70 anys 
el dia 1 de setembre de 2016 a Girona. Va ser mes-
tre durant més de quaranta anys a l’escola pública, la 
majoria dels quals a l’escola Pare Ramon Castelltort 
d’Igualada, acabant la seva trajectòria laboral, jubi-
lant-se a l’IES Joan Mercader.
Volem donar les gràcies a tots aquells que van assistir 
a la cerimònia de comiat celebrada a Girona el passat 
diumenge dia 4 i també a totes les persones que ens 
han donat suport per les mostres d’afecte rebudes.

Les seves filles
Sara, Núria i Anna.

En la mort de Josep 
Martínez Cazorla

Després de conviure 92 anys 
entre nosaltres, ha retornat a la 
casa del Pare, en Pere Marimon 
Guasch. La cerimònia exequial 
va tenir lloc, a les 10 del matí, 
del passat dissabte dia 3, a l’es-
glésia parroquial de la Sagrada 
Família, de la qual n’era feli-
grès. Hi assistiren els seus fa-

miliars i molts dels que foren 
companys seus de treball.
El difunt fou  empleat de l’ofi-
cina del “Banco Central”, a 
Igualada, de la qual arribà a 
ser-ne director. Abans, treballà 
al “Banco Hispano Colonial”, si 
mal no recordem.
Home creient, havia estat ca-

Ha mort Pere Marimon
tequista i membre d’Acció Ca-
tòlica, on el varem conèixer, 
abans de compartir l’activitat 
laboral.
Descansi en pau.
Rebin tots els seus familiars, 
amics i coneguts el més sentit 
condol.

JOSEP ELIAS FARRE

Aquest dissabte 10 de setembre, 
a les 8 del vespre, tindrà lloc 
l’entrada i presa de possessió del 
nou rector de la Parròquia de 
la Sagrada Família d’Igualada, 
Mn. Xavier Bisbal i Talló, que 
fou nomenat per aquest càrrec 
el passat mes de juliol pel Bisbe 

de Vic, Mons. Romà Casanova.
El jurament com a nou rector 
es farà en presència del vicari 
general de la diòcesi, Mn. David 
Compte i Verdaguer. La Missa 
concelebrada comptarà amb 
els cants de la Schola Cantorum 
d’Igualada.

En l’editorial de presentació pu-
blicada diumenge passat al Full 
Dominical d’Igualada, Mossèn 
Xavier saludava a la feligresia de 
la parròquia i del conjunt de la 
ciutat afirmant que ser el rector 
de la Sagrada Família

Nou rector a la Sagrada Família



              

Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25 P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88

Assistencial Anoia S.A. CE NTR ES M È DICS
C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90

- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Oftalmologia
-Urgències i accidents laborals

- Urgències
- Accidents laborals
- Especialitats médiques
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Revisions médiques federatives

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
-Urgències i accidents laborals
- Revisions médiques federatives
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·Psicologia
·Logopedia
·Coach i PNL
·Coach de Salut i
Nutrició
·Dietista-nutricionista
·Llevadora
·Moxibustió

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

psicologa psicologa col. num 18.000

psicologa col. num 10.916 psicologa col. num 18.704 psicologa col. num 8.396

-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

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

dissabtes de 9 a 14 h

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA

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

93 514 31 60
arrels.centredesalut@gmail.com

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

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 75
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

DR. JORDI GRAELLS 
I ESTADA

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Cristòbal, 46
Despatx 14

08784 PIERA
615 075 736

gloriapsi3@gmail.com

Psicòloga

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

EDMR-Resolució de trauma pel 
moviment ocular

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

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

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i 

Barcelona

Adults, adolescents i nens

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

amaramne@gmail.com

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

Ma DOLORS 
CAPELLADES

LAIA TEROL
JULIAN

PILAR PRAT
JORBA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

GLÒRIA FITÉ 
GUARRO

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

AUDICIÓ DERMATOLOGIA DIETÈTICA/NUTRICIÓ ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

OFTALMOLOGIA ORTOPÈDIA

FARMÀCIES 

DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 9: PILAR
Av. Mestre Montaner, 26

Dia 10: FÀTIMA
Av. Pietat, 25

Dia 11: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

Dia 12:  LA CREU
P. de la Creu, 7

Dia 13: MR SINGLA
Pujadas, 47

Dia 14:JUVÉ
Av. Montserrat, 27

Dia 15: PAGÈS
Pau Muntadas, 58



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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

SORTEIG
UN VAL DE 100 €

 PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE (VÀLID 
DURANT EL 2016)

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

SORTEIG
UN VOL 

EN GLOBUS

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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

Sortegen 8 
abonaments 

anuals 
per al cicle de 
concerts 2016 
dels Hostalets 

de Pierola

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

SORTEIG 
D’UNA

 BICICLETA

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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

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

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

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

A més, si ets subscriptor de La Veu tindràs un 2x1 en 
entrades ensenyant el carnet de subscriptor
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“Tenir mascota ens aporta 
salut i ens millora 

l’autoestima”
Som en Jaume Aymerich i la Carme Avellana. Nascuts a Igualada 
vàrem estudiar en promocions diferents la carrera de Veterinària a 

Saragossa. Fa vint-i-cinc anys vàrem obrir Veter Centre a Igualada amb 
tres persones i avui som vuit veterinaris i cinc auxiliars treballant-hi.

V
int-i-cinc anys després de crear-lo, quin balanç en 
feu de Veter Centre?

J. Aymerich: Molt positiu. Hem anat creixent en 
nombre de clients, hem augmentat la plantilla i hem 

millorat el nostre equipament tècnic. Actualment tenim aparells 
de raigs X de darrera generació, ecògrafs, monitors per a tot ti-
pus de cirurgies... Vam començar sent una clínica i ara som un 
Hospital obert les 24 hores del dia tots els dies de l’any.

Quina mena de mascotes ateneu?

C. Avellana: Tot el que es considera animals de companyia o 
mascotes. El setanta per cent són gossos, un vint els gats i la resta 
tota mena de rosegadors, aus de gàbia, rèptils....

Quins beneficis aporten els gossos als seus amos?.

C. Avellana: Emocionals. Sobretot a les persones grans i als in-
fants. Milloren l’autoestima i ens obliguen a fer un esport mo-
derat. Qui té gos ha de sortir cada dia a passejar-lo. Hi ha estudis 
que demostren que les persones amb problemes cardíacs, si te-
nen gos viuen més anys que si no en tenen.

Està prou legislada la tinença de gossos?

C. Avellana: Tothom fa el que vol perquè la legislació que hi ha 
no s’aplica.

Ara els gossos viuen molts més anys.

J. Aymerich: Passa el mateix que amb les persones. Apareixen 

malalties que abans no ho veiem perquè el gos es moria més 
jove. 

Els gossos han de menjar les nostres sobres?

J. Aymerich: Han de menjar equilibrat. Els pinsos animals estan 
molt ben pensats, en canvi les persones si els donem sobres els 
podem donar coses que no els van bé. Hi ha salses que els into-
xiquen.

S’ha perdut el costum de regalar un gos als infants?.

C. Avellana: S’havia perdut molt però aquest any per Reis hem 
vist que ha tornat a augmentar la compra de mascotes per a in-
fants. 

A Veter Centre teniu animals en adopció?

J. Aymerich: No, però tenim molt contacte amb les societats pro-
tectores que fan un feina excel·lent i poden aconsellar quin és 
l’animal més idoni, en cada cas.

Tot i que va a modes, quin seria el gos més ben acceptat per a 
mascota?  

C. Avellana: El Golden Retreiver. Per a avis i nens són els mi-
llors. Hi ha qui busca races més petites però com a rol de raça és 
dels millors. Són els gossos pigalls perquè són molt intel·ligents, 
equilibrats i pacífics.

Els cuidem als nostres gossos?

C. Avellana: Cada vegada mes, però n’hi ha que els humanitzen 

i això no és bo. L’animal ha de viure la seva vida de gos o de gat. 
Tractant-los com si fossin persones no els fem cap bé. Descui-
dant-los, tampoc. Encara hi ha més gossos i gats sense xip, que 
amb xip.

Ateneu als animals de les persones que no tenen mitjans eco-
nòmics?

J. Aymerich: Algunes vegades ens n’assabentem quan ja hem atès 
a l’animal. Intentem ajudar a les persones que tenen animals al 
seu càrrec però han perdut la feina o tenen dificultats.

L’hospital veterinari de Veter Centre té la grandària idònia per 
a Igualada?

J. Aymerich: Pensem que tenim la dimensió adient. No tenim 
plans d’ampliació més enllà d’anar millorant els nostres equipa-
ments tècnics per atendre millor als clients.

Sou veterinaris i empresaris. Què pesa més?

C. Avellana: Nosaltres hem estudiat veterinària per vocació però 
ens hem trobat convertits també en empresaris. Hem hagut 
d’aprendre a portar una empresa a base de pràctica. La nostra 
vocació és veterinària.

Teniu mascota?

C. Avellana: Tots els que treballem a Veter Centre tenim masco-
tes adoptades.

Jaume Singla, @jaumesingla

Audi A4 2.0 TDI Sport Edition 150CV
 PVP: 45.596€ - Oferta: 30.000€ 

Audi A1 Sportback 1.6 TDI Active Kit 116CV
PVP: 26.478€ - Oferta: 20.600€

  Audi A3 Sportback 1.6 TDI design edition 110CV
PVP: 31.401€ - Oferta: 23.900€

Audi A3 1.6 TDI design edition Sedan 110CV
PVP: 33.273€ - Oferta: 26.300€

Audi A5 Sportback 3.0 TDI Quattro S tronic 245CV
PVP: 71.301€ - Oferta: 46.300€

 Audi Q3 2.0 TDI Advance 140CV
PVP: 37.100€ - Oferta: 25.830€

km0km0

km0

km0

Aquests dies ha tingut una important difusió a les xarxes un cas inhabitual, però igualment denunciable, que va transcórrer per la 
Festa Major d’Igualada. Es veu que un noi igualadí va acabar essent víctima d’una agressió “física” per part d’un grup de noies, que 
haurien rebut abans una agressió “verbal”. El nano se’n va anar cap a casa carregat de blaus i mal de costelles, i sense beure’s la cer-
vesa que havia demanat, es veu que no de forma educada... L’assumpte, ja de per sí lamentable, no tindria més abast si no fos perquè, 
una dia després, l’associació La Coll@nada donava a conèixer el fet i només feia referència a l’agressió “de paraula” que van rebre les 
noies, que servien menjar i beure en una de les barraques de la Festa Major. De les “carícies” que va rebre el noi, i es veu que amb 
ganes, ni paraula. No fos cas que embrutessin “la notícia”. Això és una deriva del feminisme, o és una altra cosa?


