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Prototip de Thunder Power a la fira de Frankfurt, aquesta setmana.

La Xina es fixa en l’Anoia per obrir 
un centre de recerca del cotxe elèctric
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Cimera a Frankfurt de l’empresa 
amb alcaldes d’Igualada i Castellolí

Si tot el projecte va bé, hi hauria 
fins a 1200 llocs de treball

líders a l’Anoia

Vilanova 
acull demà 
dissabte el 
Vilashopping 
Nit de Tapes

Diumenge, fira 
de la Vinyala a 
Òdena
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27 municipis de 
l’Anoia, amb l’1-O
Només sis municipis de 
la comarca no oferiran els 
locals municipals per a la 
cita del referèndum del 
primer d’octubre. Es tracta 
dels pobles que governa el 
PSC. Tot i així, s’hi podrà 
votar amb normalitat en 
els espais propietat de la 

Generalitat. Tots els altres, 
fins a 27, són al costat de 
l’1-O i el president Puigde-
mont. 
Dimarts, durant la Diada, 
milers de persones van 
participar a Barcelona de 
la manifestació convocada 
per l’ANC.

  Pàgina 21

1957-2017

Grup Garatge Montserrat
Av. Catalunya, 10 

Igualada Tel. 93 803 15 50

C/ Alemanya, 17  ·   08700   ·   IGUALADA   ·   Tel. 93 805 21 17

servisimo.es



L’EDITORIAL

Llibertat d’expressió
L ’escorcoll, divendres passat, de la seu del 

setmanari germà “El Vallenc”, dirigit per 
Francesc Fàbregas, alhora president de l’As-
sociació Catalana de la Premsa Comarcal, 

de la qual La Veu de l’Anoia n’és fundadora, ha re-
presentant un cop molt dur per a la democràcia en 
aquest país. Una acció lamentable, intolerable, con-
demnable i indignant per 
als que, des de fa més de 
tres dècades, no tenim 
cap més ànim ni objec-
tiu que informar del què 
succeeix en els nostres 
pobles i ciutats, i en ca-
talà.
Que es respecti el dret 
a la privacitat i al secret 
professional de les redac-
cions periodístiques és 
quelcom que, en un Estat 
de la Unió Europea, hauria de ser sagrat. No és el 
cas, tal vegada, d’Espanya. No és just que, sigui el cos 
policial que sigui, seguint les ordres del poder judi-
cial, les forces i cossos de seguretat no actuïn amb 
proporcionalitat i respecte als drets fonamentals 
de les persones. El que va succeir a la impremta de 
Constantí i especialment a la redacció d’El Vallenc és 

gravíssim, per la naturalesa dels fets i sobretot per als 
qui els atien, amb una supèrbia i prepotència imprò-
pia d’un govern que es fa dir democràtic. Divendres, 
el dret a la llibertat d’expressió va rebre de valent a 
Catalunya, però demà pot succeir el mateix en qual-
sevol lloc d’Espanya, esgrimint qualsevol altra raó.
La restricció de la llibertat d’impressió i expressió és 

pròpia de règims dic-
tatorials, i és per això 
que expressem la nos-
tra solidaritat amb tots 
aquells que l’han patit 
els darrers dies, com 
Indugraf de Constan-
tí, El Vallenc de Valls i, 
aquesta setmana, Cd-
mon a Malgrat de Mar.
Exigim a tots els po-
ders públics el respec-
te més escrupolós a 

les llibertats que tant ens van costat assolir. Res ni 
ningú, ni en el nostre nom ni molt menys en el de 
la democràcia, tenen autoritat per anular-les, perquè 
els qui ho fan es reserven un espai en el racó més ne-
gre de la història, i els qui rebem guanyem legitimitat 
per buscar un lloc en un món més lliure, demòcrata 
i just amb tothom. 

La restricció de la llibertat 
d’impressió i expressió és 

pròpia de règims dictatorials, i 
expressem la nostra solidaritat 

amb els que l’han patit.
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#latevaveu

Javier Tebas, president de la Lliga de 
Fútbol Professional, ha assegurat que 
“si el procés independentista culmina 
en una secessió d’Espanya, els clubs 
catalans no jugaran la Lliga espanyo-
la. Els que sentim que Catalunya és 
Espanya, ens sap greu aquesta cir-
cumstància però les il·legalitats no 
poden tirar endavant.”

Mariano Rajoy, president del Go-
vern, s’ha referit a “l’estupefacció que 
estan provocant fora de les fronteres 
espanyoles els últims passos fets pels 
independentistes del Parlament de 
Catalunya i del Govern català. Els 
independentistes a fora no tenen ni 
un sol suport”. I ha tornat a demanar 
al Govern i al Parlament que “facin 
marxa enrere perquè no hi haurà re-

ferèndum. Faré tot el que sigui ne-
cessari perquè sigui així, perquè és la 
meva obligació”.  

Marta Rovira, portaveu parlamen-
tària de Junts pel Sí, ha tranquil·litzat 
els funcionaris dient “No exposarem 
ningú que no vulgui exposar-se, el 
govern i tots els que ho hem volgut, 
‘‘assumirem les conseqüències.”

Enric Millo, delegat del govern de 
l’Estat a Catalunya, ha notificat els 
947 alcaldes catalans la suspensió 
de la llei del referèndum, el decret 
de convocatòria de l’1-O i els altres 
decrets complementaris signats pel 
Govern. “Se’ls adverteix del deure 
d’impedir o paralitzar qualsevol ini-
ciativa que suposi ignorar o eludir la 
suspensió acordada.” I Rafel Català, 
ministre de justícia, ha afegit que  
“qualsevol actitud de col·laboració 
amb la realització d’un delicte té res-
ponsabilitat penal.”

El Vallenc, periòdic de Valls, va 
ser escorcollat per la Guardia Civil. 
Quan els efectius de la Benemèrita 
se n’anaven la multitud que s’havia 
congregat davant l’edifici cantava 
“On són les paperetes? On són les 

paperetes? Passiu bé, passiu bé, mol-
tes gràcies i fins l’any que ve.”

Carles Puigdemont, President de la 
Generalitat, ha fet un missatge de so-
lidaritat vers “el club dels querellats, 
els que ho són ara i els que ho seran 
en breu”. I ha reiterat “la importància 
de romandre units per poder vèncer 
a l’estratègia de la por”. I ha assegurat 
que “contra més querelles i més ame-
naces envien, més voluntaris hi hau-
ran i més ajuntaments compromesos.”

Jordi Cuixart, president d’Òmnium 
Cultural, ha dit “l’objectiu és interpel-
lar a tots els demòcrates, perquè més 
que de sí o no, això va de democràcia, 
i de defensar-la. És una obvietat que 
l’Estat espanyol ens vol empresonar 
per votar. El dilema és votar o més i 
més guerra bruta de les clavegueres 
de l’estat.”

 José Montilla, expresident de la Ge-
neralitat, ha expressat el seu temor 
d’un enfrontament social quan ha dit  
“Està en perill una cosa que va costar 
molts anys d’esforç i que va permetre 
que el Govern de Catalunya i el seu 
Parlament fossin reconeguts pel con-
junt de la societat catalana.”

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

Jordi Cuadras
@jordicuadras

A Igualada passa una cosa estranya: les zones 
de vianants es fan servir com a zones d’aparca-

ment de cotxes. I ningú actua?

Marc Castells
@marccastells

Votarem i punt.

Aleix Auber 
@AleixAuber

Davant la seva repressió, demofòbia i persecu-
ció, hi tenim l’esperança, la dignitat, la demo-

cràcia i sobretot, la gent. #Votarem #1OCT

Albert Mateu
@almateu

Seguint

Campus Motor Anoia
@campus_motor

El pierenc @tonibou_oficial guanya abans d’aca-
bar el campionat el seu 22è títol molt mundial de 

#trial

Consorci CSSI
@CSSIgualada

Lucía Caram @sorluciacaram dóna suport a 
l’Alzheimer Race amb un vídeo. Ja superem els 

400 inscrits! Vinga, que el dia 17 hem de ser 
molts!

Nou Centre Igualada
@noucentreigu

El 1er festival Naturveg del passat 9 de setem-
bre va ser un gran èxit! Moltes gràcies a tots!

Fira Vinyala 2017
@VinyalaOdena  

NOVETAT: Enguany tindrem l’exposició “Ka-
racollection”, cargols gegants fets per diferents 

artistes. No t’ho pots perdre! @OdenaCat 

Teresa Bernadas
@aseretbp

CAMPEONAS DEL MUNDO  Campeonas 
de los World Roller Games! Simplemente, 
mágico. #WRG17 #nanjing #selefem #tea-

mESP #campeonasdelmundo

Casal Popular Igd
@El_Foment

Alcaldes,diputats,regidors, voluntaris! No 
podran res davant un poble unit! el dia 

#1Oct2017 a votar! Demòcrates estem amb 
vosaltres!!



A quests darrers dies hem assistit 
a uns fets que, per dir-ho d’algu-
na manera, podríem qualificar 
d’insòlits.

El primer va ser senzillament vergonyós: el 
boicot dels grups de l’oposició a la presidenta 
del Parlament. És evident que el guió estava 
preestablert, possiblement pactat. Es tracta-
va de  posar totes les traves possibles per 
alentir –potser evitar- la tramitació de 
les lleis del referèndum i de transitorie-
tat jurídica; a més, es pretenia donar la 
imatge de divisió de la societat catalana, 
que tant s’esforcen en voler fer creure. 
No hi ha fractura social. La posada en 
escena es va fer d’una manera ignomini-
osa, amb grans escarafalls, acusacions i 
fins i tot burles a la presidenta. (“Dale, 
que está floja”, es deien els uns als altres.) 
Però ningú pot acusar Carme Forcadell 
d’haver-se saltat en cap moment el Regla-
ment de la Cambra. Simplement, va fer ús 
de les atribucions que li concedia i el va 
interpretar de manera estricta, però to-
talment legal i dintre la norma. Ni més ni 
menys que el que fan a Madrid els organis-
mes estatals en relació a Catalunya.
L’actitud de l’oposició em va recordar algu-
nes sessions del Congrés dels Diputats, on 
no és estrany sentir crits, picar de peus o es-
broncades fora de to. Això no havia passat 
mai al Parlament de Catalunya, que sempre 
s’havia significat per la correcció en les for-
mes i pel respecte a l’adversari. Espero que 
aquest sigui un cas aïllat i que retorni el seny 
que havia predominat fins ara.
L’altre focus d’atenció mediàtica ha sigut EL 

VALLENC i el seu director. Conec Francesc 
Fàbregas des que vaig començar a col·laborar 
en aquest setmanari fa 25 anys. Conec també 
el seu tarannà d’home tranquil, de mentali-
tat oberta i pensament liberal. (Aprofito per 
dir que en aquests 25 anys, mai, però mai, 
no se m’ha fet la més mínima insinuació per 
modificar ni una coma dels meus escrits.) 
Nacionalista de pedra picada, això sí. Per 
això no em va sorprendre la seva actitud 
durant el temps que va durar l’escorcoll a la 
seu del VALLENC. Suposo que devies passar 
nervis, Francesc, però perdona que t’ho di-
gui: em vaig divertir com un “enano” veient 
la reacció dels teus conciutadans. Vaig pen-
sar que a la guàrdia civil li devia coure més la 
conya que es feia al seu voltant amb humor i 

cançons que no pas si haguessin hagut de su-
portar una pluja d’insults. El comiat amb el 
“Passi-ho bé” de la Trinca va ser d’antologia.
De totes maneres, aquesta actitud festiva no 
ens pot fer oblidar la gravetat d’un fet com 
aquest. Des dels temps de Franco, no recor-
do haver vist mai un registre d’un mitjà de 
comunicació i d’una impremta per raons po-
lítiques. Això sol ja és indicatiu que el fran-
quisme no ha mort; hi ha tics que ho revelen 
clarament. En veurem més mostres en els 
dies a venir, abans de l’1 d’octubre. A mesu-
ra que la Generalitat faci passos endavant, 
ells apujaran el to de la repressió. Però es-
tem acostumats a resistir i, encara que usin 
la força –que ho faran--, el nostre crit ha de 
ser, també aquesta vegada, “No tenim por”.  
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JOSEP M. CARRERAS On són les paperetes?

#L’enquesta de la setmana

 Creus que podrem votar amb garanties el 
proper 1 d’Octubre?

 Sí 77%  No 23%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

Més de 40 anys desenvolupant i 
realitzant els seus projectes i il·lusions

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

ESTIL LLAR IGUALADA S.L.
Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t

estilllar@yahoo.esFlorenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL



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

TONI BOU, CAMPIÓ

El pilot pierenc segueix fent història i el passat cap de setmana 
aconseguí el seu 22è títol mundial. Un exemple de constància, ha-
bilitat i determinació. Enhorabona!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

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

L’AMIC DONA SUPORT 
AL SETMANARI EL VA-
LLENC

Davant l’incomprensible escorcoll al 
setmanari el Vallenc, l’Associació de 
Mitjans d’Informació i Comunica-
ció (AMIC) vol mostrar el seu rebuig i 
donar tot el seu suport al president de 
l’ACPC i editor d’El Vallenc, així com a 
tot el seu equip.
L’AMIC, formada per prop de 300 mit-
jans impresos i digitals, considera que la 
premsa de proximitat és la premsa de la 
gent i el Vallenc, amb una llarga trajec-
tòria al servei de la ciutadania de Valls 
i comarca, és un referent en periodisme 
de proximitat i en defensa dels valors i 
les llibertats democràtiques.

EN RESPOSTA A JOSEP 
ELIAS
Associació Cultural Dessota

En primer lloc gràcies per la felicitació 
envers la nostre tasca amb  la imatgeria 
festiva no de foc municipal d’Igualada. 
Procurem fer una bona i digna gestió 
de tots els elements i ho fem de forma 
altruista. Treballem per tal de  fer  fun-
cionar i coordinar una entitat de més de 
200 persones i que tothom es senti con-
tent i valorat. 
Enguany es va apostar entre d’altres ja 
coneguts per un projecte especial, un 
projecte web diferent i engrescador im-
plicant una escola d’Igualada. El cas és 
que aquest  era encara  molt recent i hi 
havia  alguns errors no esmenats  de 
descripció en alguns elements de l’ imat-
geria Igualadina. La Veu va demanar de 
publicar aquesta informació de la xarxa  
i nosaltres vàrem accedir amablement, 
vàrem revisar el contingut i vàrem de-
tectar els errors, tocava fer correccions i 

així es va fer, però ja va ser tard perquè 
la Veu de l Anoia pogués fer els canvis 
pertinents amb la seva edició programa-
da per Festa Major. Assumim la nostra 
part de culpa tot i que pensem que pu-
blicar en un diari les nostres tant huma-
nes errades potser no és la millor opció,  
segurament pot resultar molt més cons-
tructiu una comunicació a l’entitat que 
haguéssim agraït de tot cor.

AGRAÏMENT A LA CLÍ-
NICA SANT JOSEP
Felipe Donaire Méndez/Jairo Do-
naire Chaves/Familiars i amics

En Felipe Donaire Mendez, el seu fill en 
Jairo Donaire Chaves i els seus familiars i 
amics volem agrair a l’equip d’atenció de 
la Clínica Sant Josep, en especial al per-
sonal sanitari i assistencial de la planta 
2B, a la doctora Dolors Balaguer i a la 
treballadora social Maite Pérez; els in-
gents esforços que tots han fet per guarir i 
millorar la salut d’en Felipe dispensant-li 
en tot moment un tracte humà i profes-
sional. Tot reiterant el nostre agraïment 
volem posar en valor la tasca que aquest 
professionals realitzen que va més enllà 
d’una simple atenció puntual, doncs gra-
cies a la coordinació amb els serveis so-
cials de la comarca ofereixen una atenció 
continuada millorant la qualitat de vida 
de les persones.

VOLUNTARIAT DE 
CREU ROJA
Creu Roja Anoia

Des de Creu Roja Anoia volem agrair 
públicament el suport de totes les volun-
tàries i voluntaris que estan oferint el seu 
temps i esforç per tirar endavant els dife-
rents projectes d’ajut social, amb l’objec-
tiu de millorar les condicions de vida del 

dia a dia dels ciutadans més desafavorits.
És gratificant poder explicar que actu-
alment gairebé totes les places i perfils 
voluntaris que s’havien previst per donar 
cobertura a les diferents activitats s’han 
adjudicat. La resposta ciutadana davant 
de les adversitats de la societat actual ha 
estat molt positiva.
Tots aquests nous voluntaris han hagut 
de seguir el procés d’incorporació, pas-
sant per l’entrevista personal, la Forma-
ció Bàsica Institucional i la ubicació se-
gons perfil al lloc escollit. 
Actualment, ja estan donant suport al 
Banc de Queviures i al Banc de la Teca, 
als programes d’atenció a les famílies, a 
socors i emergències, al lleure infantil i 
juvenil, als itineraris d’ocupació, a la lec-
tura a l’hospital, a activitats vinculades a 
gent gran, i a classes d’alfabetització, en-
tre altres programes esporàdics.
Reiterem el nostre més sincer agraïment 
a les voluntàries i voluntaris pel seu su-
port, que és el motor que mou l’entitat, 
conjuntament amb les sòcies i socis que 
la mantenen en marxa.

ELS MEUS RECORDS DE 
LA CASA MUNGUET
Josep Elias Farré

Fa una pila d’anys que vaig néixer en 
l’entresòl del número 30 de l’antic carrer 
Argent (que mai ha canviat el seu nom), 
o sia al damunt de la botiga, de roba feta, 
que allí tenien els meus avis. Era conegu-
da per “Cal Marxant”, donat que el meu 
avi havia anat a vendre articles d’aquella 
mena per les masies de les rodalies.
Al costat de dita botiga, existí una perru-
queria per a senyores. Cada any, per les 
vigílies de Corpus i de la Festa Major, hi 
vèiem com la mestressa, Teresa Ferran, 
pentinava la cabellera d’alguna geganta.
A l’entrada hi vèiem al senyor Ramon 

Miserachs com amb uns bastons, i amb 
una traça que ens deixava bocabadats, 
refeia la llana d’alguns matalassos, que 
els seus clients l’hi havien encarregat re-
novar. Aquell espai, servia de “local so-
cial” a la quitxalla del barri, que hi fèiem 
reunions, representacions teatrals, i jocs, 
quant el mal temps no ens permetia sor-
tir al carrer.
Al primer pis hi havia la casa i despatx 
del notari de D. Julio Otero Valentín, 
en quina oficina, a més del senyor Dal-
mau, hi treballava el conegut fotògraf 
Joan Domingo Bisbal (“Johondobis”). 
Per una escala interior, des de casa meva, 
podíem pujar a dit pis, cosa que fèiem 
tot sovint. El Sr. Julio, per a mi i el meu 
recordat germà Lluís, era com un segon 
pare -el nostre era a la guerra-.
Per l’any 40, o 41, va venir a viure en 
aquella casa la família del Dr. Josep Cal-
vet, amb la qual vam establir molt bona 
relació, principalment, per l’edat, amb el 
seu fill Josep M -que també és metge- i 
amb la seva germana, Maria Rosa. Alal 
celler s’establí un refugi antiaeri, en el 
qual hi anàrem diverses vegades, jun-
tament amb els veïns del carrer i els del 
carrer de Sant Sebastià, ja que també 
tenia entrada per aquell vial. Algun dia 
fins i tot i baixarem a mitja nit. Tot i que 
el meu avi Pepito no hi creia i romania 
en el nostre pis, opinant que si queia 
alguna bomba, tot aniria per portes, i 
de nosaltres ja no se’n cantaria ni gall 
ni gallina.
La setmana abans del 22 de gener de 
1939, pràcticament hi férem vida. Re-
cordo que una bomba va caure en 
l’edifici on la família Pons hi tenia la 
representació de les màquines de cosir 
“Singer”. Allò ens causà gran impacte al 
pensar que, per molt pocs metres, no 
havia caigut sobre el nostre “refugi”... Si 
això hagués succeït, tal volta ja no po-
dria haver escrit aquests records, que 
m’ha semblat oportú de  recordar.
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Assessorament personalitzat i gratuït en les 
reclamacions per les clàusules abusives dels bancs

La Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona presenten un conveni per a 
l’atenció personalitzada dels consumidors. L’acord s’estendrà a la resta de col·legis professionals de la 

demarcació i preveu el desplaçament d’advocats a les dependències municipals

L’acord entre la Diputació de Barcelona i l’ICAB pre-
veu el desplaçament d’un advocat a les dependèn-
cies dels Serveis Públics de Consum de les comar-
ques de Barcelona que, prèvia visita concertada, 

atendrà de forma individualitzada les consultes dels consu-
midors. A més, el consumidor també rebrà atenció perso-
nalitzada en relació a la justícia gratuïta si decideix acudir a 
la via judicial. «Aquest conveni reforça el servei d’atenció 
al ciutadà de la Diputació i se suma als ja treballats en 
matèria d’atenció jurídica. Una demanda imprescindi-
ble avui dia: garantir el servei al ciutadà», ha explicat la 
presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa.

«Agraïm el paper de la Diputació de Barcelona en la fir-
ma d’aquest acord: 
ens ha permès aple-
gar mitjans per de-
fensar els drets de 
les persones», ha 
afirmat el degà de 
l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocació de Bar-
celona, Oriol Rus-
ca. «La proximitat 
és fonamental i en 
aquest sentit el co-
neixement que té la 
Diputació del terri-
tori ha estat clau», 
ha afegit.

Servei a tota la demarcació
Aquest primer conveni cobrirà 22 Serveis Públics de Con-
sum a 6 comarques (Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, 
Barcelonès, Garraf i Maresme): una àrea amb prop d’un 
milió i mig de persones. Les visites es podran concertar fins 
el mes de desembre, a excepció del mes d’agost, i es faran , 
per tant, durant prop de 90 dies hàbils fins a final d’any. En 
aquest termini, s’oferirà el servei 350 hores cada mes. En 
aquest sentit, la diputada de Salut Pública i Consum, Lau-
ra Martínez, ha destacat que «el ciutadà, a través del seu 
ajuntament, rebrà una atenció acurada i personalitzada. 
També en relació a la justícia gratuïta si decideix acudir 
a la via judicial», ha afegit.

L’objectiu de Diputació de Barcelona és estendre aquest 
servei d’assessorament personalitzat sobre clàusules abusi-
ves als 311 municipis de la demarcació. Així, la corpora-
ció contempla la firma de convenis amb la resta d’ Il·lustres 

Col·legis d’Advocats, com són el de Granollers, Manresa, 
Mataró, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa i Vic.

Suport als consumidors
Els acords amb els col·legis professionals d’advocats se su-
men a les accions de suport als consumidors que la Dipu-
tació de Barcelona impulsa des de fa mesos per acompa-
nyar-los en les seves reclamacions per les clàusules abusives.
Justament per atendre aquestes consultes, aquest any ha 
augmentat fins als 2 milions d’euros el pressupost destinat 
als Serveis Públics de Consum. També ha intensificat la for-
mació específica en clàusules abusives als tècnics d’aquests 
Serveis (77 municipals i 7 comarcals) i ha contractat les as-
sociacions de consumidors més representatives per fer 150 

xerrades i tallers arreu 
del territori.

En els 224 municipis 
que no disposen de 
Servei Públic de Con-
sum propi, els ciu-
tadans també reben 
atenció directa a tra-
vés de les Unitats Mò-
bils d’Informació al 
Consumidor (UMIC). 
Des de començament 
d’any, a més, la Dipu-
tació de Barcelona ofe-
reix consells i infor-

mació sobre els protocols de les entitats bancàries, adreces 
de contacte, l’agenda d’accions formatives i un formulari de 
reclamació a través de la seva pàgina web (www.diba.cat)

Connectem la ciutadania amb la cohesió social
Connectar la ciutadania amb la cohesió social, com a pilar 
bàsic de l’estat del benestar, és un dels objectius estratègics 
del Pla de Mandat 2016-2019 de la Diputació de Barcelona. 
A banda del suport als consumidors, la corporació impulsa 
en aquest sentit un Pla de Xoc contra la Pobresa, que vol 
donar resposta a l’empobriment progressiu i al correspo-
nent increment del risc d’exclusió social.

Com a accions concretes, aquest Pla de Xoc contra la 
Pobresa inclou el programa de Foment de l’Ocupació, 
el Servei d’Intermediació de Deutes de l’Habitatge, el 
programa d’Auditories i Intervenció en habitatges en si-
tuació de pobresa energètica i el programa Targeta Mo-
neder amb impacte social.



En quinze dies tenim 
una cita amb les ur-
nes... alguns també la 
tenen amb la fiscalia. 

Com més s’acosta la data de l’u 
d’octubre, més nervis es veuen 
a un cantó i l’altre. Mentre les 

estructures d’Estat es miren amb lupa i garrot 
totes les decisions que es prenen a Catalunya, el 
govern de la Generalitat segueix avançant en la 
preparació del transcendental referèndum d’au-
todeterminació.
La tensió i els nervis es noten per tot arreu, però 
molt especialment entre el govern Rajoy. En 
pocs dies han enviat la Guardia Civil a la redac-
ció d’El Vallenc, a escorcollar una impremta, 
han enviat citacions judicials a 720 alcaldes, 
han enviat cartes a les policies locals, han pro-
hibit debats polític... a Madrid, demanen que es 
talli l’electricitat als col·legis electorals, han tan-
cat pàgines web, en Rajoy en persona, i fent un 
“canutasso” al passadís de Las Cortes, ha dema-
nat als ciutadans de Catalunya que siguin desig-
nats membres de mesa, que no es presentin “a 
un referéndum que no se celebrará”.
En aquest punt, faria un comentari a la situació 
que es va viure a Valls, a la redacció d’El Va-
llenc, però avui tota la premsa comarcal publi-
ca un editorial conjunt i no cal que ho faci. Sí 
que vull dir que una vegada més la premsa co-
marcal, la premsa de proximitat, independent 
i en català, ha fet un altre servei a la causa de 
la llibertat i la normalització lingüística de Ca-
talunya. Avui em sento encara més orgullós de 
pertànyer al col·lectiu –molt sovint maltrac-
tat- de la premsa comarcal.

Els que tenim més de cinquanta anys estem re-
vivint la situació política dels darrers anys de 
franquisme on es prohibien recitals de cançó, es 
segrestaven publicacions, s’empresonava perio-
distes i les manifestacions eren prohibides i/o 
reprimides per les forces d’ordre públic. 
Durant la transició espanyola –iniciada a Ca-
talunya el febrer  del 1976- els ciutadans amb 
les seves mobilitzacions varen anar trencant les 
estretes costures de l’estat. Els partits –alguns 
il·legals en aquell moment- es debatien entre la 
Reforma i la Ruptura. Va guanyar la reforma i 
ara tots plegats, però especialment els catalans, 
en paguem les conseqüències.
L’Estat pot querellar-se contra desenes o cen-
tenars de càrrecs públics, pot seguir reprimint 
opinions i mitjans, pot aplicar articles de la 
Constitució... però no podrà frenar milions de 
ciutadans posant el seu vot en una urna. 
Els propers dies tot depèn de nosaltres. Per pri-
mera vegada en tres-cents tres anys els catalans 
tenim el nostre destí a les mans. 

Una vegada més la premsa 
comarcal, la premsa de proximitat, 

independent i en català, ha fet 
un altre servei a la causa de 

la llibertat i la normalització 
lingüística de Catalunya

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

El xoc No votar resoldria el conflicte?

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

D iguin el que diguin les 
constitucions, els go-
verns i els tribunals, 
en democràcia el fet 

de votar mai pot ser un acte de-
lictiu. Una altra cosa és la con-
seqüència de votar, és a dir, com 

s’han d’implementar els resultats d’una votació. 
Però centrem-nos en el fet de votar. Les relacions 
entre Catalunya i Espanya són molt més tibants 
ara que fa deu anys, i que en fa un. Cada dia que 
passa la tensió augmenta. La conclusió que se’n 
podria treure és que els conflictes polítics no es 

resolen sols, fent veure que no existeixen. Aquesta 
seria la recepta Rajoy, però ja s’ha demostrat que 
en lloc de disminuir el problema només l’agreuja. 
Els conflictes territorials es poden resoldre de 
dues maneres: a bufetades o negociant i votant 
democràticament. No n’hi ha d’altra. Sempre he 
estat partidari de la via democràtica, i l’u d’octu-
bre tinc previst anar a votar. I, com la majoria dels 
catalans, espero poder-ho fer sense tensions i amb 
la necessària normalitat ciutadana. Cal no oblidar 
que la reivindicació de la majoria dels catalans no 
és la independència de Catalunya sinó poder-la 
sotmetre a la consideració democràtica dels cata-
lans. L’objectiu és que tothom pugui escollir lliu-

rement l’opció que li sembli millor, i les amenaces 
d’aquells que pretenen que no es voti són sobreres. 
Alguns no tenen sentit del ridícul. No hi ha imatge 
més ridícula, patètica i antidemocràtica que veure 
com la policia espanyola es dedica a buscar pa-
peretes de vot per les impremtes del país, com si 
encara fóssim en plena dictadura franquista. Però, 
i si els partidaris d’anul·lar la votació se sortissin 
amb la seva? De què els serviria? Quina seria l’al-
ternativa? Algú que toqui de peus a terra pot creu-
re que els catalans ens oblidaríem del problema si 
mitjançant la violència de l’estat l’u d’octubre no 
poguéssim votar? Tan baix és el nivell intel·lectual 

dels nostres adversaris? 
Es van anunciar maniobres militars a Catalunya 
per part de l’exèrcit espanyol, i s’han començat a 
mostrar imatges d’un cos policial patrullant amb 
armes llargues per poblets de la Catalunya inte-
rior, en una clara provocació ciutadana, o potser 
buscant generar por entre la ciutadania. Les insti-
tucions espanyoles no poden dissimular els nervis 
perquè veuen que l’u d’octubre no serà una cos-
tellada com la de fa tres anys. Però, insisteixo, si 
finalment se’ns impedís votar, algú pensa que el 
problema català quedaria automàticament resolt, i 
que els catalans ens oblidaríem de la legítima rei-
vindicació de decidir el nostre futur? 
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JAUME SINGLA
@jaumesingla
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I niciem un nou curs escolar 
o acadèmic. Aprovar-lo com 
a alumnes, com a docents i 
com a famílies correspon 

en bona part al nostre esforç. Però 
també ve a tomb repescar, al res-
pecte, una idea nuclear de la filò-

sofa Hannah Arendt: que tot autèntic naixement o 
començament conté la promesa d’una novetat. No 
sabem, doncs, què ens prepara la vida al llarg de 
tot un any acadèmic. Sovint el futur té la virtut de 
contenir més possibilitats que els nostres càlculs 
i previsions. D’aquí que resulti assenyat afrontar 
amb una mirada oberta els processos que la socie-
tat institueix: no tot depèn de la 
racionalitat humana. Intentem, 
doncs, unir previsió i expecta-
tiva en un breu conjunt de tres 
reflexions per encaminar bé el 
treball de tots plegats.

1. Resulta útil assumir d’entra-
da i ben clarament que un curs 
equival a una cursa d’obstacles. 
De manera gradual i progressi-
va, les matèries del currículum 
ens van introduint conceptes, 
procediments i destreses que 
incrementen i perfeccionen les 
nostres competències. Però mai 
s’avança en forma només lineal: 
també cal consolidar l’aprenen-
tatge ja assolit tot vinculant-lo 
de manera significativa a les no-
vetats de cada curs, de cada nova 
adquisició. La imatge més sug-
geridora seria, doncs, la d’una espiral: aprenem 
retornant a nivells ja treballats, però elevant-los 
alhora a esquemes conceptuals i operatius nous. Si 
és correcte parlar així, docents, alumnes i famílies 
hem d’adoptar actituds de progressivitat, recursi-
vitat, planificació, constància i finalitat. Es tracta, 
d’altra banda, de competències més generals o de 
primer ordre que la vida ens pot exigir en qual-
sevol context personal, social o professional. Per 
això cal perseguir-les també tot treballant les més 
directament acadèmiques.

2. Aquests actituds es poden resumir en una pa-

JOAN ORDI, professor de Filosofia

Aprovar el curs acadèmic

raula bàsica en tot procés d’ensenyament-apre-
nentatge: disciplina. Per als romans s’identificava 
amb l’ensenyança, la instrucció i l’aprenentatge 
mateixos. Era sinònim d’estudi, art, coneixement 
i ciència, formació i educació. Entre nosaltres, en 
canvi, no gaudeix de bona fama i només l’acceptem 
quan l’associem a procediments, protocol·litzats 
o gairebé, de què depenen el domini  i l’eficàcia 
d’una tècnica. Així considerem que les professions 
constitueixen àmbits necessàriament governats 
per regles, disciplinats. Però potser oblidem que 
tota vida personal mínimament reeixida també 
descansa en una bona dosi de disciplina. Millor 
seria dir: d’autodisciplina. Aquesta consisteix en 

l’exigència d’autosuperació que la persona es fixa 
com a ideal per anar controlant el subjectivisme, 
la tendència a l’apatia o desídia, l’autoengany i el 
desconeixement de la realitat en si. I en la pràc-
tica, es tradueix en una correcta planificació ho-
rària, una programació eficient de les passes a 
seguir, la renúncia a gratificacions immediates, 
el treball metòdic del que costa més i la revisió 
crítica del que no funciona. La disciplina és una 
virtut. I està relacionada amb l’ordre de la vida. 
Un docent amb disciplina ajuda. Un alumne amb 
disciplina progressa. Una família amb disciplina 
creix. Una societat amb disciplina integra. Només 

caldria afegir-hi l’amor, com a motor de 
tota disciplina.

3. I així el present s’obre a noves possi-
bilitats de futur. Perquè l’ésser humà és 
un animal que constantment necessita 
ser educat. La matèria de què està fet re-
sulta ambigua: capaç d’elevar-se a cotes 
sublims d’ideals i valors ètics i socials, i 
a nivells d’excel·lència en coneixements 

científics, tècnica i filosofia, i alhora protagonista 
de les barbàries més indignes de la nostra espècie. 
I en cada individu la inclinació a la inhumanitat es 
barreja, per sort, amb l’atracció per la noblesa, el 
servei i la generositat. Mai podrem desistir d’una 
vigilància de les dinàmiques socials i de les ins-
titucions, i d’una autovigilància constant de les 
nostres actituds, motivacions i conviccions perso-
nals. Animal fal·lible que no pot relegar l’educació 
a una simple etapa de la seva vida, l’ésser humà 
ha de practicar la humilitat d’acceptar la seva con-
dició amb lucidesa i treure’n el màxim de profit 
possible en lluita incessant amb el cantó fosc de la 
vida. En començar el nou curs acadèmic, aques-

ta reflexió conté una invitació 
a centrar-nos objectivament en 
el bé a assolir. La millor manera 
d’anar anorreant el mal que de 
tant en tant sura en nosaltres i al 
nostre voltant rau a deixar-nos 
encisar pel bé que a través dels 
processos d’ensenyament-apre-
nentatge va sortint al nostre 
encontre: el bé que ens visita en 
forma de convivència coopera-
tiva i agradable entre docents 
i discents, entre els membres 
d’una família, entre els ciuta-
dans i les institucions; el bé que 
se’ns presenta en forma d’infor-
mació objectiva sobre conei-
xements i procediments i que 
ens empeny a adaptar-nos de 
manera competent a la realitat 
en si; el bé que dibuixa espais 
de servei a la societat, de pre-

paració per a l’exercici d’una professió, d’il·lusió 
pel domini d’una àrea del saber o de les arts; i el 
bé que, a través de les experiències anteriors, va 
donant sentit global i humà a la totalitat de la nos-
tra existència d’acord amb la concepció positiva i 
ennoblidora de la vida que decidim anar abraçant. 
D’aquí que sigui convenient mantenir una actitud 
de radical confiança en les possibilitats d’un futur 
sempre millor que les limitacions del present.
En conclusió cal dir que un curs acadèmic és, en el 
fons, una metàfora de la cursa d’obstacles que ca-
racteritza pròpiament la mateixa vida humana en 
aquest planeta. La disciplina, la il·lusió, les convic-
cions clares i l’esperança en noves possibilitats de 
creixement caminen de bracet al nostre costat per 
ajudar-nos a aprovar amb nota reptes importants. 
Tant de bo que es pugui acabar dient de nosaltres 
allò que Thomas More atribueix als utopians: «La 
gent és amable, alegre i intel·ligent, i sap gaudir del 
temps lliure, com també suportar, quan cal, l’es-
forç que requereix la feina de caire més físic; ara 
bé, prefereixen les tasques que cultiven l’esperit, i 
s’hi lliuren de manera infatigable.» 
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Els alcaldes d’Igualada 
i Castellolí, i la iguala-
dina Àngels Chacón, es 
van entrevistar dimarts 

a Frankfurt amb el 
president de l’empresa 

Thunder Power

Centre de R+D+i de l’empresa, a Milà, prop de Malpensa.

Qui és Thunder 
Power?

La Xina es fixa en la Conca d’Òdena per obrir l’any que ve 
un centre de recerca del futur cotxe elèctric

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’empresa xinesa Thun-
der Power, especialit-
zada en el sector dels 

vehicles elèctrics, ha anunciat 
que invertirà 80 milions en la 
construcció d’un centre de re-
cerca i desenvolupament (R+-
D+i) a Catalunya, possible-
ment al polígon Can Parera de 
Castellolí, han informat fonts 
properes al projecte. El dia-
ri “Ara” desvetllava dimecres 
algunes referències a aquest 
projecte, que, segons ha sabut 
La Veu, fa un any i mig que es 
ve negociant, amb una impli-
cació total per part de la Ge-
neralitat. De convertir-se en 
realitat, seria la inversió d’una 
empresa xinesa més important 
que s’ha fet mai a Catalunya.
El centre, el segon d’aquestes 
característiques a Europa,  ja 
que l’empresa en té un altre 
a Milà, prop de l’aeroport de 
Malpensa, serà una realitat 
l’any vinent i suposarà la cre-
ació d’uns 200 llocs de tre-
ball, tots d’alta qualificació. 
L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, i el nou Delegat de 
Captació d’Inversions d’Igua-
lada i alcalde de Castellolí, 
Joan Serra, van entrevistar-se 
dimarts amb el president de 
la companyia, Wellen Sham, 
a Frankfurt (Alemanya), en 
ocasió del Saló Internacional 
de l’Automòbil. També hi eren 
a la trobada la igualadina Àn-
gels Chacón, directora general 
d’Indústria de la Generalitat, i 
el director general d’Incasòl, 
Damià Calvet. 

Castells: 
“Treballem intensament”
Des de l’Ajuntament d’Igua-
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Thunder Power és una com-
panyia xinesa establerta a 
Hong Kong i fundada el 
1987 amb el nom de Moto-
max. L’empres té una seu de 
recerca i investigació a Milà, 
on ha generat sinergies amb 
empreses fabricants de com-
ponents o dissenys d’auto-
mòbil tan importants com 
Dallara, CSI, Zagato, Ferrari 
o Giugiaro.
Ara s’està construint la pri-
mera planta a Guangzhou 
(Cantón), amb més de 10.000 
metres quadrats. El primer 
prototip de cotxe elèctric de 
luxe que han presentat pro-
met una autonomia de 650 
quilòmetres i una accelera-
ció de 0 a 100 en menys de 5 
segons, amb una potència de 
280 cavalls, tot i que hi haurà 
una versió superior de fins a 
580 cavalls, amb una velo-
citat màxima autolimitada 
de 240 km/h i unes bateries 
de 125 kWh, amb un temps 
de recàrrega inferior a les 6 
hores en un punt domèstic. 
Tota una revolució en el que, 
sens dubte, serà l’automòbil 
del futur. I no gaire llunyà.

lada, l’alcalde Marc Castells 
ha explicat a La Veu que “fa 
temps que estem treballant 
intensament en diferents vies 
per tal que al nostre territori 
s’hi incorporin moltes em-
preses. Aquesta és la nostra 
línia de treball i continuarem 
fent-ho així”. Ni Castells ni 
Serra han confirmat ni des-
mentit res que tingui a veure 
amb Thunder Power, però en 
el fons el que es vol és actu-
ar amb prudència i evitar en 
tot moment que res malmeti 
l’operació. Tot i que se sabran 
més detalls abans que acabi 
l’any, la intenció de les parts 
és presentar el projecte el mes 
de març de l’any vinent, a ni-
vell nacional.

Acord a la Xina, el 
mes de març passat
El llavors encara conseller 
d’Empresa i Coneixement, 
Jordi Baiget, va signar el pas-
sat mes de març l’acord a Hong 
Kong amb el màxim respon-
sable de la companyia, Wellen 
Sham. En aquella missió co-
mercial catalana a Xina hi era 
present Joan Serra, alcalde de 
Castellolí, alhora gestor polític 
del Campus Motor, que depèn 
del Consell Comarcal.
En una segona fase, Thunder 
Power preveu reforçar la seva 
aposta per Catalunya i esta-
blir-hi una planta de produc-

ció de vehicles elèctrics per 
introduir-se al mercat euro-
peu amb una inversió prevista 
a la planta d’uns 200 milions 
d’euros. Aquest segon projecte 
s’enllestiria el 2020, suposaria 
la creació d’un miler de llocs 
de treball i tindria capacitat 

per produir fins a 50.000 vehi-
cles anuals. La intenció és que 
aquesta planta industrial tam-
bé estigués situada a la Conca 
d’Òdena. Pren sentit, doncs, 
la recent activació -amb con-
sens absolut de totes les parts- 
dels mecanismes per a assolir 

Un dels prototips de la marca, dimarts al Saló de Frankfurt.

terrenys industrials de gran 
capacitat en el nostre territori, 
prop d’Igualada. 

Vol obrir a Castellolí 
un centre de R+D+i 

amb 200 llocs de tre-
ball, i, al 2020, preveu 
una planta de produc-
ció amb un miler més
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La filla de Joan B. Cendrós va ser present a l’acte.

Un homenatge al fundador d’Òmnium i del massatge Floïd, Joan 
B. Cendrós, va marcar els actes de la Diada a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Teatre Municipal 
l’Ateneu d’Igualada va 
acollir dijous la con-

ferència institucional orga-
nitzada per l’Ajuntament amb 
motiu de la Diada Nacional de 
Catalunya. L’acte va comptar 
amb la presència de l’alcalde 
i gran part dels regidors del 
consistori, així com batlles i 
regidors de diferents munici-
pis de la comarca. 
En aquesta ocasió, el prota-
gonista ha estat l’escriptor i 
periodista Genís Sinca, que 
ha abordat la història de 
Joan Baptista Cendrós, pro-
hom de la segona meitat del 
segle passat i protagonista de 
l’obra signada pel mateix Sin-
ca titulada El cavaller Floïd, 
l’apassionant història de Joan 
Baptista Cendrós, l’empresa-
ri i mecenes independentis-
ta. Va ser l’empresari creador 
del popular after-shave Floïd, 
però sobretot un dels mece-
nes i activistes culturals més 
importants de Catalunya. 
Va ser un dels cinc empresa-
ris fundadors d’Òmnium 
Cultural, va invertir tota la 
seva fortuna i es va arriscar 
personalment pel país en 
més d’una ocasió. La seva 
tenacitat en la defensa de la 
cultura catalana va permetre 
la represa i el finançament 
directe sota el  franquisme 
d’institucions i empreses 
com l’Institut d’Estudis Ca-
talans, Edicions Proa o l’Edi-
torial Aymà. 

Sinca l’ha descrit com “un 
home que, per sobre de tot, 
creia en Catalunya i en la seva 
gent” i ha convidat els assis-
tents a “convertir-nos avui en 
un Cendrós a petita escala, 
pensem què podem fer per 
la llengua, per la cultura i pel 
país, i fem-ho”. 
En el seu parlament l’alcal-
de, Marc Castells, ha explicat 
que, en el marc de la Diada, 
calia “recordar i homenatjar, 
en la figura d’en Cendrós, tots 
aquells catalans que, en mo-
ments adversos s’han alçat 
valents i han posat el país per 
davant de tot”. Castells ha afir-
mat que “l’1 d’octubre aquest 
país viurà un moment deci-
siu” i ha afegit que “a Igualada, 
a l’Anoia i a Catalunya aquell 
dia votarem, no tenim por, 
tingueu la certesa que Cata-
lunya votarà i decidirà el seu 
futur”. 
En acabar la conferència al 
voltant de la figura de Cen-
drós, la seva filla Laura va 
rebre un ram de flors i l’aplau-
diment del públic en record 
del seu pare i la seva tasca i, 
a continuació, integrants de 
l’històric regiment de Mique-
lets de Catalunya van guiar la 
comitiva d’autoritats i públic 
fins a la plaça de l’Ajuntament. 
Un cop allà,  es van disparar 
salves d’honor, es va hissar la 
Bandera de Catalunya, el cor 
Exaudio ha interpretat l’Him-
ne Nacional de Catalunya, Els 
Segadors, acompanyat del pú-
blic assistent, i els Miquelets 
van disparar salves d’honor.  

Molta gent a la marxa de Torxes
REDACCIÓ / LA VEU 

D iumenge a la nit, 
molta gent va par-
ticipar en la Marxa 

de Torxes, una activitat que 
ja s’ha convertit en habitual a 
Igualada la vigília de la Diada 
Nacional, com també en 120 
poblacions del país. És un re-
corregut silenciós pels carrers 
més cèntrics de la ciutat, en 
homenatge als caiguts el 1714 
i en reivindicació de la inde-
pendència.
Promoguda pel Casal Popu-
lar El Foment, la Marxa de 
Torxes és un acte transversal, 
sense partidismes, que aplega 
a molts igualadins i anoiencs, 

en la defensa del país i de les 
llibertats nacionals. Va aca-
bar amb el cant dels Segadors 

a càrrec de la Coral Juvenil 
Xalest i un pilar a càrrec dels 
Moixiganguers d’Igualada.

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

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

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES

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

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

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com
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Guanyeu 2 entrades dobles per al CUP Jumping Final Barcelona 
amb el Concurs de la Premsa Comarcal
Com participar? 
1r. Emplenar la butlleta adjunta a la part dreta d’aquesta pàgina.
2n. Portar la butlleta a la redacció d’aquesta publicació.
3r. Si sou una de les 4 primeres persones, guanyareu una de les dues entrades dobles.

    
ESPECIAL
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Les JERC pengen cartells 
favorables a l’1-O

REDACCIÓ / LA VEU 

L es Joventuts d’Esquerra 
Republicana celebren 
l’aprovació de la Llei 

del Referèndum al Parlament 
de Catalunya i la posterior 
convocatòria del referèndum 
de l’1 d’octubre. En conse-
qüència, van realitzar una 
mobilització massiva a tot el 
territori català ahir dijous 6 
de setembre. Sota el lema de 
la seva campanya pel sí al re-
ferèndum d’independència, 
“Diem SÍ. Guanyem-ho tot!”, 
van desplegar de manera si-
multània pancartes als ponts 
de les carreteres.
A la comarca de l’Anoia, les 

JERC Penedès Anoia van ser 
els encarregats d’organitzar 
l’acció. La pancarta amb el 
lema “11S: Al Carrer, 10: A 
Les Urnes” es va deixar veu-
re per quatre ponts al llarg de 
tot matí. La campanya apel·la 
directament a tot el col·lectiu 
jove, i vincula el SÍ al referèn-
dum amb l’oportunitat de so-
lucionar les problemàtiques 
que afecten el jovent del país.
L’acció es va desplegar arreu 
de les carreteres, C58, l’AP7, 
C32, C31, NII, C17, C13, i 
d’altres ponts a les comar-
ques del Maresme, Barce-
lonès, Vallès Occidental, 
Anoia, Alt Penedès, Baix 
Llobregat i el Gironès. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat divendres 8 
de setembre i després 
d’una intensa setmana 

al Parlament, on es va aprovar 
la Llei de Transitorietat amb 
majoria absoluta, la diputada 
de la Candidatura d’Unitat 
Popular – Crida Constituent, 
Eulàlia Reguant, va assistir a 
una xerrada al Casal Popular 
el Foment per aclarir els pos-
sibles dubtes sobre el referèn-
dum de l’1 d’octubre. 
La diputada va recordar que 
“la llei de transitorietat només 
entra en vigor si guanya el sí”, 
obrint la porta al dret d’au-
todeterminació. L’acte, que 
va omplir el Casal Popular 
d’Igualada el Foment, va estar 
molt participat per el públic, 
on els assistents van poder 
expressar els seus dubtes a la 
diputada durant una hora i 
mitja.
Eulàlia Reguant va explicar 
que “malgrat la crisi econòmi-
ca o social de l’estat i el 15M, 
el règim del 78 es manté” i 
que “amb aquest estat, l’únic 

referèndum amb garanties 
és aquell que sigui vinculant, 
amb totes les conseqüències”, 
marcant distàncies entre el 9N 
i l’1O. 
En aquest sentit, la diputada 
va defensar que el referèndum 
de l’1O no és només una opor-
tunitat per a Catalunya, sinó 
una oportunitat per a tots els 
pobles. Igualment va recordar 
que, tot i que la Llei de tran-
sitorietat ha estat aprovada, 
el Tribunal Constitucional ja 
l’ha suspesa i que, durant les 
següents tres setmanes l’estat 
posarà totes les dificultats pos-
sibles a l’1O. Per aquest motiu, 
Reguant va instar a que “a 
cada acció que faci l’estat con-
tra el referèndum, caldrà plan-
tar-hi cara” i que per tant “ara 
i més que mai cal una gran 
mobilització per defensar el 
dret a votar i per implementar 
els resultats del referèndum ”. 
En aquest sentit, la cupaire va 
afirmar que “la nit de l’1O, i les 
que calguin, s’hauran d’ocupar 
les places, fer el seguiment des 
de les places, que els carrers 
siguin de la gent”. Igualment, 

va assenyalar que “caldrà tenir 
clar prèviament quina haurà 
de ser la lectura del resultat 
del referèndum” per tal de no 
cometre errors.
Entre el públic van sorgir dife-
rents dubtes, com per exemple 
on es podrà anar a votar i quin 
seria el paper dels mossos du-
rant el dia del referèndum i 
després, entre altres pregun-
tes. En aquest sentit, la diputa-
da va ser molt concisa: “a cada 
casa arribarà una carta censal 
on es marcaran els diversos es-
pais de la Generalitat”. Pel que 
fa als mossos d’esquadra, Re-
guant assegurà que “segons el 
govern, obeiran al Parlament, 
però s’haurà de veure que fan 
els alts comandaments” i que 
en cas que treguin les urnes, 
“encara cal especificar aquest 
escenari però que el Parlament 
haurà de prendre una deci-
sió”. En acabar, la diputada 
va insistir en la necessitat de 
generar debat a cada poble 
al voltant del referèndum 
i el dret a decidir, “perquè 
només així no devaluarem 
el referèndum”.

La diputada de la CUP Eulàlia 
Reguant crida a la mobilització

Seguiment del recompte 
davant el Foment
REDACCIÓ / LA VEU 

E s comencen ja a conèi-
xer alguns detalls de la 
jornada electoral de l’1 

d’octubre. Així, el Casal Po-
pular d’Igualada “El Foment”, 
que ahir dijous al vespre ja va 

acollir un sopar popular d’ini-
ci de la campanya, ha anunciat 
que prepara un acte públic pel 
dia del referèndum, al vespre, 
a la Rambla Sant Isidre, per se-
guir el recompte a la comarca. 
Ràdio Igualada també hi farà 
un programa en directe.



Els Moixiganguers, aixecant un pilar amb l’estelada, al tram 102.

Milers d’anoiencs van participar activament a la Diada 
a Barcelona en un tram de la comarca ple de gom a gom

REDACCIÓ / LA VEU 

Un total de 38 autocars 
procedents de l’Anoia 
van portar més de dos 

mil anoiencs el passat  dilluns 
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El passeig de Gràcia -a l’altura del carrer València-, ben ple.

a Barcelona, en ocasió de la 
manifestació convocada per 
ANC i Òmnium a la Diada. 
Molts altres van anar a Barce-
lona pel seu compte. De fet, el 

tram 102, l’assignat a l’Anoia, 
just a la cantonada del Pas-
seig de Gràcia amb el carrer 
València, es va omplir de gom 
a gom, i, en el moment de 

l’inici de la convocatòria, a les 
17.14 hores, caminar-hi era 
pràcticament impossible. 
Com passa cada any, els Moi-
xiganguers d’Igualada van 
aixecar pilars i van lluir l’es-
telada, contribuint encara 
més a enaltir l’acte, que es va 
convertir en una gran festa 
cívica, pacífica i reivindica-
tiva, en un moment històric 
per a Catalunya. De fet, tot 

ja va començar a Igualada, 
en iniciar-se la ruta cap a 
la capital catalana, i a dins 
dels autobusos, on en moltes 
ocasions es van sentir crits 
d’independència. Val a dir 
que l’organització va funcio-
nar molt bé en tot moment, 
amb els autobusos aparcats 
al carrer València, força a 
prop d’on estaven convocats 
els anoiencs.  
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Òdena, Montbui, 
Vilanova, Cabrera, 

Hostalets i Vallbona, 
tots governats pel PSC, 

no obriran locals 
de l’Ajuntament, però 
es podrà votar sense 

cap problema en espais 
de la Generalitat

Només 6 dels 33 ajuntaments de l’Anoia es negaran 
a obrir locals municipals pel referèndum
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

N omés sis dels tren-
ta-tres ajuntaments 
de la comarca han 

decidit no col·laborar amb 
l’1’octubre cedint locals mu-
nicipals per als col·legis elec-
torals. Es tracta de tots els 
que governa el PSC: Vilanova, 
Montbui, Òdena, Vallbona, 
Cabrera i Hostalets. La res-
ta han  fet costat al president 
Puigdemont i han signat la 
carta que els va enviar en nom 
de la Generalitat. 
Tot i la decisió dels municipis 
socialistes, no ens consta cap 
alcalde que vulgui impedir les 
votacions del referèndum i, 
inicialment, es permetrà l’ha-
bilitació d’espais que són pro-
pietat de la Generalitat, com 
les escoles, o, si fos el cas, els 
ambulatoris. Tot plegat, però, 
resta pendent de l’evolució 
dels esdeveniments a nivell 
nacional i estatal, del tot im-
previsibles.
El fiscal general de l’estat, José 
Manuel Maza, ha ordenat in-
coar diligències d’investigació 
contra els 27 alcaldes anoiencs 
que han mostrat el seu suport 
a l’organització del referèn-
dum. Ahir dijous, però, cap 
d’ells havia estat citat declarar, 
però la majoria sí que ja sabi-
en per escrit que estaven im-
putats. Alguns, com el cupaire  
Aleix Auber de Capellades, ja 
ha anunciat que no pensa anar 
a declarar davant el fiscal. 
L’alcalde d’Igualada, Marc 

No cedeixen locals

Igualada. Piera. Masquefa.

Veciana. Sant Martí Sesgueioles. Veciana.

Orpí. 

Castells, explicava dimecres 
que “consultar al poble sem-
pre és bo, i els alcaldes ho sa-
bem molt bé. No n’hi ha cap 
que fes bé la seva feina sense 
escoltar a la gent, i per tant 
considero aquest referèndum 
molt necessari. També estaria 
bé, per cert, que Madrid escol-
tés a Catalunya”.

“A Igualada i l’Anoia 
es votarà”
Respecte la capital de l’Ano-
ia, Castells insisteix en que “a 
Igualada votarem, estem de-
cidits a respectar que la gent 
pugui expressar lliurement el 
que pensa de manera pacífica 
i democràtica, perquè la veu 
del poble no pot ser mai coar-
tada. Es podrà votar amb total 
normalitat”. Que en sis muni-
cipis de la comarca els alcaldes 
no hagin permès l’obertura de 
locals municipals no preocupa 
Castells, que també presideix 
la Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena i és vicepresident de 
la Diputació: “es podrà votar a 
tota la comarca, que ningú no 
en tingui cap dubte”.

El sorteig de meses el 
farà la Generalitat
Respecte el sorteig de meses 
electorals, que han de decidir 
la composició dels qui hau-
ran d’assumir el control dels 
col·legis electorals durant el 
referèndum, Castells ha vol-
gut deixar clar que “els ajunta-
ments no hi tenim res a veure, 
la pròpia Llei del Referèndum 

diu ben clar que serà la Ge-
neralitat, que el convoca, qui 
faci el sorteig”. Els ciutadans 
rebran els propers dies la seva 
targeta censal amb les indica-
cions d’on anar a votar el dia 1, 
i, si s’escau, si els ha tocat ser 
membres de la mesa electoral 
de seu poble o districte.



Castellolí.
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El Bruc.

La Llacuna.

Els Prats de Rei.

Sant Martí de Tous.

La Pobla de Claramunt.Copons.

Montmaneu.Calaf.

acpc. Rebran una gorra les 25 primeres butlletes rebudes

Guanyeu una gorra amb el  
Concurs de Premsa Comarcal 

 També es sorteja 
una subscripció 
anual gratuïta

Redacció II 
Ja està en en marxa el 

Concurs Premsa Comar-
cal, el qual permet als nos-
tres lectors aconseguir, 
gratuïtament, una gorra 
de l’Associació Catala-
na de Premsa Comarcal 
(ACPC).

El concurs consisteix 
a emplenar una butlleta  
(que podeu trobar al late-
ral d’aquesta notícia) amb 
cinc preguntes que s’han 
de respondre i entregar-la 
a la redacció de la vostra 
publicació. A les primeres 
25 respostes rebudes se’ls 
regalarà la gorra de la  
Premsa Comarcal. 

A més, entre totes les 
butlletes rebudes es farà 
un sorteig d’una subscrip-
ció anual gratuïta a la pu-
blicació participant.

Es pot entregar una 
butlleta per persona. 

L’assocIacIó cataLana  
de La pRemsa comaRcaL

Aquesta és una cam-
panya promocional de 
la marca Associació 
Catalana de la Premsa 
Comarcal, una entitat 
sense ànim de lucre que 
aglutina la pràctica tota-
litat d’empreses i entitats 
editores de premsa comar-
cal i local d’informació  
general existents a Cata-
lunya.

També realitzen una 
campanya a través de la 
Xarxa Audiovisual Lo-
cal (XAL). Al magazine 
diari País KM0 es dedica 
cada dia un espai on es 
parla i promocionen les 
publicacions associades 
a l’ACPC. Aquest espai 
es grava cada dia en un 
municipi diferent de Ca-
talunya (en total seran 
més d’una cinquante-
na), i a cadascun dels 
municipis es destaquen 
les publicacions associ-
ades a l’ACPC que hi ha  
en aquella zona d’influ-
ència.

com participar?

1r
emplenar la  
butlleta adjunta

2n
portar la butlle-
ta a la redacció 
d’aquesta publi-
cació on, si sou 
una de les 25 
primeres perso-
nes, se us donarà 
una gorra de la 
premsa comarcal

3r
entrareu al  
sorteig d’una 
subscripció  
anual gratuïta

Nom i cognoms:______________________________  Edat:_____

Tel.__________________  E-mail:_________________________

1. Per què llegeix Premsa Comarcal? 
___________________________________________________
2. Quina secció és la que més li interessa? 
___________________________________________________
3. Què hi troba a faltar a la publicació? 
___________________________________________________
4. Què és el que no li agrada de la publicació? 
___________________________________________________
5. Cada quant llegeix la nostra publicació? 
___________________________________________________

El Concurs de la Premsa Comarcal

Amb el suport de:

Ompliu la butlleta i les primeres 25 persones 
que la portin plena a la redacció de la publicació 
rebran una gorra de l’Associació Catalana de la 
Premsa Comarcal. 
També s’entrarà al sorteig d’una subscripció 
gratuïta anual a aquesta publicació. 

Premsa Comarcal
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Mònica Morros.

Igualada Comerç 
presentarà dilluns les 
bases de les subvencions 
de la Generalitat

Salvador Serra farà la volta a Espanya 
a peu en benefici de Càritas
REDACCIÓ / LA VEU 

L’igualadí Salvador Ser-
ra tornarà a ser pro-
tagonista d’una gran 

caminada. Després de fer el 
Camí de Roma a Santiago  
2.800 km  i  Berlin  a  San-
tiago 3200 km., ara toca un 
altre repte que serà donar 
la volta a Espanya. En total, 
4.500 km i aquesta vegada 
serà amb caràcter solidari 
per a recollir fons en benefici 
de Càritas.
Serra ens explica que “sorti-
rÉé d’Igualada des de la plaça 
del Ajuntament el proper dia 
1 d’octubre després de votar 

El pròxim dilluns, dia 18 de 
setembre, a la seu d’Igualada 
Comerç es farà a les 10 del 
matí la presentació de les bases 
reguladores per a la concessió 
d’incentius de la Generalitat a 
les empreses del comerç, dels 
serveis, l’artesania i la moda. 
Aquestes bases inclouen els 
següents programes de sub-
venció:
-Programa per la participació 
en activitats firals sectorials, 
multisectorials i professionals 
a Catalunya.
-Programa per a la transfor-
mació digital.
-Programa per a la nova im-
plantació de comerços i millo-
ra comercial dels establiments.
-Programa per a la promoció i 
comercialització dels produc-
tes artesans
El termini de sol·licituds s’obre 
el 18 de setembre. 

a les 9 del matí, i la primera 
etapa em portarà fins a Vila-
franca del Penedès. Després 
seguiré tot el GR 92 per tota 

la costa fins a Algeciras i des 
d’allí fins a Sevilla per la Via 
Augusta, després per la Via 
de la Plata fins a Santiago. 
Una vegada aquí tot el Camí 
del Nord a l’inrevés, fins a 
Irun i d’aquí fins a Santo Do-
mingo de la Calzada pel Camí 
Basc Interior i finalment fins 
a Igualada pel Camí Català 
també a l’inrevés”. 
Totes les persones que vul-
guin col·laborar podran 
fer-ho fent un ingrés direc-
tament a Càritas i a partir 
de 5€  a la C/C  ES47 2100 
0001 0702 0022 1597 de Cai-
xaBank, fent constar com a 
concepte “Camí Solidari”. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E n el marc de la Cam-
panya pel Sí, iniciada 
ahir dijous a la matina-

da, i amb el referèndum de l’1 
d’octubre a l’horitzó, des d’Es-
querra Igualada s’organitza un 
acte transversal i obert a tot-
hom per posar en relleu que 
aquesta República Catalana 
estigui construïda, també, des 
d’una perspectiva de gènere. 
Per fer-ho és essencial que 
les dones vagin a votar l’1-O 
i que votin Sí.
En aquest sentit, demà dis-
sabte 16 de setembre a les 
11:30h al Mercat de la Ma-
suca, just en el carrer Vic, al 
costat dels paradistes, tindrà 
lloc el col·loqui “El SÍ de les 
dones”, un col·loqui amb tres 
dones de tres generacions 
diferents que parlaran de la 

ERC reivindica la importància 
del vot de les dones

importància dels seus mo-
tius pel Sí i interpel·laran a 
les dones perquè es mobilit-
zin i trenquin amb els nivells 
d’abstenció que normalment 
es perceben. Aquest acte 
forma part d’una campanya 
d’actes simultanis i descen-
tralitzats que organitza el 
partit a tot Catalunya el ma-
teix dia i a la mateixa hora.

Així, des d’ERC Igualada es 
convida tothom a participar 
en l’acte, tan homes com do-
nes, dissabte 16 a les 11:30h, i 
a conèixer els diferents punts 
de vista davant de la votació 
que tindrà lloc el proper 1 
d’octubre. Hi participaran 
Núria Forn, infermera; Eulà-
lia Closa, advocada; i Mòni-
ca Morros, activista.

Vint mil alumnes han 
tornat a l’escola 
a l’Anoia aquesta 
setmana

Uns 20.000 alumnes d’educa-
ció infantil, primària, secun-
dària i batxillerat han tornat 
a les aules aquesta setmana a 
l’Anoia.  Amb un descens de 
195 alumnes a infantil i pri-
mària, a la nostra comarca és 
on hi ha una baixada més ge-
neralitzada d’estudiants. Tam-
bé hi ha 39 nens menys a P3, 
a causa de la baixa natalitat fa 
tres anys.
A la ESO, a la comarca hi ha 
179 estudiants més, amb el 
manteniment o augment de 
grups a tots els instituts, a ex-
cepció del Molí de la Vila de 
Capellades, que en perd un.    

El PSC insisteix en 
criticar els 
alcaldes-càrrecs de 
confiança de Castells

El PSC d’Igualada continua 
aquesta setmana criticant la 
contractació dels alcaldes de 
Castellolí i Veciana com a nous 
càrrecs de confiança de l’al-
calde Marc Castells a l’Ajunta-
ment, una situació que els so-
cialistes no acaben de digerir. 
Per bé que l’alcalde va  donar la 
seva opinió al respecte, el PSC 
considera que “no ha aclarit 
absolutament res, ha llençat 
pilotes fora i no ha donat cap 
argument convincent que jus-
tifiqui la decisió”. El grup socia-
lista afirma que és “poc ètic que 
un Ajuntament com el d’Igua-
lada fitxi dos alcaldes d’altres 
municipis com a càrrecs de 
confiança per la barreja de res-
ponsabilitats institucionals que 
això suposa”. 
Al mateix moment que lamen-
ten “el paper galdós de Marc 
Castells en intentar justificar el 
que és injustificable”, els Socia-
listes troben “tan o més galdós”, 
el paper d’ERC en defensa del 
fitxatge de l’alcalde de Caste-
llolí, Joan Serra, que és d’ERC, 
i no el de Veciana, Jordi Servit-
ge, que és del PDECat. El grup 
socialista demana a ERC que 
“es pronunciï sobre si troba ètic 
fitxar alcaldes per fer de càrrecs 
de confiança al govern de la 
ciutat, més enllà de si són del 
seu partit o no”. El PSC consi-
dera que “defensar només un 
dels dos fitxatges perquè és un 
alcalde d’ERC, demostra una 
“nefasta simplicitat dels repu-
blicans a l’hora d’afrontar el de-
bat d’aquesta decisió inèdita”.
Els socialistes insisteixen que 
Marc Castells és el que té 
“amb més càrrecs de confian-
ça de la història” amb 4 per-
sones i una despesa de gaire-
bé 200.000€ anuals.

.
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Molta gent al polígon de les Comes en la primera edició de la fira.

La primera fira vegana Naturveg captiva centenars de persones
REDACCIÓ / LA VEU 

N aturveg, el primer 
festival vegà i 100% 
vegetarià d’Iguala-

da no hauria pogut tenir una 
millor estrena. La pluja, que 
en un principi va fer pensar 
el pitjor, es va apuntar a una 
treva coincidint amb l’inici 
del festival, deixant una tarda 
grisa que no va ser capaç de 
deslluir la jornada festiva pre-
vista.
Els núvols doncs no van ser 
excusa perquè el passat dis-
sabte dia 9 centenars de per-
sones s’animessin a assistir al 
festival i a gaudir d’un espai de 
ciutat acollidor, per així com-
provar l’àmplia oferta d’acti-
vitats, productes i serveis que 
s’hi van presentar.
Ja des de bon inici els estands, 
il·luminats i decorats amb 
motius diversos, convidaven 
a apropar-se i a preguntar pels 
serveis que oferia l’establiment 
o entitat en qüestió. Des de lli-
bres a matalassos, passant per 
bijuteria, alimentació i teràpi-
es naturals; Naturveg va erigir 
Igualada, per un dia, com a 
capital del veganisme.
Apuntant ja al capvespre 
l’igualadí de a peu va anar co-
pant tot l’espai del festival fins 
que amb prou feines hi cabia 
una agulla. I no només els 
veïns d’Igualada van treure 
el cap per l’Avinguda Països 
Catalans, famílies senceres 
d’altres indrets de la comarca 
i comarques veïnes tampoc 
es van voler perdre l’ocasió 
de visitar Igualada i gaudir 
de la oferta de la ciutat, ben 
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ferents panells distribuïts per 
la fira i l’entitat pro-animalista 
Dekimba va entretenir la quit-
xalla a través d’activitats des-
tinades a potenciar entre els 
nens l’esperit de respecte cap 
als animals.
El veganisme, com a motiu 
principal, es va expressar a 
l’escenari del festival de la mà 
de la igualadina Sandra Gal-
vé, que va oferir un show-co-
oking vegà davant d’un públic 
nombrós que va seguir amb 
interès les explicacions sobre 
la preparació de receptes ve-
ganes i les propietats d’alguns 
productes vegetals.  Al seu 
torn Diego López, coordina-
dor de voluntariat del santuari 
animal el Hogar Provegan, va 
trencar mites i va donar res-
posta a qüestions relacionades 
amb aquesta filosofia de vida. 
Mentrestant, músics itinerants 
amenitzaven l’àrea de la fira 
amb un repertori variat.
La ciutat doncs bategava a les 
Comes, com a reivindicació 
del potencial comercial i d’oci 
d’Igualada, i Nou Centre, com 
a promotor i organitzador 
juntament amb la col·labora-
ció del restaurant Cor Verd, 
l’Ajuntament d’Igualada, la 
Diputació de Barcelona i Fira 
Igualada; encertava amb una 
proposta atractiva, actual, in-
novadora i d’àmplia repercus-
sió a les xarxes socials.
El festival va tancar la seva 
primera edició de nit i amb 
molt bon regust de boca a tra-
vés de la melodiosa veu de la 
igualadina Marina Freixas i 
del concert final ofert pel trio 
igualadí Sugestion Acoustic.

representada entre els dife-
rents estands de la fira.

Els artistes igualadins convi-
dats Assumpta Saumell, Fran-

cesc Camps i Núria Riba van 
exposar la seva obra en els di-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia ha engegat un 
projecte de creació de 

paquets turístics a la comarca 
amb l’objectiu d’una banda de 
poder oferir als turistes poten-
cials propostes ben definides i 
valorades econòmicament i de 
l’altre facilitar als agents turís-

Projecte per a crear paquets turístics a la comarca
tics de tot arreu la comercialit-
zació dels mateixos.  

Formació en dues fases
Entre la vintena d’agents turís-
tics convidats a participar de 
la iniciativa hi ha allotjaments, 
restaurants, museus, empreses 
d’acompanyament patrimo-
nial i empreses que ofereixen 
activitats diverses.

La formació, impartida per 
l’empresa Tourislab consta de 
dues fases. La primera fase del 
projecte ha consistit en què els 
agents turístics rebessin una 
formació específica en ten-
dències dels mercats turístics 
estratègics, en elements clau 
de competitivitat i tècniques 
per a la creació de productes 
turístics, i en adaptació i espe-

cialització de l’oferta dels esta-
bliments turístics a segments 
nínxol especialitzats. 
Un cop finalitzada aquesta pri-
mera fase s’iniciarà la segona 
fase en la que l’empresa con-
sultora farà assessoraments 
individualitzats i grupals per 
anar tancant els paquets turís-
tics més treballats i per donar 
pautes per a crear-ne de nous. 
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La Fundació “la 
Caixa” ajudarà amb 
un milió d’euros en 

el finançament de les 
obres

La presentació es va fer dimecres a la residència.

La Residència Vilaseca celebra el seu 30 aniversari 
amb l’inici d’una important ampliació 
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

A la residència Pare Vila-
seca estan d’enhorabo-
na. El centre geriàtric, 

que compleix enguany el seu 
30 aniversari, s’ampliarà de 
forma considerable en els pro-
pers anys, amb una inversió 
que superarà de llarg els tres 
milions d’euros. La Diputació 
de Barcelona i la Fundació “la 
Caixa” finançaran gran part de 
les obres, que es van presentar 
dimecres d’aquesta setmana.

Dues fases i 3,5 
milions en inversió
L’alcalde Marc Castells, el 
Director Territorial de Cai-
xaBank, Jordi Nicolau, i la sub-
directora general de la Funda-
ció Bancària ”la Caixa”, Esther 
Planas, van ser els encarregats 
de presentar el projecte, que 
constarà de dues fases.
La primera fase, amb un pres-
supost de 500.000 euros, con-
sisteix en la construcció d’una 
nova sala d’actes polivalent, les 
obres de la qual es van iniciar el 
passat mes d’agost i està previst 
que finalitzin el proper mes de 
desembre. La segona fase, amb 
un pressupost de 3 milions 
d’euros, consisteix en la refor-
ma i ampliació de la planta lila 
de la residència per crear una 
nova unitat de psicogeriatria i 
la creació d’un nou edifici d’ofi-
cines que permetrà alliberar 
espais a la planta groga, que es 
destinaran a les persones ateses 
al centre i als seus familiars. 
Per finançar aquest projecte 
es compta amb un ajut proper 
al milió d’euros de la Diputa-
ció de Barcelona i un ajut de 
similar import de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, comple-
mentats amb préstecs a llarg 
termini. 
L’alcalde Castells explicava du-
rant la presentació que “amb 
aquestes obres hem volgut ade-
quar la residència al segle XXI, 
al menjador gairebé no hi cabi-
en més de 50 persones, i amb 
la sala d’actes que inaugurarem 
el desembre, n’hi cabran 200”, 
en un projecte que ha signat 
l’arquitecte Salvador Balcells. 
“Hem de sentir-nos orgullosos 
del gran recurs assistencial i de 
suport que suposa la Residèn-
cia Pare Vilaseca i que, amb 
la reforma i ampliació, podrà 
assegurar plenament la seva 
missió d’assegurar la qualitat 
de vida de la nostra gent gran”. 
Esther Planas recordava que 

bul d’entrada, dos lavabos i un 
espai per instal·lacions, control 
i emmagatzematge. El projecte 
també preveu l’obertura d’una 
nova sortida al carrer en la part 
posterior de la finca. 

Més habitacions i serveis
La segona fase inclourà la re-
forma i ampliació de les plan-
tes lila i groga de la residència i 
la creació d’un nou edifici d’ofi-
cines. L’objectiu és modernitzar 
la part més antiga de l’edifici de 
1987 reformant les habitacions 
de la planta lila per conver-
tir-les en adaptades, millorant 
les instal·lacions i els espais 
pels professionals, i ampliant 
les zones comunes, menjador, 
sales d’estar, sales d’activitats 
i passadissos, per adequar-les 
a les necessitats de les perso-
nes ateses amb demències més 
avançades i a les persones que 
poden residir en unitats de 
convivència. 
Si bé la inversió està enfocada 
en una modernització i ade-
quació de l’edifici per tal de 
millorar la prestació de serveis, 
l’actuació permetrà augmentar 
el nombre de places de la re-
sidència en 7 llits addicionals. 
Ja s’han completat els estudis 
previs d’aquesta fase i es pre-
veu disposar del projecte bàsic 
i executiu el mes de març de 
2018, licitar les obres en el se-
gon trimestre, i iniciar els tre-
balls d’obra el tercer trimestre 
de 2018, per finalitzar-los l’any 
2019. 
L’obra començarà amb la cons-
trucció de noves habitacions 
adaptades en l’espai de l’anti-
ga  sala d’actes, que permetran 
reubicar llits actualment situats 
a la planta lila i treballar ales-
hores en la reforma i ampliació 
de la planta lila. En paral·lel es 
construirà un nou mòdul d’ofi-
cines pels professionals dels 
serveis centrals del CSSI, que 
estarà situat en el talús que ac-
tualment separa el jardí de pins 
de l’espai d’entrada de merca-
deries. 
Això permetrà alliberar els es-
pais que aquests treballadors 
ocupen actualment a la planta 
groga, els quals es destinaran 
a  millorar el servei en aquesta 
unitat i a la creació d’unitats de 
convivència. També està previst 
crear una nova sala d’estar pels 
usuaris i familiars de la planta 
verda, traslladant un espai de 
magatzem. També s’activarà un 
generador d’electricitat per a 
utilitzar-lo en cas de necessitat.

“des de 1987, quan es va inau-
gurar el centre, la residència no 
ha parat de créixer i d’innovar, 
en l’àmbit de la gestió i l’atenció 
a la gent gran, en un model ba-
sat en l’atenció personalitzada 
de qualitat. Volem destacar 
també l’important suma d’es-
forços que s’ha fet en aquest 
projecte, perquè en l’atenció 
social no hi ha competència. 
Es tracta d’oferir vida als anys, 
no només anys a la vida”, deia 
la sotsdirectora de la Funda-
ció “la Caixa”. 

Una sala polivalent 
La nova sala d’actes polivalent, 
de 243 m2 i capacitat per 192 
persones, se situarà a la part 
posterior del jardí central que 
hi ha entre els dos edificis, el 
primer construït l’any 1987 i el 

nou edifici d’ampliació, cons-
truït i en funcionament des de 
l’any 2005. La nova sala per-
metrà disposar de molt més 
espai que la sala d’actes actual, 
de 100 m2, que és massa petita 
per acollir les actuals activitats 
que inclouen concerts, tallers, 
sessions de cinema o poesia, 
recepcions, xerrades, celebra-
cions litúrgiques o sessions 

formatives. També es millorarà 
l’accessibilitat, ja que l’accés de 
l’actual sala es fa per un passa-
dís estret que no permet que es 
creuïn dues cadires de rodes. 
El projecte contempla la ins-
tal·lació d’una paret mòbil que 
permetrà dividir la nova sala 
en dos espais que puguin aco-
llir activitats de forma simultà-
nia. La sala disposarà de vestí-

1a fase: nova 
sala d’actes

2a fase: més habitacions 
i zona d’oficines

2a fase: més habitacions 
i adequació de sales

Les obres de la primera fase ja han començat.



“Volem fer una crida 
a tots aquests possibles 
espònsors, socis, exso-

cis, persones anònimes, 
que vulguin contribuir 

a tirar endavant el 
Club Natació”

El CNI ha convocat una nova assemblea pel dilluns 25 de setembre a les 19:30 hores.

El CN Igualada convoca una assemblea i la junta gestora 
fa una crida a la societat “per tirar endavant el club”

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l futur del Club Na-
tació Igualada és en 
mans dels seus socis... i 

d’aquells qui vulguin donar-li 
un cop de mà. La junta ges-
tora, durant aquest estiu, ha 
actualitzat el fort deute del 
club, superior als 60.000€ que 
es preveien, renegociant-lo 
amb els principals creditors, 
alhora que ha rebaixat els sous 
de treballadors i entrenadors 
per a permetre un marge eco-
nòmic suficient amb el qual 
anar reduint, lentament, els 
números vermells. Molts es-
tan aguantant sense percebre 
cap quantitat econòmica i en 
algunes seccions els nedadors 
es paguen la fitxa federativa. 
L’objectiu és salvar la històri-
ca entitat, després que, a ulls 
de gairebé tothom, l’anterior 
president i especialment el 
gerent l’aboquessin a les ca-
tacumbes de la supervivència 
econòmica, en un dels capítols 
més negres i vergonyosos dels 
darrers anys a Igualada.

Assemblea el 
25 de setembre
A principis d’agost una gesto-
ra formada pels socis David 
Ramis (president), Pol Gómez 
(tresorer), Roger Calaf (vice-
president), Anna Claramunt 
(secretària) i Montserrat Tor-
recillas, Xavier Tort, Antonio 
Varea i Cèlia Corrons, com a 
vocals, es va fer càrrec del club  
per a intentar fer el màxim de 
net possible i encarar-lo a una 
assemblea per a convocar elec-
cions. Això es farà el proper 
dilluns 25 de setembre a 2/4 
de 8 de la tarda. Allí s’infor-
marà de la situació actual del 
club, de l’inici de la temporada 
en les seccions de waterpolo 
i natació, i de la convocatòria 
electoral, a més de l’habitual 
torn de precs i preguntes.
Hem rebut un comunicat de 
la junta gestora del CNI, en el 
qual es fa una petita valoració 
del seu treball en aquestes úl-
times setmanes, alhora que 
agraeix el suport de l’Ajunta-
ment i, sobretot, fa una crida 
a la societat en general per de-
manar la seva ajuda. El comu-
nicat és el següent:
“Passat un mes des de que fós-
sim  recolzats en la nostra can-
didatura per formar part de la 
Comissió Gestora del Club 
Natació Igualada, és moment 
de fer una mica de balanç del 
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que hem estat fent aquestes set 
persones, decidides a buscar 
solucions pel club.
El primer de tot ha estat actu-
alitzar el deute real del club, 
que ha resultat ser bastant su-
perior al que se’ns va dir a l’as-
semblea de socis.  S’ha parlat 
amb els principals creditors 
(Seg. Social, FCN.), hem ne-
gociat un pla de pagament del 
deute amb ells, s’ha estat par-
lant amb els altres creditors i 
s’han negociat els salaris en-
darrerits que es tenia amb els 
treballadors.
Hem fet un càlcul dels ingres-
sos mensuals que té el club 
(bàsicament quotes d’esportis-
tes de les seccions de natació i 
waterpolo) i tenint en compte 
les despeses fixes que tenim 
per al funcionament del club 
s’ha determinat la despesa que 
podem tenir en entrenadors 
i que encara quedin diners  
cada mes per poder amortit-
zar el deute.
Això ens ha portat a retallar 
en el nombre d’entrenadors i 
en diners que ens podem gas-
tar en sous, pel que s’ha hagut 
de negociar amb ells els seus 
actuals salaris.
Un treball important, com 
a base de finançament, és la 
recerca de patrocinadors.  pa-
trocinadors que, amb la seva 
aportació econòmica contri-
buiran al fet que el club pugui 

seguir endavant, tot això de 
forma altruista a canvi de fer-
los publicitat allà on els espor-
tistes del CNI competeixin.
Des d’aquí volem fer una crida 
a tots aquests possibles patro-
cinadors: socis, ex-socis, per-
sones anònimes, que vulguin 
contribuir a tirar endavant 
al Club Natació Igualada i el 
nom de la ciutat d’Igualada. 
TOTS SOM CNI ... !!!
El nostre principal objectiu és 
fer que les seccions comencin 
a funcionar i iniciïn la nova 
temporada. En aquest punt 
donarem per conclòs el nostre 
treball i convocarem eleccions 

perquè pugui presentar-se una 
nova junta. Una junta que es 
trobarà amb el treball encami-
nat per al bon funcionament 
del club.
També volem mencionar a 
l’Ajuntament d’Igualada, part 
molt important en aquest 
procés de recuperació, ja que 
la Regidoria d’Esports està al 
nostre costat per ajudar-nos i 
hi tenim les portes obertes per 
poder garantir l’activitat per la 
propera temporada.
No ens hem de sentir culpa-
bles de la mala gestió de les 
Juntes anteriors, i si que ens 
han deixat una situació com-
plicada, però per això inten-

tem posar-hi ordre i fent pinya 
aconseguirem, dins les nostres 
possibilitats, tirar endavant 
una entitat històrica i emble-
màtica dins la nostra ciutat, 
on el principal són els espor-
tistes.
El Club Natació Igualada es 
mereix tot l’esforç per tirar-lo 
endavant i fer-lo créixer, 
d’aquesta manera volem fer-
vos ressò per poder animar 
a tota la comarca a col.la-
borar-hi,  ja sigui en l’àm-
bit econòmic com esportiu. 
TOTS SOM CNI !
Moltes gràcies per tot.
Junta Gestora del Club 
Natació Igualada”

“El primer de tot ha 
estat actualitzar el 
deute real del club, 
que ha resultat ser 

bastant superior al que 
se’ns va dir a 

l’assemblea de socis” 
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- Anoiadiari – Bànner portada ( 300x 250mm)

- Infonaoia – Bànner portada (728 x 90)

- Surt de casa – Bànner 300x 250mm



PER QUÈ FER TESTAMENT? 

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

Montoro reconeix dèficit fiscal de quasi 10.000 milions/any a CAT.
Per Generalitat, amb metodologia rigorosa, són 15.000 (40 milions/dia)

Mi pregunta: ¿por qué en las autopistas alemanas sin límite 
de velocidad la tas a de accidentes es menor ...?

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

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

L a setmana passada varen venir a la meva notaria en Pere i na Neus, 
volien fer testament per primera vegada ja que mai s’havien plantejat 
fer-ho, i només pel que els havia passat a uns amics seus es van decidir 
a venir per signar-lo.            

Tenen dos fills ja majors d’edat, de 21 i 19 anys i dubtaven quina era la millor 
decisió sobre repartir el seu patrimoni per desprès de la seva mort.
Els vaig explicar alguns dels avantatges que té fer testament sobre no fer-ho: 
1) Els béns es deixen a qui vol un mateix que vagin, no a qui digui la Llei. En el 
cas d’en Pere i na Neus els vaig recomanar un testament clàssic català, “l’un per 
l’altre i després per als fills”, ja que en cas de deixar els béns als fills vivint el vidu 
podrien trobar-se que per a vendre el seu habitatge en un futur (per un cas de 
necessitat per exemple) necessitaran el consentiment dels fills i si algun d’ells no 
estigués d’acord no ho podrien fer. 
Cada testament és personalíssim, igual que les circumstàncies de cada persona 
són diferents, cada testament és diferent. No té res a veure el testament d’una 
parella amb fills que el d’una persona amb fills d’una relació anterior, o un matri-
moni d’avis amb fills de 50 anys, cada cas cal estudiar-lo de forma individualitza-
da i trobar la millor solució.
2) Pot millorar a algun fill respecte d’un altre per diverses circumstàncies: per 
millor relació, per necessitats econòmiques més grans d’un respecte de l’altre.
3) Avantatges fiscals: es pot planificar millor l’herència i així quan es produeixi la 
mort reduir els impostos a pagar el màxim possible.
4) Podeu especificar quins béns es deixen a cada fill, un cop hagin mort els pares, 
evitant els clàssics problemes a l’hora de fer el repartiment dels béns. Si no es fa 

XAVIER MORALES
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testament es dividirà per parts iguals tots els béns, amb tot allò que pot ocasionar 
de disgustos familiars entre germans.
5) Es pot canviar en qualsevol moment?: com diu la saviesa popular “l’últim tes-
tament és el que val”. Les circumstàncies de la vida són diferents als 30 anys, als 
50, que als 70, amb la qual cosa podem adequar el testament a les diferents fases 
de la nostra vida.
6) Què necessitem per fer el testament? Cal anar al notari amb el nostre DNI i 
tenir ben clar com volem repartir els nostres béns. Un cop explicada la nostra 
voluntat, el notari redactarà el testament d’acord amb la legislació catalana vigent 
i l’autoritzarà.
7) Qui es queda la còpia del testament?: Habitualment el notari proporcionarà 
una còpia simple del testament, i la còpia autoritzada es lliurarà pel notari en cas 
de mort del testador. 
8) Com se sap quin és l’últim testament?: Un cop signat el testament, des de la 
notaria es comunica al Registre d’Últimes Voluntats que s’ha atorgat el testament 
a la notaria amb la data i hora (per si es produís la situació difícil però possible 
de signar dos testaments el mateix dia). Quan una persona mor, amb el certificat 
de defunció es demana informació a aquest registre que proporcionarà la llista 
del més modern al més antic dels testaments atorgats, o en cas de no haver signat 
testament, l’absència del mateix. 
9) Pot demanar una còpia del meu testament un amic meu o un germà?. En vida 
de qui fa el testament ningú més que el testador pot demanar còpia, i una vegada 
mort només les persones amb interès legítim poden aconseguir-la (cònjuge, fills, 
hereus, etc.).  

CARLOS JIMENEZ

A mazon és en procés de implantació arreu de la seva plataforma de Su-
permercat online, i aquest estiu de 2017 ha donat un pas mes més enllà 
entrant en el segment del producte fresc amb l’adquisició de la cadena 
americana d’establiments Whole Foods especialitzada en comestibles 

orgànics per 13.700 milions de dòlars. 
Acompanya aquesta potent aposta pels supers de producte fresc l’apertura a Seatt-
le d’una botiga pròpia d’articles gourmet i precuinats -un projecte pilot anomenat 
Amazon Go- en el què sols ens cal triar, prendre els producte de la prestatgeria i 
sortir per la porta sense fer cues. Una App al nostre Smartphone i la intel·ligència ar-
tificial ja s’encarreguen de saber què has comprat i carregar-ho a la targeta associada 
al teu compte d’Amazon.
Walmart, la cadena de distribució minorista més gran del mon, s’ha associat amb 
Google per tal de vendre els seus productes a internet amb Google Express Home. 
Aquesta oferta es complementarà amb tecnologies de reconeixement natural de veu 
que permetin fer la llista de la compra recitant-la al nostre ordinador. 
Els avanços en la intel·ligència artificial també estan impactant en el futur... de les 
pizzes a domicili. Domino’s Pizza ha arribat a un acord amb Ford per provar-ne el 
repartiment amb vehicles autònoms.
En qualsevol cas sembla que en un futur proper conviuran els supers prop de casa i 
els establiments virtuals. Walmart i les grans cadenes de distribució alimentaria, jun-
tament amb nous actors en el mercat com és el cas d’Amazon, tenen el focus posat en 

XAVIER MORALES
Economista
@xm300

LES MANDONGUILLES INTEL·LIGENTS I CASOLANES D’AMAZON

XAVIER MORALES

CARLOS JIMÉNEZ

Els avanços de la intel·ligència 
artificial estan impactant 

en el futur. 

el coneixement i la millora de la experiència de compra dels clients, i la intel·ligència 
artificial els permetrà saber quins dies preferim fer la compra, dur-nos la comanda 
a casa perquè ha de ploure o oferir-te un descompte de les mandonguilles casolanes 
que tant t’agraden.  

Cada testament és personalíssim, igual que 
les circumstàncies de  cada persona són di-
ferents. Els béns es deixen a qui vol un ma-
teix que vagin, no a qui digui la Llei.

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

CAT es lo contrario al Brexit: nación europeista que respeta las 
4 libertades del mercado único y continuidad en el EEE está 
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ÒDENA / LA VEU 

Òdena acollirà aquest 
diumenge 17 de se-
tembre la seva Fira 

de la Vinyala, un certamen 
que enguany celebra la sete-
na edició i ho fa amb moltes 
novetats. D’altra banda, la fira 
espera rebre 21 restauradors 
participants, desenes de firai-
res, talleristes i altres exposi-
tors que ocuparan 42 carpes 
en total. El nucli antic del po-
ble s’omplirà durant tot el matí 
d’experts i aficionats del món 
dels caragols. Els visitants po-
dran gaudir d’un matí ple d’ac-
tivitats i degustar multitud de 
plats elaborats a base de vinya-
les des de les 10 del matí fins al 
migdia. Les degustacions po-
dran degustar-se allà mateix 
en unes taules habilitades per 
a l’ocasió o emportar-se-les en 
carmanyoles especials.
Una de les novetats d’aquest 
any és que per a evitar cues, 
l’organització ha decidit que el 
visitant comprarà directament 
amb euros als restauradors i 
firaires. Només caldrà bescan-
viar euros per la moneda “vi-
nyalons” per adquirir degus-
tacions de les paelles gegants 
que cuinaran la Confraria de 
la Vinyala i l’entitat gastro-
nòmica convidada “El cargol 
graciós” del barri de Gràcia de 
Barcelona.
Una altra de les grans nove-
tats de l’edició d’aquest any 
és l’exposició Carakollecti-
on, una mostra de caragols 
gegants, concretament d’un 
metre i mig d’alçada realitzats 
per a diferents artistes i coor-
dinats per l’escenògraf Miguel 
Piñero. La mostra viatjarà des 
d’Alcoy i podrà veure’s a partir 
de dissabte a la tarda i fins diu-
menge a la Pl. Major.
El visitant podrà degustar les 
vinyales cuinades a la mateixa 
fira o se les podrà emportar 
a casa en carmanyoles espe-
cials per a l’ocasió. A més de 
les degustacions de vinyales, 

la Confraria de la Vinyala, 
el cuiner Josep Vivancos del 
Restaurant Samuntà i l’entitat 
convidada “El cargol graciós” 
del barri de Gràcia de Barce-
lona cuinaran en unes paelles 
gegants diferents receptes amb 
vinyales.
En el marc de la mateixa fira 
se celebra també la Festa de la 
Verema. A les onze del matí a 
la plaça major començarà la 
tradicional trepitjada de raïm 
a càrrec de les pubilles i hereus 
i de tothom que s’hi vulgui su-
mar. En acabar, els assistents a 
la demostració podran tastar 
el most resultant del procés i 
es sortejarà una bota de mis-
tela.
Els odenencs, anoiencs i fo-
rans també podran visitar el 
mercat de productes artesans 
alimentaris i un mercat del 
caragol amb presència de pro-
ductors de caragols, utensilis 
emprats en el món del caragol 
(caragoleres, llaunes, casso-
les...) i altres productes deri-
vats del caragol.
Durant tot el matí se succei-
ran diferents activitats i es-
pectacles a la plaça Major del 
municipi. Entre d’altres, hi 
ha previstes demostracions 
d’antigues activitats vincula-
des amb el caragol en general, 
i activitats infantils; inflables, 
activitats gastronòmiques i 
curses infantils de vinyales en 
la que els més petits hauran 
de mostrar les seves habilitats 
per fer caminar les vinyales 
damunt d’una superfície pla-
na, estimulant-los amb aigua 
o altres elements. 

Confraries convidades
Enguany l’organització ha 
convidat a dues entitats a as-
sistir i participar-hi activa-

ment en l’esdeveniment. Així, 
es comptarà amb l’entitat fran-
cesa Confrérie de l’escargot de 
Rousillon i “El cargol graciós” 
del barri de Gràcia de Barcelo-
na. Ambdués entitats forma-
ran part del jurat i els catalans 
faran fins i tot una paella amb 
vinyales.

Premis Vinyala d’Òdena
A les 12h a la Plaça Major. Re-
coneixement a un pagès del 
terme d’Òdena i a la iaia i l’avi 
de més edat del municipi. Per 
segon any consecutiu, també 
es donarà un reconeixement 
a les parelles d’Òdena que han 
complert 50 anys o més de ca-
sats.
Hi haurà un premi a la millor 
tapa segons el jurat format 
per la Confraria de la Vinya-
la, Confrérie de l’escargot de 
Rousillon, el caragol graciós 
del barri de Gràcia de Barcelo-
na i presidit pel xef Josep Ma-
nel Vivancos Salas del Restau-
rant Samuntà d’Òdena. Premi 
a la millor tapa segons votació 
popular.

Un total de 42 expositors
Les degustacions aniran a càr-
rec dels restauradors i produc-
tors següents: Confraria de la 
Vinyala, Restaurant Samuntà, 
Rostisseria les Comes, Res-
taurant Catalunya, Restaurant 

Scorpia, Bar Jordi, Restaurant 
Canaletes, Vins Grau, Celler 
Figueras, Restaurant Exqui-
sit, Cervesa Els Minairons, 
Cal Llobet d’Òdena. Embotits, 
Bohigas. Caves i Vins, Res-
taurant els Cubs, Igualavins, 
Restaurant Castell de Rubió i 
Formatges La Tossa.
Els expositors d’oficis amb els 
caragols com a protagonistes 
són: Pere Porcar amb Caragols 
de ferro forjat, Jordi Galí amb 
Rajoles amb caragols, Cris-
tóbal Fernández amb Mini-
atures de caragols amb filfer-
ro, Josefa Rafael amb Teules 
decorades amb temàtica de 
caragols i Jaume Vila amb Ca-
ragols de ceràmica gegants.
Els expositors del sector de 
l’alimentació que presenta-
ran productes amb els cara-
gols com a protagonistes són: 
Caragols J. Vila. Vinyales, La 
llar dels meus dolços que farà 
rebosteria amb formes de ca-
ragols, Bosch i Casals que 
oferirà Embotits de caragol 
i el Forn Gemma Sabaté que 
tindrà productes amb formes 
de caragol.
Els expositors d’artesania amb 
caragols com a protagonis-
tes que s’hi podrà trobar són: 
Carolina Usart amb davantals 
estampats amb caragols, Rosa 
Suriguera amb roba de cuina 
brodada, Antonia Martín amb 

Òdena celebra la 7a Fira de la Vinyala 

cuir amb formes de caragol, 
David Pla amb Manualitats 
de caragols amb goma eva, 
Francisca Martínez amb jo-
ies i decoració amb formes de 
caragols, Cristina Calvo amb 
caragols de cerámica, Sara 
Cuadros amb quadres infan-
tils pintats amb caragols com a 
personatges, Montserrat Llo-
part amb cerámica, Montse 
Viñals amb samarretes pinta-
des amb imatges de caragols, 
Anna Ribó amb imants de ca-
ragols, Juan Manuel Escobar. 
Amb caragol amb goma eva i 
José Cañadas amb cassoles de 
fang per coure caragols.
Altres expositors locals de cai-
re més general que es podran 
trobar són: l’editorial Piolet 
amb llibres de cuina i gastro-
nomia del caragol, Aflomel 
(mel d’Òdena), Mel Mas Buret 
(mel de Sant Martí de Tous) i 
4 D’Vins (vi d’Òdena).
La Fira de la Vinyala és una 
fira inèdita a Catalunya dedi-
cada al caargol de les vinyes, 
una varietat de caragol molt 
apreciat culinàriament a Òde-
na i a la comarca de l’Anoia. 
Amb aquest esdeveniment 
Òdena es dóna a conèixer a 
l’hora que promociona el seu 
comerç local.
La Fira de la Vinyala, vinya, 
verema, vinyala és una com-
binació perfecta entre gas-
tronomia, ruralitat, artesania 
i promoció econòmica. L’es-
deveniment està organitzat 
per l’Ajuntament d’Òdena i 
compta amb el suport de la 
Diputació de Barcelona i la 
coordinació de Mapamundi 
Produccions i la Confraria de 
la Vinyala.

Les degustacions i 
productes es compraran 
directament als exposi-

tors amb euros

Carakollection, una 
exposició de caragols 
gegants (1,5 m longi-

tud) fets per reconeguts 
artistes posarà color a 

l’esdeveniment
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Fins al 30 de setembre es pot 
veure a la Biblioteca la mostra 
de gravats “Llibres d’artista” 
de Montserrat Oliva.
Montserrat Oliva és mestra 
i llicenciada en Belles Arts. 
En aquesta mostra presenta 
”Llibres d’artista”, amb temes 
basats en la natura i l’entorn 
proper, i realitzats amb diver-
ses tècniques de gravat : ai-
guafort, fotogravat, monotip i 
linòleum.
El dibuix i la pintura sem-
pre foment part del temps 
lliure de la Montserrat. 
Aquesta vessant artística, 
fins i tot, hi es present en la 
seva feina a l’escola, sempre 
que és possible.
Des de fa alguns anys assisteix 
al taller de gravat de l’escola 
d’art Gaspar Camps d’Iguala-
da, on pot portar a terme una 
part del seu treball creatiu.
Podeu visitar la mostra en 
l’horari habitual de la Biblio-
teca Mont-Àgora.

“Llibres d’artista”, 
a la biblioteca 
Mont-Àgora

MONTBUI / LA VEU 

Aquest proper diumenge els 
voluntaris de l’Associació 
Virgen del Rocío de Montbui 
organitzen una jornada de 
germanor, amb dinar popular 
(paella) i un espectacle fla-
menc amb alguns dels grups 
més destacats de la música i 
el folklore d’arrel andalusa de 
la zona.
Les activitats començaran a 
les dues de la tarda amb una 
Paella Popular que tindrà 
lloc als Jardins de l’Ajunta-
ment. A partir de les 4 de la 
tarda, en el mateix escenari, 
començaran les diferents ac-
tuacions de “Quadre de ball”, 
“Al compás de Lorca”, “Ecos 
del Sur”, “El Biles” i “Cristina 
La Tacona”. Els tiquets per a la 
paella i l’espectacle-concert es 
podran adquirir el mateix 
diumenge al migdia als 
Jardins de l’Ajuntament, 
al preu de sis euros.
L’activitat és organitzada 
per l’Ass. Virgen del Ro-
cío de Montbui, amb la 
col·laboració de l’Ajunta-
ment montbuienc.

Diumenge, paella 
popular i espectacle 
flamenc

MONTBUI / LA VEU 

Aquest passat cap de 
setmana, en el marc 
de les festes patronals 

d’Iznájar (Còrdova) es va dur 
a terme l’ acte oficial de com-
memoració del 20è aniversa-
ri de l’agermanament entre 
els municipis de Montbui i 
Iznájar. L’acte protocol·lari de 
commemoració d’aquest vin-
tè aniversari va tenir lloc el 
passat dilluns, 11 de Setem-
bre. Hi van ser presents els 
representants electes d’Izná-
jar i Montbui, encapçalats 
pels respectius alcaldes Lope 
Ruiz i Teo Romero i també hi 
va ser present la delegada del 
govern d’Andalusia a Còrdo-
va, Rafi Crespín. 
Durant l’acte l’alcalde mont-
buienc Teo Romero va re-
marcar que “aquest agerma-
nament amb Iznájar, com 
tots els que hem fet a Mont-
bui, responen a una realitat, 
la de dos municipis que són 
germans i que tenen vin-
cles d’unió a través dels seus 
ciutadans. Tenim clar que 
els orígens dels nostres ciu-
tadans són importants i un 
acte com el d’avui ve a refer-
mar aquest compromís. Com 
hem dit en diferents oca-
sions, qui perd els orígens, 
perd la identitat”. L’alcalde 
montbuienc va assenyalar 
que “Catalunya és una terra 
plena de riquesa i diversi-
tat, és una suma de perso-
nes procedents de diferents 
territoris i Montbui n’és un 
excel·lent exemple”. Teo Ro-
mero va afegir per últim que 
“és molt simbòlic poder dur 
a terme en una data tan as-

senyalada com és, l’Onze de 
Setembre, la Diada de Cata-
lunya”. 
De la seva banda, l’alcalde 
del municipi amfitrió, Lope 
Ruiz, va explicar que el con-
sistori d’Iznájar havia decidit 
reforçar i potenciar l’agerma-
nament amb Montbui, “per-
què Montbui va acollir a un 
nombre molt important de 
persones d’Iznájar que van 
marxar a Catalunya a la re-
cerca de noves oportunitats 
i una vida millor”. El bat-
lle d’Iznájar va assenyalar 
també que “l’agermanament 
està basat en els forts vin-
cles existents entre ambdós 
municipis, fonamentats per 
la pervivència de valors de 
concòrdia, respecte, solida-
ritat i la recerca d’espais de 
convivència”.
La delegada del govern 
d’Andalusia a Còrdova, Rafi 
Crespín va mostrar la seva 
satisfacció “per poder com-

partir aquesta celebració 
entre Iznájar i Montbui, dos 
municipis que reforcen vin-
cles de solidaritat i que bus-
quen potenciar l’intercanvi 
cultural i social”. En un món 
globalitzat, Crespín va con-
vidar els assistents a “resol-
dre els reptes i desafiaments 
actuals amb integració i coo-
peració, lluitant junts contra 
la intolerància, la violència 
i el pensament únic”. La de-
legada del govern andalús 
a Còrdova va finalitzar la 
seva intervenció va mostrar 
la seva convicció per tal que 
“aquest agermanament per-
duri i potenciï els projectes 
d’intercanvi i cooperació en-
tre Iznájar i Montbui” .  
Cal recordar que una cin-
quantena de montbuiencs 
i montbuienques, i també 
veïns de la Conca d’Òdena 
originaris d’Iznájar es van 
desplaçar fins el municipi 
cordovès per commemorar 

Montbui va celebrar, també a Iznájar, 
el 20è aniversari de l’agermanament

les festes i gaudir d’aquesta 
efemèride. L’expedició insti-
tucional montbuienc va es-
tar formada per l’Alcalde Teo 
Romero i les regidories de 
l’equip de govern Elisabet Ta-
margo (Economia, Adminis-
tració i Participació) i Mont-
se Carricondo (Cultura).

Aquest proper dissabte, 
commemoració del 20è ani-
versari de l’agermanament, 
a Alcaudete
El dia 16 de setembre, a Al-
caudete, en el marc comme-
moració de la Fira i Festes 
d’aquest municipi de Jaén, 
tindrà lloc un acte de confra-
ternització i commemoració 
del 20è aniversari de l’Ager-
manament amb Montbui, i 
també es retrà homenatge a 
la resta de municipis catalans 
germans d’Alcaudete, com 
són els municipis osonencs 
de Manlleu, Masies de Voltre-
gà i Sant Hipòlit de Voltregà.

MONTBUI / LA VEU 

Aquest passat dimarts 
va començar un nou 
curs a les escoles i 

a l’Institut de Montbui. El 
nou curs a educació infan-
til i Primària va començar a 
les escoles Montbou, Garcia 
Lorca i Antoni Gaudí, men-
tre que a l’Institut Montbui 
va començar un nou curs per 
als estudis de Secundària i 
Batxillerat. En total, prop de 
1.200 alumnes cursaran el 
curs 2017-2018 als centres 

públics montbuiencs. Les es-
coles i l’Institut es van posar 
en marxa tot just una set-
mana després que comencés 
l’activitat a les Llars d’Infants 
Municipals. 
Fonts municipals confirmen 
que l’inici de curs s’ha dut a 
terme amb tota normalitat, 
malgrat que en alguns casos 
es manté el període de matrí-
cula oberta i s’estan produint 
–i es produiran- incorporaci-
ons d’alumnes durant aquest 
mateix mes de setembre. 
Una de les dades més desta-

cades és l’augment d’alumnat 
a la secundària i la disminu-
ció de la ràtio d’alumnes per 
classe a P3, conseqüència de 
la disminució de la natalitat 
durant els darrers anys. Sen-
se anar més lluny a l’Escola 
Montbou han començat a P3 
11 alumnes, a l’escola Garcia 
Lorca hi ha 15 i 16 alumnes 
per classe en aquest nivell, i a 
l’escola Antoni Gaudí a P3 hi 
ha dues classes amb 18 alum-
nes cadascuna.
Cal recordar que Montbui 
garanteix una educació pú-

blica i de qualitat per a tots 
els infants del municipi en-
tre els 4 mesos i els 18 anys, 
en un trajecte educatiu que 
engloba les Llars d’Infants 
Municipals (per als més me-
nuts, de 0-3 anys), les esco-
les del municipi depenents 
de la Generalitat de Cata-
lunya (infants de 3-12 anys) 
i l’Institut, també depenent 
del Departament d’Ense-
nyament (ESO per a nois i 
noies de 12 a 16 anys i Bat-
xillerat per als joves de 16 a 
18 anys).

Inici del curs a les escoles i l’institut de Montbui
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Promoció Econòmica 
continua fent difusió 
de la possibilitat d’ob-

tenir ajudes municipals de 
suport a les empreses i les per-
sones emprenedores de Vi-
lanova del Camí. La voluntat 
és contribuir en l’impuls de la 
creació d’ocupació i fomentar 
l’emprenedoria. La convocatò-
ria, que s’ha reeditat per quart 
any consecutiu, es va obrir a 
mitjan juliol i aposta per do-
nar suport a petites i mitjanes 
empreses, així com també als 
emprenedors. 
El paquet de subvencions en 
matèria de Promoció Econò-
mica consta de tres línies di-
ferents, la primera de les quals 
està destinada a les petites i 

mitjanes empreses per la con-
tractació de persones. L’Ajun-
tament de Vilanova del Camí 
subvencionarà cada contracte 
laboral per un període mínim 
de 6 mesos a mitja jornada o 
3 mesos a jornada completa, 
amb un import d’entre 600€ i 
1.200€.
La segona línia d’ajudes 
s’adreça a persones emprene-
dores que iniciïn una activi-
tat econòmica. La quantia de 

Un paquet d’ajudes de Promoció 
Econòmica a disposició del món de 
l’empresa i l’emprenedoria vilanovines

les subvencions en aquest cas 
serà de 1.000€.
I la tercera línia és per realitzar 
reformes de locals comercials 
i de serveis. La quantia serà 
fins al 50% de la inversió, amb 
un import màxim de 5.000€.
El termini de presentació de 
les sol·licituds s’acaba el 15 
de desembre de 2017 o, si és 
el cas, fins que s’exhaureixi el 
crèdit disponible a la partida 
pressupostària.

CARME / LA VEU 

Ha canviat de mans 
aquest mes d’agost 
l’emblemàtica em-

presa carmetana que fundà 
Ramon Sans Burgalló. S’ha-
via convertit en societat anò-
nima el 1964, per adaptar-se 
als temps i al fort creixement 
d’aquella època, quan fabri-
cava paper i cartonet i co-
mençava ja a fer el producte 
que avui és la seva font d’in-
gressos. La fabricació de car-
tró ondulat per embalatge. 
Havia estat una de les empre-
ses de referència dels sector 
per la qualitat dels seus pro-
ductes que elaborava fent 
combinació del nombre de 
papers, 3 ó 5 (senzill i doble) 
oferint articles que combina-
ven papers, gramatge i tipus 
de canal, a partir de matèries 
primeres reciclades i verges.
La crisi, els nous competi-
dors i les dificultats de treso-

reria van començar a afectar 
els resultats i van obligar a 
la cerca de solucions. I a fi-
nals de l’any passat ja es van 

L’empresa Ondulados Carme canvia de mans

iniciar diferents converses 
per tal de donar continuïtat 
a l’empresa. Finalment un 
grup inversor va prendre’n el 

control i el passat 17 d’agost 
i es va nomenar un nou ad-
ministrador únic. Àngel Riu-
dalbàs Codina, que també ho 
és d’altres societats diverses 
(electrodomèstics, lleure, 
hoteleria i d’inversions). I 
el passat dia sis de setembre 
van cessar com apoderats 
els germans Ramon i Roger 
Sans Castro, significant el 
tancament d’una etapa en la 
història de l’empresa i l’ini-
ci d’un futur, que alguns ve-
uen amb confiança i altres 
amb incerteses.

Els germans Sans han estat 
sempre persones molt vin-
culades al poble, i era cone-
guda la seva col.laboració 
desinteressada amb algunes 
activitats i entitats, com ara 
el Club de Futbol Carme.
El grup inversor, té una 
llarga trajectòria en redre-
çament d’empreses en difi-
cultats. Recentment ha fet 
una sèrie d’adquisicions per 
la zona, quedant-se Hormi-
presa (prefabricats de formi-
gó) a Santa Coloma i Indox 
(caldereria d’acer inoxida-
ble) a Tàrrega, ambdues ad-
judicades dins de processos 
concursals. 
Segons diverses fonts con-
sultades, directa o indirec-
tament, el grup inversor ges-
tiona en l’actualitat diverses 
empreses en camps molt 
diversos. D’iluminació Leds 
C-4 i Condor Iluminación 
a Torà. Del ram del plàstic 
Plasfur i Resines Olot. De 
serveis mèdics CV Médica, 
a Sarral. De mobiliari Vi-
lagrasa en aquesta pobla-
ció. D’electrodomèstics BB 
Trends a Sta. Perpètua de la 
Moguda. D’hoteleria i lleure 
Terres del Trento entre al-
tres,  que controla a través 
de les empreses patrimo-
nials i d’inversió a Espanya 
Dinapala, Penta Solutions i 
Agile Capital.

ES TRASPASSA IOGURTERIA 

situada a la Rambla Sant Isidre 27 baixos 
Igualada.
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Clients fixos.

 Es traspassa per no poder atendre. 
Interessats posar-se en contacte al 
telèfon 630369169 o 606437892

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

 Retir, 40 , 1r  Pis. Igualada
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Una nova edició del 
Vilashopping Nit de 
tapes tornarà a con-

gregar comerciants i restau-
radors vilanovins el pròxim 
dissabte, 16 de setembre, a la 
plaça del Mercat. Uns i altres 
sortiran dels espais físics dels 
seus establiments per ocupar 
la plaça, en una nit de festa 
comercial i gastronòmica. 
Seran més d’una quinzena els 
participants, segons el cartell 
que han tancat des de Promo-
ció Econòmica, per tercer any 
consecutiu, amb el suport de 
l’Associació de Comerciants 
del Mercat de Sant Hilari i 
Vilanova Comerç. “La veri-
tat és que ha tingut una bona 
acollida i esperem que els 
veïns en puguin gaudir força 
dissabte”, expressa Francisco 
Palacios, Primer Tinent d’al-
calde i regidor de Promoció 
Econòmica.
Palacios defineix el Vilashop-
ping com una “oportunitat 
per als veïns de poder accedir 
a un conjunt d’ofertes diver-
ses dins un mateix espai com 
és la plaça del Mercat” i as-
senyala que el programa està 

pensat per convidar a partici-
par a tots els públics; infants, 
adults i també al jovent. Una 
de les principals finalitats del 
Vilashopping és contribuir a 
promocionar el comerç local, 
“perquè sovint no coneixem 

prou bé l’oferta de serveis que 
tenim al nostre propi munici-
pi”, assenyala Palacios. 
L’entreteniment començarà 
a partir de les 5 de la tarda, 
per als més petits, amb jocs 

El Vilashopping servirà de taulell per al comerç 
i la restauració local, a la plaça del Mercat

infantils i familiars a càrrec 
d’Endinsa’t. A partir de dos 
quarts de sis, és previst que 
estiguin instal·lades les pa-
rades del comerç local que 
hi participaran en aquesta 
edició: Sígrid Informàtica, 

Loteria Vilanova, Kukadas, 
Gonzalo, Vilavet Veterinaris, 
CSO Fisioteràpia i Moda i 
complements J. Pons. 
Cap a les vuit del vespre, s’in-
corporaran les parades gas-

tronòmiques. D’una banda, 
l’espai de tapes a càrrec dels 
comerços del Mercat Muni-
cipal de Sant Hilari: Cansa-
laderia i embotits J. Molina, 
Carnisseria Mari Carmen, 
Peixos Aurora i el Cafè del 

Mercat. De l’altra, uns quants 
bars i restaurants que oferi-
ran, a preus mòdics, elabora-
cions culinàries en forma de 
tapa: Los Gemelos, Rostis-
seria Vilanova, Bar Molina, 

Flor de té i restaurant Mar i 
Terra.
Des de l’organització premi-
aran la Millor Tapa de la nit 
per mitjà d’un Jurat que esta-
rà representat per l’alcaldessa, 
Noemí Trucharte, el regidor 
de Promoció Econòmica, 
Francisco Palacios, i dos in-
tegrants de Vilanova Comerç: 
el president, Jordi Vilarrubi-
as, i Jose Maria Escalante. 
La festa nocturna estarà ani-
mada per un triple concert de 
nous talents vilanovins  que 
començarà a les nou de la 
nit, amb l’actuació de Carlos 
Gómez. A partir de les deu, 
ho farà Rubén Molano, i cap 
a les onze, també en directe, 
serà el torn de les versions 
d’Aroa&Joan. Segons Palacios 
esperen que el Vilashopping 
pugui esdevenir també “una 
bona ocasió per promocio-
nar els nous artistes locals”.  
L’únic neguit, ara per ara, és 
el temps, ja que aquest di-
jous es preveu una baixada 
de les temperatures i preci-
pitacions, però en principi 
no s’han anunciat pluges per 
dissabte; “tot i així mirarem 
de tenir alguna alternativa”, 
afirma Palacios.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
s’han reprès els actes 
de Festa Major. Dis-

sabte, es va encetar la tempo-
rada de ball de l’Associació de 
Pensionistes i Jubilats a Can 
Papasseit. Més de 200 per-
sones van ballar al ritme de 
Doble Duet, en un ambient 
distès i festiu.

Jav i  Mar tín,  S eb astien 
Dethis e  i  Jammes G ari-
b o,  protagonistes  d’una 
gala  màgic a
Diumenge, la sala polivalent 
de Can Papasseit va tornar-se 
a omplir “màgicament”. Els 
mags, Javi Martín, Sebastien 
Dethise i Jammes Garibo, van 
ser els protagonistes d’una 
gala divertida i espectacular. 
Grans números d’il·lusionis-
me, escapisme, amb monedes, 
amb nusos encantats i cordes 
màgiques... van sorprendre 
al públic, molt familiar, que 
va aplaudir enèrgicament les 

actuacions. 
La gala va ser molt participa-
tiva, i el públic entregat, no 
va dubtar en pujar a l’escenari 
per participar al costat dels 
mags dels seus trucs.

Els Moixiganguers descar-
reguen a Vilanova dos 
pilars de 4, el 4 de 7 amb 
agulla, el 5 de 7, el 4 de 7 
i un pilar de 5
Els Moixiganguers d’Igualada 

van actuar durant la  Diada a 
Vilanova del Camí. L’actuació 
corresponia a la diada pre-
vista pel passat dia 3 que es 
va cancel·lar junt amb la res-
ta d’actes de la Festa Major 
per un dia de dol declarat pel 
consistori. En l’actuació de 
dilluns, els Moixiganguers 
van descarregar a la plaça del 
Mercat de Vilanova dos pi-
lars de 4, el 4 de 7 amb agu-
lla, el 5 de 7, el 4 de 7 i un 

Èxit de participació en aquest segon cap de setmana de Festa Major

pilar de 5. 
L’Associació de Sardanistes 
de Vilanova del Camí també 
va fer rotllana l’11 de setem-
bre, a la plaça del Mercat, on 
van ballar fins al migdia.

El monòleg de Txabi Fran-
quesa, va fer un ple absolut 
a Can Papasseit
A la tarda, el monòleg de 
Txabi Franquesa, va fer un 
ple total a Can Papasseit. 

Prop de 400 persones van 
riure de valent amb els acu-
dits de Franquesa, un còmic 
polifacètic, que va donar els 
seus primers passos profes-
sionals amb Tricicle. Es va 
formar especialment com a 
clown al Cirque du Soleil i 
ha enregistrat monòlegs per 
a la Central de Cómicos, de 
la Paramount Comedy i for-
ma part del planter d’El Club 
de la Comedia.



“20 voltes al Sol”, per celebrar el 20è aniversari 
dels Capgrossos de Capellades
CAPELLADES / LA VEU 

C apgrossos de Cape-
llades és una entitat 
que està celebrant el 

seu 20è aniversari i al llarg 
de l’any ha anat fent una sèrie 
d’activitats. La més significa-
tiva va ser el projecte “Cape-
llades, cada nen un capgròs”, 
que va culminar el mes de 
juny amb una festa on van 
sortir al carrer més de 500 
“capgrossets” construïts pels 
nens i nenes de les escoles de 
Capellades. 
El proper dissabte 16 de se-
tembre, i com a  festa final 
d’aquest aniversari, es durà a 
terme a Capellades l’especta-
cle itinerant titulat “20 voltes 
al Sol”, escrit pel capelladí 

Jaumet Bernadet, director 
artístic de “Comediants”. 

Sota la seva conducció 
comptarà amb les actu-
acions de les colles de 
capgrossos convidades 
d’Igualada, Mataró, Vi-
lafranca i Granollers, a 
més a més dels capgros-
sos de l’Agrupació de 
Colles de Geganters de 
Catalunya portats pels 
Geganters de Manresa, 
dels Gegants i Gegan-
tets de Capellades, i na-
turalment dels Capgros-
sos de Capellades i tots els 
capgrossets singulars de les 
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escoles capelladines que hi 
vulguin participar.
El guió vol homenatjar als 
Capgrossos de Capellades 
que en el transcurs de la seva 
història ja han donat aquestes 
“20 voltes al Sol”. L’espectacle 
consisteix en una cercavila 
on el “Carruatge del Sol” i la 
Xaranga Màgic amb la seva 
música encapçalen un viatge 
a través de les quatre estaci-
ons de l’any, que representa-
des per unes narradores del 
Grup Teatral de Capellades, 
expliquen en quatre places 
diferents de la vila aspectes 
relatius a cadascuna d’aques-
tes estacions, i on una colla 
representativa de cada 
estació ens delectarà amb el 

seu ball. 
Aquest espectacle itinerant 

acabarà amb tots els partici-
pants i assistents a l’auditori 

de la Font Cuitora on espe-
rem que tots puguem gau-

dir de la mostra de balls de 
les colles convidades i que 

sens dubte serà final origi-
nal, espectacular i emotiu.
L’espectacle començarà 
puntual a les 18:00 h a la 
plaça Àngel Guimerà de 
Capellades.

La celebració de l’aniver-
sari ha comptat amb el 

suport de l’Ajuntament 
de Capellades.

Arriben amb força els nous models híbrids!
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CAPELLADES / LA VEU 

La Diada de Catalunya 
s’ha celebrat aquest 
2017 amb moltes pro-

postes. En primer lloc diu-
menge al vespre es va fer a la 
plaça de Catalunya un concert 
amb el grup In Crescendo, 
participant al programa de 
TV3 OH Happy Day, on van 
assistir més de 600 persones, 
malgrat la fresca que es va gi-
rar.
El dia 11 de setembre a Cape-
llades des de fa molt anys el 
primer acte previst és pujar a 
dalt la Creu de Miramar a en-
lairar la senyera. Enguany, s’hi 
va animar molta gent. 
Seguidament es va fer als Jar-
dins del Capelló un taller per 
aprendre a construir i a fer 
volar estels. El vent que no pa-

rava de bufar, va anar molt bé 
per aixecar els estels i fer que 
volessin prou alt.
Seguidament es va fer l’acte 
institucional, que va començar 
amb la presentació del primer 
tinent d’alcalde, Angel Sote-
ras, qui va destacar “coincidint 
amb la Diada hem recuperat 
dos actes, el concert i el taller 
d’estels, que no vàrem poder 
dur a terme per la Festa Major, 
suspesa arran de l’atemptat a 
Barcelona. Volem transmetre 
així que no tenim por, que res 
ni ningú ens aturarà ni deci-
dirà per nosaltres”.
Seguidament va parlar l’Al-
calde, Aleix Auber, qui va 
destacar en el seu parlament 
institucional com durant la 
història hi ha hagut certes 
lleis que s’han hagut de sal-
tar per guanyar certs drets. 

“Aquest trencament, però, ha 
estat possible sempre que el 
poble, els homes i les dones, 
han fet el pas i han estat al 

Capellades va celebrar la Diada amb un concert 
i un acte institucional

costat o bé al davant dels 
seus governs”. 
Les seves paraules van 
acabar desitjant una bona 

diada a tothom.
L’acte es va tancar amb un pe-
tit refrigeri amb coca i mos-
catell per als assistents.
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PIERA / LA VEU 

La bona acollida de la seva 
primera edició ha fet 
que aquest proper dis-

sabte, 16 de setembre, torni la 
vetllada ‘Piera:Música i Patri-
moni’. Es tracta d’una iniciativa 
que, a través de la música, vol 
que els pierencs i pierenques 
redescobreixin el ric patrimoni 
històric de la nostra vila.
La nova edició inclourà quatre 
concerts que es podran seguir 
a través d’una ruta per diver-
sos espais del municipi que 
disposen d’excel·lents condici-
ons acústiques. Els assistents 
estaran acompanyats, en tot 
moment, pel Jordi Parcerisas, 
co-responsable de museïtzació 
de la vila, qui anirà comentant 
les característiques dels diver-
sos indrets visitats així com del 
centre històric de Piera.
El recorregut s’iniciarà a les 
16.30 h als jardins noucentistes 
de Cal Víctor Riu, amb un ca-
fè-concert a càrrec de l’Ariadna 
Cabiró que ens oferirà música 

alemanya i francesa del segle 
XVIII amb el clavicèmbal. A 
continuació, el camí marcat 
ens portarà fins a la capella 
renaixentista de Sant Sebastià 
on, a partir de les 18 h, Eulàlia 
Fantova i Ferran Pisà oferiran 
un recital de música volca itali-
ana del segle XVII. La següent 
parada del recorregut, a les 19 
h, serà a la plaça de la Sardana 
amb una proposta per a tota la 
família. La companyia BruS-

Redescobrir el patrimoni de Piera a 
través de la música

3ria mostrarà el seu espectacle 
‘La filla de l’aigua’, una faula 
concebuda expressament per a 
l’ocasió.
El recorregut finalitzarà a 
l’església romànico-gòtica de 
Santa Maria, a partir de les 
20.15 h, amb un concert de 
música medieval a càrrec del 
grup Arte Psalentes, on no 
faltarà la música catalana dels 
segles XIV i XV amb instru-
ments de l’època.

PIERA / LA VEU 

El passat dimecres, dia 
6 de setembre, el Tea-
tre Foment de Piera va 

acollir l’acte inaugural del curs 
escolar 2017-2018, al qual es 
va convidar a tota la comu-
nitat educativa. El regidor 
d’ensenyament, Josep Maria 
Rosell, va ser l’encarregat de 
donar la benvinguda als assis-
tents i recordar que l’objectiu 
de la trobada era reconèixer el 
treball que es fa a la nostra vila 
per millorar la qualitat de l’en-
senyament i per garantir l’èxit 
escolar dels infants i joves.
Durant l’acte es van presentar 
diversos projectes i programes 
que destaquen per la seva in-
novació i pel seu valor afegit. 
És el cas del projecte Un In-
fant Un Instrument que de-
senvolupen de forma conjunta 
l’Aula Municipal de Música i 
l’escola Creixà, el pla Educa-
entorn, el Servei de mediació 
ciutadana de l’Anoia i el pro-
jecte Millorem el pati de pri-
mària de l’escola les Flandes.
També es va aprofitar l’ocasió 
per fer un petit homenatge a 
dues persones que han agafat 
la jubilació després de molts 
anys de dedicació als centres 
educatius de la vila: l’Aurora 

Viladoms, de l’Aula Municipal 
de Música, i el Miquel Jové, de 
l’escola Herois del Bruc. Tots 
dos van rebre una placa com-
memorativa per part de les au-
toritats assistents.
No va faltar, durant la trobada, 
la col·laboració de tres profes-
sors de l’Aula de Música Maria 
Escolà i Cases, que van ame-
nitzar l’acte amb peces tocades 
amb el piano, el violí i la flauta 
travessera.
Una altra part important de 
l’acte va ser la conferència Ara 
és demà: els reptes de l’edu-
cació a Catalunya, a càrrec 
de Lluís Font, president del 
Consell Escolar de Catalunya. 
Font va fer una reflexió sobre 
el futur de l’educació al nos-

tre país i va voler remarcar el 
talent existent en els diversos 
projectes educatius dels cen-
tres que cal compartir per po-
der-los fer extensius i garantir 
l’èxit educatiu.
La cloenda de l’acte va comp-
tar amb els parlaments de Jor-
di González, inspector del De-
partament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, 
que va encoratjar als assistents 
a seguir treballant en la matei-
xa línia, i amb les paraules de 
l’alcalde, Josep Llopart, que va 
agrair a tota la comunitat edu-
cativa la feina que realitzen 
diàriament des dels centres 
educatius i els hi va recordar 
que tenen tot el suport de 
l’Ajuntament de Piera.

Inauguració del curs escolar 2017-2018

CAPELLADES / LA VEU 

El dia 17 de setembre 
d’enguany està previs-
ta la realització d’un 

SÍ humà gegant a la Plaça 
de Catalunya de Capellades. 
Aquest acte, organitzat per 
ANC, CDR i amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament i diver-
ses associacions (Òmnium i 
Súmate entre d’altres) i par-
ticulars que potencien la ce-
lebració del Referèndum De-
mocràtic del dia 1 d’octubre, 
pretén aglutinar un nombre 
important de participants i 
comptarà amb la presència 
a l’escenari de diverses per-
sones que ens explicaran la 
seva opinió i els seus motius 
per  participar en l’esmentada 
votació.
Entre les activitats programa-
des a partir de les 17h hi ha 
un Taller Infantil de pintura 
de la plaça dinamitzat per 

“El Taller”, un photocall amb 
el Sí gegant, un Sí Humà que 
ocuparà tota la plaça, una ac-
ció “Jo aniré a votar”, on par-
laran diferents persones de la 
Vila (entre ells, els exalcaldes 
de Capellades) i, per tancar 
l’acte, els parlaments de Jordi 
Sánchez (president de l’ANC), 
Ignasi Termes (membre de la 
Junta d’Òmnium) i Montse 
Sánchez (presidenta de Sú-
mate). Tots aquests actes són 
gratuïts i oberts a tot el públic 
en general.
L’organització ens explica que 
seria un gran èxit que, en la 
construcció del Sí gegant, 
hi participessin un miler de 
persones, entre capelladins i 
forans. 
Així doncs, us animem a ins-
criure-us a formar part del 
mural del sí humà gegant i 
també feu extensiu el con-
vit a les vostres amistats. 
Us hi esperem!

Festa del Sí a Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest proper diu-
menge 17 de setem-
bre a la una del mig-

dia i al Saló Rosa de La Lliga 
de Capellades tindrà lloc un 
acte molt singular protago-
nitzat pel Joan Scarponetti, 
un professor nascut a Cór-
doba (Argentina) que té ar-
rels familiars a Capellades i 
que, sense haver estudiat mai 
la llengua catalana i havent 
estat només en una ocasió 
anterior a Catalunya, parla 
un genuí català de la Repú-
blica gràcies a cinc dones (la 
besàvia, l’àvia, la mare i dues 
tietes) que l’any 1938 van fu-
gir de la guerra civil i es van 
embarcar cap a Buenos Aires 
d’on no van tornar mai més, 
de manera que van preservar 

la llengua durant dècades i la 
van transmetre al Joan, que 
va créixer sentint tothora ca-
talà.
L’acte tindrà un format de 
conversa amb la participació 
de  l’escriptor capelladí Joan 
Pinyol, familiar de l’argentí 
si tenim en compte que els 
besavis dels dos eren ger-
mans.
Al final el mateix Joan Scar-
ponetti interpretarà cançons 
catalanes per exemple de 
l’Emili Vendrell, entre altres, 
apreses des de ben petit a 
l’Argentina, i també cantarà 
alguns tangos en el que serà 
una fusió catalanoargentina 
també musical.
Aquesta tertúlia-vermut ha 
comptat amb la col·laboració 
de La Lliga de Capellades i 
l’entrada és lliure.

Tertúlia-vermut amb
Joan Scarponetti a la Lliga
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PIERA / LA VEU 

Piera ha celebrat una de 
les Festes Majors més 
participatives dels dar-

rers anys. Durant gairebé deu 
dies els pierencs i pierencs 
han pogut gaudir de nombro-
ses propostes per a públics de 
totes les edats.
Les noves propostes d’aques-
ta edició han tingut una gran 
acollida. Una d’elles va ser el 
tobogan aquàtic gegant, de 
100 metres de llargada, i pel 
qual es van llançar petits i 
grans. La cloenda, amb el cas-
tell de focs artificials, també 
ha estat una de les activitats 
més ben valorades per la ciu-
tadania, a més dels concerts, 
com els dels grups Pierrakes, 
Gertrudis i Glamour Band 
que van comptar amb una 
gran afluència de públic.
Entre les propostes dels dar-
rers dies han estat presents 
les arts escèniques, amb la 
comèdia de Ricardo Muñoz 
‘Las cuatro estaciones son... 
3’ que va oferir el Grup de 
Teatre Ballestea, les activitats 
infantils, amb circuit de karts 
ecològics, jocs i inflables, i les 
activitats més populars i tra-
dicionals com les ballades de 
sardanes, el concert de Festa 
Major amb l’orquestra Costa 
Brava, la trobada de Colles de 
Diables Infantils i el Correfoc 
o la Cercavila de la Tita i el 
Fumat 1978.  El Correbars i 
el GuatelePiera també van ser 
un èxit així com el concurs de 
bandes ‘L’Espurna’ en el qual 
hi van participar 5 grups, un 

dels quals tocarà en la pro-
pera edició del Castanyada 
Rock.
Els esports també han estat 
presents durant aquests dies. 
Divendres 8 de setembre es 
va inaugurar una nova zona 
esportiva dedicada a la pràc-
tica de la cal·listènia, un acte 
que va comptar amb una ex-
hibició de workout. Dissabte 
es va celebrar el Trofeu Festa 
Major de Tennis Taula que 
va comptar amb participants 
locals i d’altres vinguts de po-

Piera va viure una Festa Major molt 
participativa

blacions com Masquefa, Coll-
bató, Capellades o Badalona. 
Marc Flores va ser el guanya-
dor de la categoria A mentre 
que Marc Blesa es va classifi-
car primer en la categoria B.
Des de l’Ajuntament es vol 
agrair la participació de la 
ciutadania així com la col·la-
boració d’entitats i cossos de 
seguretat i emergències que 
amb la seva implicació han 
fet possible que els pierencs i 
pierenques hagin viscut una 
gran Festa Major.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Vallbona d’Anoia cele-
brarà la setmana del 
18 al 24  de setembre 

la Setmana de la Gent Gran 
amb una programació plena 
d’activitats per als veïns i veï-
nes del municipi. Els actes es-
tan organitzats pel Casal de la 
Gent Gran de Vallbona d’Ano-
ia amb el suport de l’Ajunta-
ment.
Així, la setmana començarà 
dilluns 18 amb una conferèn-
cia a les sis de la tarda sobre 
“Realitats i mites de la Llei de 
la dependència” a càrrec de 
la treballadora social Carme 
Elvira. Per al dimarts 19 s’ha 
programat per les sis de la 
tarda la projecció del western 
“Misión de audaces” i un bere-
nar per un preu de 2 euros. El 
dimecres hi haurà una sortida 
per a visitar la bodega Castell 
del Remei i un dinar a base de 
caragols a Mollerssusa per un 
preu de 34 euros. Dijous serà 
el torn de la paella, a les dues 
del migdia al poliesportiu. Els 
actes del cap de setmana co-
mençaran divendres a les sis 
de la tarda amb un bingo es-

pecial i a continuació hi haurà 
un concert a càrrec de la Ron-
dall Nova Unió. Dissabte serà 
el torn del teatre amb l’espec-
tacle “El senyor Perramon” de 
la companyia Rocaguinarda 
amb un preu de 5 euros per als 
socis del casal i de 8 euros per 
als no socis. Finalment, diu-
menge es tancarà la setmana 
de la Gent Gran amb un dinar 
de germanor i actuació per 
part de la coral “Ara i Aquí” a 
la Sala Jaume Calveras.
L’Ajuntament aprofita per a 
recordar que amb motiu de 
la Setmana de la Gent Gran i 
durant tot el mes de setembre 
romandrà obert l’accés al Ca-
sal de la Gent Gran pel carrer 
Major per tal de poder fer ús 
de l’ascensor de l’Ajuntament.
Tant els organitzadors del Ca-
sal com l’Ajuntament esperen 
repetir l’èxit de convocatòria 
d’altres anys i animen a tots els 
veïns i veïnes a participar dels 
actes i gaudir de la celebra-
ció. Per a les inscripcions cal 
adreçar-se al casal, els dimarts 
i dijous de 18 a 20h, excep-
te per apuntar-se al dinar de 
diumenge que cal inscriure’s a 
l’Ajuntament.

Vallbona d’Anoia celebra la 
Setmana de la Gent Gran

MIRALLES / EMÍLIA SOLÉ 

L’AECC – Catalunya contra el 
Càncer, aquesta Associació, 
és una ONL declarada d’uti-
litat pública, que fa més de 60 
anys lluita per disminuir l’im-
pacte que causa aquesta ma-
laltia, acompanyant els ma-
lalts i les seves famílies, amb 
atenció Sanitària, Psicológica, 
Social, a l’infant malalt...
La Junta local de Sta. Maria 

de Miralles, en la recapta del 
dia 12 d’agost de 2017, ha re-
caudad la quantitat de 1.834 
euros. 
Agraim la generositat del po-
ble de Miralles i veins de La 
Llacuna. “TOTS SOM IM-
PORTANTS”.
Gràcies de la Junta: Emília 
Solé, Celerina Ferrer, Cinta 
Micheli, Concepció F. Oller, 
Pepita Argelich, Maria Mon-
tón i Teresa Soler

Acapte contra el càncer a  
Santa Maria de Miralles

LA LLACUNA / LA VEU 

Des del passat 26 d’agost es pot 
veure al Centre de Cultura i 
Turisme de la Llacuna una ex-
posició audiovisual, un recull 
de fotos de la Llacuna; les seves 
festes, tradicions, llocs, la seva 
gent ...
Aquest muntatge audiovisual 
s’ha pogut realitzar gràcies a la 
donació al CELL, Centre d’estu-
dis Llacunencs, de més de 6.000 
fotografies realitzades per Joan 
Gol,  aficionat a la fotografia des 
de ben jove. La realització de 
l’audiovisual ha anat a càrrec de 
Manel Segura amb la veu en off 
de Lluís Balagué.

L’audiovisual ha estat i està es-
sent molt visitat, sobretot pels 
veïns i veïnes de municipi en el 
qual es veuen i se senten molt 
identificats, però també per vi-
sitants d’altres indrets, ja que 
en la cronologia de les imatges 

Èxit de l’exposició audiovisual “Espais 
de vida llacunenca”

veuen l’evolució d’un municipi.
Des de l’Ajuntament volem feli-
citar al CELL per aquesta gran 
iniciativa i agrair a Joan Gol la 
cessió d’aquest material que ex-
plica part de la història del nos-
tre poble.
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Divendres començava 
un cap de setmana 
llarg amb l’inici del X 

Mercat Modernista amb l’espai 
amb propostes gastronòmi·
ques, zona de food trucks, con·
certs i parades.
Dissabte, paral·lelament al 
mercat, van tenir lloc  les ru·
tes  per diferents edificis mo·
dernistes amb l’hostaletenc 
Jordi Parcerisas i teatralització 
de diferents personatges amb 
els mestres a l’antiga escola, el 
Sr Enric i la seva criada a la 
Torre del Sr Enric o al Casal 
amb músics personalitzats en 
aquella època.
Al migdia arribava la dese·
na baixada d’andròmines amb 
un descens espectacular amb 
la victòria d’Aleix Carrà com 
el més ràpid i els ‘San Fer·
mines’ amb la Bruna, el Da·
niel, l’Àgata i el Juli com els 
més espectaculars.
La pluja va aparèixer fins mo·
ments abans de l’espectacle in·
fantil amb el viatge a la ‘Conxin 
Xina’ de Gil Rantataplam que 

va donar sentit de l’humor i 
somriures a grans i petits.
Cal destacar que diumenge al 
migdia la placeta Dr. Conde va 
quedar petita per seguir la Di·
ada Castellera protagonitzada 
pels Moixiganguers d’Iguala·
da i els Castellers d’Esparre·
guera. A la tarda va ser el torn 
de la Cobla Catània que van 
posar les sardanes en la balla·
da que va tenir lloc a la matei·
xa ubicació.
Al vespre tancava aquest espai 
els concerts de jazz i el grup 
Smooth amb un ventall de ver·
sions i bona música en un cap 
de setmana emmarcat en les 
festes de l’Onze de Setembre.
Precisament dilluns,  Diada 
Nacional de Catalunya, va te·
nir lloc l’acte institucional amb 
el canvi de senyera i parlaments 
a la plaça dels Països Catalans, 
des d’on va tenir lloc la sortida 
dels autocars a la gran manifes·
tació de Barcelona.
Acaba així un llarg cap de set·
mana i, amb ell, els actes d’un 
estiu on hi hagut multitud de 
propostes i activitats per a tots 
els públics.

El passat modernista 
dels Hostalets de Pierola 
per la Diada

MASQUEFA / LA VEU 

Masquefa ja ho té 
tot a punt per ce·
lebrar, dissabte 16 

i diumenge 17 de setembre, 
una nova edició de la Festa 
del Raïm. Es tracta d’una fira 
tradicional molt arrelada al 
municipi que pretén recordar 
els orígens de Masquefa rela·
cionats amb la vinya, el camp 
i els productes de la terra. Al 
llarg de tot el cap de setmana, 
la vila s’omplirà d’activitats 
lúdiques i culturals destina·
des a tots els públics.
L’esperada Fira de Tastets de 
vins i caves, restauració i pas·
tisseria serà, de nou, un dels 
plats forts de la festa. Bode·
gues, cellers, restauradors i 
pastissers locals oferiran els 
seus productes als visitants, 
els quals podran conèixer i 

degustar la gastronomia de 
Masquefa i de la comarca de 
l’Anoia. A més, els que acudei·
xin a la fira gaudiran de l’ela·
boració d’aiguardents i destil·
lats amb una fassina, tallers i 
jocs antics per als infants, la 
caravana dels ruquets, el tra·
dicional Concurs de Tasta·
vins i actuacions musicals. A 
més, gràcies a la col·laboració 
de Masquefa Comerç, els més 
menuts també podran gaudir 
d’una màquina de crispetes.
La Festa del Raïm, que se ce·
lebrarà ambdós dies de les 12 
h. a les 15 h. i de les 18 h. a 
les 00 h., comptarà novament 
amb dues activitats que se 
celebren des de fa anys i que 
rememoren els orígens de la 
vila. La popular cercavila amb 
els carros i cavalls d’Antonio 
Malet tindrà lloc dissabte a 
les 18.30 hores, de manera 

La Festa del Raïm de Masquefa, a punt
que els carrers de Masquefa 
veuran com es transportava 
el raïm antigament. Un cop 
finalitzi el recorregut, serà 
el torn per la trepitjada 
popular de raïm a la plaça 
Josep M. Vila.
Diumenge al matí serà sinò·
nim d’esports, amb una pe·
dalada familiar i una master·
class d’steps. També la música 
tindrà un paper destacat a la 
festa. En concret, dissabte a la 
nit hi haurà l’actuació d’Aitor 
Aljoma i Abel Jazz; i diumen·
ge a la tarda, “La petita simfo·
nia” a càrrec d’Arcattia, en el 
marc del ‘Masquefa sona bé’.
Masquefa obrirà la Festa del 
Raïm el dissabte, amb una ex·
posició de pintures, dibuixos 
i escultures d’artistes locals, 
que es podrà visitar al Casal 
d’Avis d’11 a 13 hores i de 17 
a 20 hores.

LA TORRE DE C. / LA VEU 

Aquest mes de setem·
bre arrenquen de nou 
les activitats al Cen·

tre Social Sant Joan Baptista 
de la Torre de Claramunt i 
a les Pinedes de l’Armengol. 
L’aula estudi del centre de la 
Torre acollirà cursos d’anglès 
d’iniciació, anglès de primer 
d’ESO (28 euros al mes), l’es·
cola d’adults i el curs de català 
de nivell C (20 euros al mes). 
A la sala polivalent hi haurà 
telecentre, patchwork (25 eu·
ros al mes), i dues activitats 
gratuïtes: pintura i labors. A 
la sala gran s’hi faran les ac·
tivitats físiques, amb GYM 
manteniment, GAC i tonifi·

cació, zumba, ioga, pilates, 
sevillanes i dansa polinèsia. 
Com a novetats, aquest curs 
el centre social ofereix tam·
bé dansa urbana hip hop 
per a joves de 12 a 18 anys, 
i GYM training dos dies a 
la setmana. Pel que fa a les 
Pinedes de l’Armengol, hi 
haurà telecentre, pintura 
(gratuït), zumba i pilates.
El full d’inscripció per a les 
activitats està disponible al 
web de l’Ajuntament, La·
torredeClaramunt.cat, a les 
oficines de l’Ajuntament i al 
centre social St. Joan Baptis·
ta. Als usuaris que ja estaven 
apuntats el curs anterior no·
més els caldrà signar el full de 
continuïtat. El preu de les ac·

tivitats és de 18 euros al mes, 
que es cobraran trimestral·
ment, a excepció de les mar·
cades amb preu especial. Els 
empadronats de menys de 16 
o més de 65 anys, els titulars 
del carnet de família nombro·
sa o monoparental, persones 
amb un grau de minusvalia 
igual o superior al 50 % o 
persones en situació de risc 
social, comptaran amb una 
tarifa especial de 10 euros si 
presenten les acreditacions 
corresponents. 
Les classes començaran el 
mes de setembre i els cen·
tre estaran tancats els dies 
de festa marcats pel calen·
dari escolar i les festes lo·
cals del municipi.

Dansa urbana i GYM training, les novetats 
als centres socials de la Torre i Pinedes
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CALAF / LA VEU 

Les obres per rehabilitar 
el Portal de l’Hospital 
van finalitzar el pas-

sat divendres 8 de setembre 
després d’un mes de durada. 
Juntament amb el portal Xu-
riguera, són les úniques restes 
de les antigues muralles de 
Calaf, amb data de l’any 1580. 
El Portal de l’Hospital estava 
malmès a causa d’una avan-
çada erosió. Se n’ha fet càrrec 
l’empresa Albert Gaset i el cost 
de l’obra ha suposat una inver-
sió de 10.880 euros.
El portal restaurat està inclòs 
dins del catàleg de béns a pro-
tegir com a bé d’interès cultu-
ral, juntament amb el portal 
de Xuriguera. Aquest, ja es va 
restaurar l’any passat. El por-
tal de l’Hospital es trobava en 
mal estat a causa de l’erosió de 

la pedra i patia un procés de 
degradació important.
La restauració ha substituït 
els morters en mal estat per 
morters de calç i també s’ha 
fet ús de productes consoli-
dants específics per restaurar 
el suport de lapidi, per cada 

Acaben les obres de restauració del 
Portal de l’Hospital

tipus de pedra. A més, s’ha 
aplicat una reintegració cro-
màtica amb pigments natu-
rals de les juntes entre les pe-
dres. Les obres s’han portat 
a cap sota la supervisió del 
departament de cultura de la 
Generalitat de Catalunya.

CALAF / LA VEU 

El termini de sol·licitud 
per optar als ajuts per 
a la pràctica de l’esport 

s’obrirà el dia 18 de setem-
bre i romandrà actiu fins al 
6 d’octubre. L’ajut es desti-
narà a la realització d’acti-
vitats esportives en el curs 
2017-2018. Les bases regu-
ladores estan adreçades a 
infants i adolescents (de 3 
a 17 anys) empadronats al 
municipi de Calaf, i que es 
trobin en una situació fami-
liar amb necessitats socials 
i/o econòmiques.
Entre altres qüestions, les 
bases de la convocatòria re-
gulen els criteris de conces-
sió en els que es tenen en 
compte la renda familiar, la 
condició de família nom-
brosa o monoparental, les 
situacions de violència de 
gènere, problemes de salut i 
l’informe emès per l’àrea de 
Benestar Social, que coneix 
amb detall cada cas.
Per poder optar als ajuts cal 
fer la petició a les oficines 
de l’Ajuntament de Calaf en-
tre les 9 i les 14 hores, cal-

drà lliurar el document de 
sol·licitud juntament amb la 
documentació requerida en 
les bases. La resolució dels 
ajuts es donarà a conèixer 
com a màxim el 10 de no-
vembre de 2017.
Les activitats esportives tam-
bé són considerades qües-
tions de necessitats vitals, 
i al mateix temps com a 
una pràctica que afavoreix 
la integració i la prevenció 
d’aquells col·lectius d’in-
fants, adolescents i joves en 
risc d’exclusió; així com una 
millora de convivència en el 
seu entorn i una transmis-
sió positiva de valors perso-
nals i socials

Oberta la convocatòria 
de beques per a la 
pràctica de l’esport

CALAF / LA VEU 

Els alcaldes dels mu-
nicipis catalans estan 
signant, des de primera 

hora, decrets per donar su-
port al referèndum de l’1-O 
en resposta a la carta rebuda 
aquesta matinada, on el Go-
vern informa els ajuntaments 
que comptarà amb els locals 
municipals.
L’alcalde de Calaf, Jordi Badia, 
ja ha informat a través de les 
seves xarxes socials el seu su-
port a la llei del referèndum. 
Amb la signatura del decret 
d’alcaldia, s’acorda donar su-
port al referèndum convocat 
per l’1 d’octubre i es compro-
meten a complir les previsions 
de la llei del referèndum apro-

vada aquest 6 de setembre.
L’Ajuntament de Calaf, obri-
rà les portes dels dos col·legis 
electorals perquè els calafins 

Calaf obrirà les portes dels seus 
col·legis electorals l’1-O

puguin anar a votar.
- Institut Municipal de For-
mació Permanent
- IES Alexandre de Riquer

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vall-
bona d’Anoia destinarà 
10.870 euros a les sub-

vencions a entitats del mu-
nicipi aquest 2017. Després 
de requerir la documentació 
pendent a les entitats que no 
l’havien presentada, la Co-
missió qualificadora va va-
lorar al juliol les sol·licituds 
de les diferents entitats i va 
determinar la quantitat que 
correspondrà a cadascuna 
d’elles.
L’Associació Canigat de Vall-
bona d’Anoia, l’Associació 
de la Gent Gran, el Grup de 
teatre de Vallbona d’Anoia,  
Associació Juvenil Jovent de 
Vallbona, l’AMPA CEIP Vall-
bona d’Anoia, l’AMPA SES 
Vallbona d’Anoia, el Club 
Futbol Vallbona d’Anoia, els 
Falcons de Vallbona d’Anoia 

són les entitats beneficiari-
es d’aquesta partida. També 
l’esportista Victor Carrasco 
Carrero, destacat en el món 
del múixing, rebrà una sub-
venció.
Per tal de cobrar l’import 
atorgat, les entitats hauran 
de justificar una despesa per 
import d’un 30% més del 
concedit fins el 31 de març 
de 2018 com a data límit. 
En el cas que justifiquin un 
import inferior, l’import a 
pagar serà proporcional a la 
despesa justificada en rela-
ció a la subvenció atorga
Amb aquestes subvencions, 
l’Ajuntament vol reconèixer 
l’important tasca que duen 
a terme les entitats, cada 
una dins els seu àmbit ja 
sigui social, lúdic, esportiu, 
... però totes elles en bene-
fici del nostre municpi i la 
nostra comunitat.

Vallbona destina 10.870 
euros a subvencions 
d’entitats

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Des del passat 1 de juliol, 
Hoserpi gestiona el servei de 
subministrament d’aigua de 
Can Fosalba, que abans era 
realitzat per la cooperati-
va de veïns “Dotacions i 
manteniment Can Fosalba”. 
D’aquesta manera s’ha com-
pletat que tota la gestió del 

cicle de l’aigua als Hostalets 
de Pierola es faci mitjan-
çant criteris públics.
En aquest moments la xarxa 
pública d’aigua dels Hosta-
lets de Pierola dóna servei al 
nucli, Serra Alta, Can Fosal-
ba, Can Termens i les viven-
des disseminades.
Properament l’Ajuntament 
dels Hostalets de Pierola de-

El servei d’aigua als Hostalets serà 
municipal

senvoluparà el projecte urba-
nístic per dotar de xarxa públi-
ca d’aigua a les urbanitzacions 
de Boscos de Can Martí i Can 
Rovira de l’Estela. Gràcies a 
aquest projecte tots els habi-
tatges del municipi estaran 
connectats a la xarxa pública 
gestionada per l’empresa pú-
blica i gaudiran dels mateixos 
criteris tècnics i tarifaris.

Les sol·licituds resta-
ran obertes fins al dia 

6 d’octubre. Els ajuts es 
destinaran a infants i 
adolescents (de 3 a 17 
anys) que es trobin en 
una situació familiar 

amb necessitats socials 
i/o econòmiques.



30  |  COMARCA Divendres, 15 de setembre de 2017

PUJALT / LA VEU 

Aquest proper dissabte, 
16 de setembre, entre 
18h i 22h a l’Obser-

vatori de Pujalt es portarà a 
terme un seguit d’activitats 
centrades en l’astronomia 
amb una petita pinzellada a 
la meteorologia. L’activitat 
s’anomena “La festa de l’Uni-
vers” i es porta a terme donat 
que el proper 22 de setembre 
deixarem endarrere l’estiu as-
tronòmic per entrar a la tar-
dor astronòmica. És doncs, la 
darrera activitat dins de l’es-
tiu astronòmic. 
Per començar a les 18h es farà 
una observació dels diferents 
aparells de mesura que dispo-
sa l’Observatori de Pujalt per 
fer el seguiment diari de la 
meteorologia. També s’ense-
nyarà els diferents aparells de 
mesura radiològica que dis-
posa l’Observatori de Pujalt 
que aquest 2017 ha adquirit 
sent el punt central de les di-
ferents estacions de mesura 
radiològica que disposa el 
Servei de Coordinació d’Ac-
tivitats Radioactives que de-
pèn de la Generalitat. Entre 
18:45h i 19:15h es farà una 

observació solar que ens per-
metrà comprovar si encara 
dura l’activitat després de les 
tempestes solars de la setma-
na passada. Aquesta activitats 
ens portarà ja a l’espai i dona-
rà peu a fer el recorregut vir-
tual per l’Univers de 19:15h a 
20:30h. En aquest recorregut 
ens mourem pel Sistema So-
lar i ens endinsarem a les ne-
buloses i cúmuls d’estrelles de 
la nostra galàxia i entrarem a 
altres galàxies. A les 20:30h es 
farà   Galàxia d’Andròmeda – 
Josep Maria Llenas – Obser-
vatori de Pujalt
una parada fins a les 21h per 
qui vulgui portar-se el sopar 

La festa de l’Univers a l’Observatori 
de Pujalt

i sopar. Entre 21h i 22h es 
portarà a terme l’observació 
astronòmica gràcies als teles-
copis de l’Agrupació Astronò-
mica de l’Anoia. A partir de 
les 22h qui vulgui es podrà 
quedar encara més estona ja 
que al jardí de l’Observatori 
de Pujalt es comptarà amb els 
telescopis de les agrupacions 
astronòmiques de l’Anoia, 
Barcelona i Sabadell. 
L’activitat l’organitza l’Ob-
servatori de Pujalt junt amb 
GAME i AstroAnoia. Per tal 
d’inscriure’s cal trucar al 620 
136 720. Cost 5€ majors de 
14 anys, 3€ entre 7 i 14 anys 
i gratuït els menors de 7 anys.   

S. M. SESGUEIOLES / LA 
VEU 

Aquest passat dijous 
l’Alcaldessa Rosa 
Narbona va signar el 

decret pel Referèndum d’Au-
todeterminació de Catalunya 
convocat per la Generalitat, el 
pròxim 1 d’octubre 2017.
L’Ajuntament de Sant Martí 
Sesgueioles obrirà les portes 
de La Fàbrica com a Col·legi 
Electoral perquè els santmar-
tinencs puguin anar a votar.
En els decrets d’alcaldia que 

els Ajuntaments catalans han 
signat, s’acorda donar suport 
al referèndum de l’1 d’octubre 
i es manifesta el compliment 
de les previsions de la Llei del 
referèndum aprovada aquest 
6 de setembre.
Des de l’Ajuntament es pro-
tegeix el dret de vot dels ha-
bitants del municipi, ja que 
es considera que aquesta és 
la màxima expressió d’una 
societat. Sant Martí Sesguei-
oles accepta exercir l’exercici 
democràtic complint amb el 
mandat del Govern.

Sant Martí Sesgueioles 
podrà votar al 
Referèndum de l’ 1-O

CALAF / LA VEU 

Una família de refugi-
ats del Kurdistan sirià 
de cinc membres, un 

matrimoni amb tres fills, ha 
arribat avui al matí a Calaf, on 
viuran en una casa de lloguer 
social. Jordi Badia, l’alcalde 
de Calaf, els ha donat la ben-
vinguda i s’ha dirigit a ells di-
ent-los que “estic content que 
sigueu aquí. Volem que refeu 
la vostra vida i que recupereu 
la dignitat com a persones. Us 
hi ajudarem”. La família prové 
de la ciutat d’Alep i és kurda, 
una nació sense estat propi 
que viu repartida a la zona 
fronterera de diversos estats 
com Turquia, Síria, l’Iraq i 
l’Iran.
És la primera i l’única família 
que acull l’Ajuntament de Ca-
laf, que es va comprometre a 
allotjar-los en un habitatge 
de protecció oficial, del qual 
la família en pagarà el llo-
guer i els consums i les taxes. 
El compromís també s’estén 
a donar feina a un dels seus 

membres. El pare de la famí-
lia s’incorporarà a treballar a 
la Brigada Municipal de Calaf 
amb un contracte de dos anys, 
en format d’1+1. El nouvingut 
té experiència professional en 
diverses de les tasques que de-
senvoluparà quan treballi a la 
brigada. Els nens estudiaran 
P3 i 5è de Primària a l’escola 
CEIP Alta Segarra, que visita-
ran demà.
Els progenitors han assistit 
a un curs de català i aviat en 
faran d’un altre d’integració a 
la societat catalana. De cara 
als nens, Jordi Badia ha acon-
sellat que formar part d’enti-
tats esportives o culturals del 
poble és també una gran eina 
d’integració. La família de re-
fugiats s’ha mostrat molt agra-
ïda per “la dolça rebuda” que 
han tingut i ja han formalitzat 

la signatura del contracte de 
lloguer.
L’Ajuntament de Calaf s’havia 
inscrit a l’inventari de recursos 
per a persones refugiades, del 
departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Gene-

Calaf acull una família de refugiats

La família viurà en una 
casa de protecció oficial 

i un dels membres 
treballarà a la Brigada

ralitat de Catalunya. D’aques-
ta manera, Calaf s’oferia com 
un municipi acollidor per una 
família de refugiats, que mig 
any després de l’aprovació de 
la moció, ja ha arribat al po-
ble. Calaf ja havia demostrat 

prèviament la seva solidaritat 
amb els refugiats. L’any passat 
va haver-hi una recollida de 
roba que es va enviar al camp 
de refugiats d’Idomeni, que 
va tenir una gran resposta per 
part dels calafins.
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

L’únic pilot que tenia 
una possibilitat mate-
màtica d’aturar la car-

rera triomfal del pierenc Toni 
Bou era Adam Raga (TRS) 
que va guanyar al TrialGP 
d’Andorra a mitjans de juny.
Raga, que ha acabat subcam-
pió després Bou cada any des 
que va perdre la corona de 
campió davant el seu gran 
rival en 2007, ha demostrat 
constantment la seva habilitat 
i determinació durant molt 
de temps, així que sap que ja 
poc pot fer.
Bou arribava al trial de la 

El pierenc Toni Bou segueix fent història i aconsegueix 
el seu 22è títol mundial

República Txeca a Sokolov 
havent guanyat noranta-sis 
trials mundials des de que 
va debutar, però no va poder 
aconseguir el noranta-set ja 
que Raga fou el guanyador 
seguit del pilot anoienc amb 
Honda.
Aquestes eren les paraules de 
Bou una vegada acabat el tri-
al txec: “Avui s’ha complicat el 
dia des del principi. He lluitat 
per guanyar la cursa però avui 
no ha pogut ser, encara que 
l’objectiu del dia era aconse-
guir el títol i sí, d’això estic 
molt content tot i diversos 
problemes. El terreny mullat 
que ens hem trobat avui no 

és especialment el que més 
m’agrada ni el que la moto 
funciona millor, però hem 
lluitat al màxim per acabar 
al podi. Aquesta temporada 
ha estat molt bona, la prime-
ra victòria a Camprodon i les 
dues al Japó, on Adam Raga 
va perdre punts, han estat im-
portants, com també les dues 
victòries els Estats Units. “
Amb el seu onzè títol mundi-
al a l’aire lliure, al que cal acu-
mular els seus onze indoor, 
Toni Bou participarà aquest 
cap de setmana en el trial ita-
lià i una setmana després en 
el Trial de les Nacions.

MOTOR / LA VEU 

La primera setmana de 
setembre va tenir lloc 
a la població de Brive 

a França una nova edició de 
la Competició per equips més 
prestigiosa del món Off-Ro-
ad: els FIM INTERNATIO-
NAL Six days of Enduro 2017.
Igual que en la darrera edició, 
l’Equip Ac-Baldrich Enduro 
Team-Moto Club Igualada va 
ser present en aquesta impor-
tant cita, en aquest cas amb la 
participació de dos pilots del 
club igualadí, Antoni Casals 
“Tete” i Jordi Balcells. L’equip 
va poder finalitzar en la 85a 
posició scratx per equips 
amb un temps total de 14h 
59min. i 39,44 segons, lloc 
gens menyspreable si tenim 
en compte que van finalitzar 

Els pilots del Moto Club Igualada finalitzen amb èxit la participació 
al “Six days of Enduro 2017” a França

obligat a abandonar la cursa 
quan la seva Gas Gas es para-
va al mig d’una Especial per 
falta de combustible. La gran 
quantitat de pols acumulada 
al recorregut, de més de 250 
kms de distància, feia que les 
muntures de 2 temps aug-
mentessin considerablement 
el seu consum i patissin molts 
problemes d’autonomia, tal 
i com li va passar a l’experi-
mentat pilot de Castellfollit 
del Boix. Per sort el regla-
ment permet el “comodí” de 
pal·liar un abandonament 
d’un únic pilot per l’equip 
en les sis jornades, tot prè-
via penalització de 3 hores,  i 
aquest fet va ser aprofitat per 
l’AC-Bladrich per reenganxar 
en “Tete” a la segona jornada, 
això si, sense possibilitat de 
cometre cap més errada per 
cap dels tres pilots en el que 
restava de competició.
Destacar també la professiona-
litat i l’esforç realitzat per tots 
els membres del Team AC-Bla-
drich-Moto Club Igualada en 
aquests FIM INTERNATIO-
NAL Six days of Enduro 2017, 
des de mecànics, cuiners, fisio-
terapeutes etc.

més de 167 equips (a més 
a més dels equips oficials) i 
amb una xifra total de 650 pi-
lots inscrits provinents d’ar-
reu del món.
Dels tres pilots que forma-
ven part del Team, en Jordi 
Balcells, amb KTM, va ser el 
més ràpid marcant els millors 
temps a les Especials Crono-
metrades. El de Santa Marga-
rida de Montbui, que va patir 
un petit cop de calor el pri-
mer dia de competició fruit 
de les altes temperatures de la 
zona, va saber administrar les 
forces i la mecànica de la seva 
moto i va poder finalitzar 
el que va ser la jornada més 
dura dels ISDE 2017 dins del 
seu temps establert. Toni Ca-
sals no va patir la mateixa sort 
el seu primer dia, al veure’s 
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Mal debut del sènior 
femení del Club Bàsquet 
Igualada a Mataró 

ESQUAIX / LA VEU

L’Esportiu Rocafort de 
Barcelona va acollir una 
lligueta entre tots els ju-

gadors catalans que no tenen 
llicència professional i volien 
participar en el torneig inter-
nacional Ciutat de Barcelona. 
Dels 6 participants, solament 
un tenia el passaport i de tots 
ells el Joel Jaume va ser qui va 
guanyar. En un torneig im-
pecable va guanyar dissabte a 
Alex Luque del Triops de Ba-
nyoles per 3-0, Pablo Dolz del 
Sant Andreu per 3-2 i Cristian 
Romero també del Sant An-
dreu per idèntic resultat. En 
la jornada de diumenge, vic-
tòria 3-0 davant Arnau Farré 
del Malibú i en el decisiu par-
tit que donava la classificació 
també victòria 3-1 davant 
Xavi Blasco del Tipi Park.
Aquest resulta permet al jove 
anoienc entrar a les prèvies 
del quadre d’aquest torneig 
que tindrà lloc per les festes 
de la Mercè que també comp-
ta amb la participació del seu 

Victòria en l’amistós previ 
al debut
Partit amistós disputat dins 
dels acte de presentació 
dels equips de la tempora-
da 17/18 del Club Bàsquet 
SAMA.
Tot i el bon inici en el pri-
mer quart, no va tardar el 
SAMA en ficar-se dins del 
partit i anivellar el marcador 
gràcies al seu encert en el tir 
exterior i el domini exercit 
en el rebot ofensiu que els 
hi permetia disposar de se-
gones opcions de tir. Un se-
gon quart on només es van 
anotar dos cistelles en joc va 
permetre a l’equip local anar 
al descans amb avantatja al 
marcador (25-22).
Va ser a la segona part quan 
l’Igualada es  va posar el 
mono de feina i va entrar un 
altre cop al partit, intercanvi 
de cistelles i tot per decidir a 
l’últim quart.
23 punts anotats i un control 
del temps en els últims mi-
nuts permetia al Sénior fe-
mení emportar-se la victòria 
del partit i bones sensacions 
de cara al futur inici de la 
temporada.
Resultat final: SAMA 57 - 
Club Bàsquet Igualada 58.
Parcials: (10-16)(15-6) (12-
15) (20-23)
Anotadores: Carner (24), Al-
domà (2), Soler (1), Amatllé 
(7), Jané (15), Lamolla (3), 
Figueras (2), Carrasco (4), 
Fernàndez (-), Roda (-)

BÀSQUET / LA VEU 

E l sènior femení co-
mença una nova 
temporada amb al-

guns canvis, amb les baixes 
de Berta Sellarès, Mariona 
Teixidor i Esther Freixes i 
amb les incorporacions de 
Marta Aldomà vinguda del 
CB Cervera i Laia Figueres, 
Emma Roda i Maria Fernán-
dez del júnior. Aquest any 
s’ha renovat l’staff tècnic, 
l’encapçala el tècnic barcelo-
ní, Enric González.
Comencem el primer partit 
de pretemporada contra un 
rival molt exigent que l’any 
passat va arribar a la final a 
4 de Copa Catalunya. El par-
tit començava igualat i amb 
imprecisions pels dos equips 
que deixava un marcador de 
10-9 a la meitat del quart. 
Fins al minut 6’ de partit, el 
UE Mataró va tancar el re-
bot defensiu i així provocant 
contraatacs ràpids i deixant 
descol·locades les iguala-
dines on marxaven al final 
del primer quart amb un 
marcador de 26-15. 
El segon quart l’equip ma-
taroní va fer un parcial de 
12-0 agafant una diferència 
raonable al marcador, tot i 
així les igualadines van apre-
tar en defensa i van tornar a 
controlar el rebot defensiu, 
així aconseguint un parcial 
per finalitzar segon quart 
50-30. La gran diferència en 
aquesta primera mitja part es 
mostrava gràcies al control 
del rebot defensiu i ofensiu i 
a les faltes personals que en-
viaven a les mataronines a la 
línia de tir lliure aconseguint 
19/29 a la mitja part.
Després de la mitja part les 
mataronines van aprofitar 
la pressió per a augmentar 
la renda i provocar un joc 
incòmode a l’Igualada. Tot 
i així l’equip va aconseguir a 
base de treball i esforç anar 
endavant però acabant el 
quart 74-47. Entràvem a l’úl-
tim quart del partit on tot i 
un mal inici, l’equip seguia 
treballant a base de bones 
defenses i generant opcions 
clares de joc per empor-
tar-se el quart amb un parci-
al de 10-13.
Finalment el matx es va aca-
bar amb un marcador de UE 

MATARÓ 84 - PHYSIC CB 
IGUALADA 60. Anotació 
UE Mataró: B. Milla (7), L. 
Del Moral (10), T. Gómez 
(1), M. Balmes (14), E. Mu-
rat (2), Q. Coll (5), A. Ma-
griñá (8), C. Washington 
(18), M. Harris (17). Anota-
ció Physic Igualada: C. Car-
ner (12), M. Aldomà (2), N. 
Soler (10), M. Amatllé (8), 
M. Jané (17), J. Lamolla (6), 
L. Figueres (-), S. Carrasco 
(5), E. Roda (2). Parcials: 
26-15, 50-30 (24-15), 74-47 
(24-17), 84-60 (10-13). 
Queda molta pretemporada 
per a millorar i corregir els 
errors comesos, el treball i 
l’esforç serà el camí a seguir.

Joel Jaume es classifica pel PSA de 
Barcelona 

germà petit Bernat Jaume 
132è, desprès de recuperar 
quasi bé 30 llocs  després de 
la lesió de menisc.
Montse Fajardo amb les mi-
llors júniors a Madrid. La jove 
jugadora del planter Montse 
Fajardo, va estar concentra-
da el passat cap de setmana 

a Madrid en una nova jorna-
da de tecnificació celebrada a 
Madrid amb les millors pro-
meses estatals i sota la batuta 
de la seleccionadora Helena 
Sánchez. La jove montbuien-
ca és l’actual sot campiona de 
d’Espanya i Catalunya en la 
categoria sub 11.



Demà comença la lliga al grup de l’Anoia de Quarta Catalana
REDACCIÓ / LA VEU 

A quest cap de setmana 
s’inicia la competi-
ció al grup setè de la 

Quarta Catalana, el corres-
ponent al grup de l’Anoia. La 
FCF va publicar el calendari 
divendres de la passada set-
mana al vespre, només set dies 
abans de començar la compe-
tició. 
El grup incorpora l’Hostalets 
i el Carme, descendits de la 
passada temporada, així com 
el FC Masquefa, procedent 
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Quarta Catalana (grup 7) 2017-18
1/16 (17-09-2017/21-01-2018)
Cabrera-Rebrot
FC Masquefa-Torre Cl.
Capellades-Hostalets P.
Montbui-Tous
Fàtima-La Paz
La Llacuna-CE Masquefa
Vilanova C.-Ateneu Ig.
Carme-Vallbona
2/17 (24-09-2017/28-01-2018)
Rebrot-Carme
Torre Cl.-Cabrera
Hostalets P.-FC Masquefa
Tous-Capellades
La Paz-Montbui
CE Masquefa-Fàtima
Ateneu Ig.-La Llacuna
Vallbona-Vilanova C.
3/18 (01-10-2017/04-02-2018)
Rebrot-Torre Cl.
Cabrera-Hostalets P.
FC Masquefa-Tous
Capellades-La Paz
Montbui-CE Masquefa
Fàtima-Ateneu Ig.
La Llacuna-Vallbona
Carme-Vilanova C.

4/19 (08-10-2017/18-02-2018)
Torre Cl.-Carme
Hostalets P.-Rebrot
Tous-Cabrera
La Paz-FC Masquefa
CE Masquefa-Capellades
Ateneu Ig.-Montbui
Vallbona-Fàtima
Vilanova C.-La Llacuna
5/20 (15-10-2017/25-02-2018)
Torre Cl.-Hostalets P.
Rebrot-Tous
Cabrera-La Paz
FC Masquefa-CE Masquefa
Capellades-Ateneu Ig.
Montbui-Vallbona
Fàtima-Vilanova C.
Carme-La Llacuna
6/21 (22-10-2017/04-03-2018)
Hostalets P.-Carme
Tous-Torre Cl.
La Paz-Rebrot
CE Masquefa-Cabrera
Ateneu Ig.-FC Masquefa
Vallbona-Capellades
Vilanova C.-Montbui
La Llacuna-Fàtima

7/22 (29-10-2017/11-03-2018)
Hostalets P.-Tous
Torre Cl.-La Paz
Rebrot-CE Masquefa
Cabrera-Ateneu Ig.
FC Masquefa-Vallbona
Capellades-Vilanova C.
Montbui-La Llacuna
Carme-Fàtima
8/23 (05-11-2017/18-03-2018)
Tous-Carme
La Paz-Hostalets P.
CE Masquefa-Torre Cl.
Ateneu Ig. -Rebrot
Vallbona-Cabrera
Vilanova C.-FC Masquefa
La Llacuna-Capellades
Fàtima-Montbui
9/24 (12-11-2017/25-03-2018)
Tous-La Paz
Hostalets P.-CE Masquefa
Torre Cl.-Ateneu Ig.
Rebrot-Vallbona
Cabrera-Vilanova C.
FC Masquefa-La Llacuna
Capellades-Fàtima
Carme-Montbui

10/25 (19-11-2017/08-04-2018)
La Paz-Carme
CE Masquefa-Tous
Ateneu Ig.-Hostalets P.
Vallbona-Torre Cl.
Vilanova C.-Rebrot
La Llacuna-Cabrera
Fàtima-FC Masquefa
Montbui-Capellades
11/26 (26-11-2017/15-04-2018)
La Paz-CE Masquefa
Tous-Ateneu Ig.
Hostalets P.-Vallbona
Torre Cl.-Vilanova C.
Rebrot-La Llacuna
Cabrera-Fàtima
FC Masquefa-Montbui
Carme-Capellades
12/27 (3-12-2017/22-04-2018)
CE Masquefa-Carme
Ateneu Ig.-La Paz
Vallbona-Tous
Vilanova C.-Hostalets P.
La Llacuna-Torre Cl.
Fàtima-Rebrot
Montbui-Cabrera
Capellades-FC Masquefa

13/28 (17-12-2017/29-04-2018)
CE Masquefa-Ateneu Ig.
La Paz-Vallbona
Tous-Vilanova C.
Hostalets P.-La Llacuna
Torre Cl.-Fàtima
Rebrot-Montbui
Cabrera-Capellades
Carme-FC Masquefa
14/29 (07-01-2018/06-05-2018)
Carme-Ateneu Ig.
Vallbona-CE Masquefa
Vilanova C.-La Paz
La Llacuna-Tous
Fàtima-Hostalets P.
Montbui-Torre Cl.
Capellades-Rebrot
FC Masquefa-Cabrera
15/30 (15-01-2017/13-05-2017)
Ateneu Ig.-Vallbona
CE Masquefa-Vilanova C.
La Paz-La Llacuna
Tous-Fàtima
Hostalets P.-Montbui
Torre Cl.-Capellades
Rebrot-FC Masquefa
Cabrera-Carme

d’un grup del Baix Llobre-
gat de l’anterior campanya, i, 
especialment, cal destacar la 
novetat del CF Vilanova del 
Camí, l’històric club blanc-i-
vermell que torna a l’activitat 
gràcies a l’impuls d’un grup 
d’exjugadors. De moment, i 
pel que s’ha vist en els primers 
partits de temporada, sembla 
que Capellades, Tous, Fàtima 
i Ateneu Igualadí es presenten 
com clars candidats a la plaça 
d’ascens directe i de promo-
ció que hi ha disponibles en el 
grup. Veurem.

CABARET:  TEATRE VICTORIA

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

Temporada 
2016 - 2017

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

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

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

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

Dia 08 d’Octubre 2017      Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.45 h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al LICEU. 

Entrades garantides a platea

Enveges i conspiracions, però també passions amoroses, gelosia, venjances i el perdó es troben en una obra mestra de Verdi que va despertar les 
ires i prohibicions de la censura del moment, obligant al compositor i llibretista de fer-hi canvis: de la Suècia original al llunyà Boston. 

Torna al Liceu el gran tenor polonès Piotr Beczala amb un dels seus títols de capçalera, al costat de la soprano Ekaterina Metlova. El muntatge de 
Vincent Boussard reforça l'ambient fosc i de misteri que envolta la peça, compta amb vestuari de Christian Lacroix i amb la sobrietat 
escenogrà�ca de Vincent Lemaire, que permet concentrar l'atenció en el nucli dramàtic de la partitura. El repartiment, dirigit per un veritable 
especialista com és Renato Palumbo, presenta a més dos referents en el cant verdià: D. Zajick i D. Hvorostovsky. 

UN BALLO IN MASCHERA:  GRAN TEATRE DEL LICEU
Anem al teatre!



Albert Moreno.

Celebrada amb èxit la 1a exhibició de salt d’alçada 
a Vilanova del Camí
ATLETISME / LA VEU 

Amb un notable èxit de 
participació i de pú-
blic es va dur a terme 

dissabte passat a la tarda, la 
1a Exhibició urbana de Salt 
d’Alçada, a la plaça del Mer-
cat de Vilanova del Camí, i 
que formava part dels actes 
de la Festa Major del muni-
cipi. La prova va ser una ini-
ciativa dels atletes anoiencs 
encapçalats pel vilanoví Hèc-
tor Ramos, entomada per 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí, que va comptar amb 
el suport del C.A. Igualada. 
L’acte va reunir a 7 atletes 
de nivell (5 nois i 2 noies), 
participants habituals en 
campionats estatals, i a l’Eu-
ropeu Sub-23 -Marc Sánc-
hez- en aquesta especialitat. 
Tot va començar a partir de 
les 7 de la tarda amb la pre-
sentació dels participants, 
els atletes del C.A.Igualada 

Petromiralles Marc Sánc-
hez, Hèctor Ramos, Santi 
Ramos, Laia Moix i Núria 
Moix, acompanyats de l’at-

leta de l’ISS-L’Hospitalet 
Roger Martínez, i del valen-
cià Alejandro Ferrer -Cór-
rer el Garbí-, que van ser 

rebuts per les autoritats. 
L’acte ben aviat va agafar un 
to animat i festiu, i la implica-
ció del públic fou molt agraï-

da. Cal ressaltar el bon nivell 
de marques assolit, malgrat 
l’hàndicap de no saltar sobre 
el material sintètic habitual, el 
que els generava dificultats en 
una prova tècnica com el salt 
d’alçada. Marc Sánchez i Hèc-
tor Ramos superaren el llistó 
a 1,90 m., seguits de Santi Ra-
mos amb 1,85 m., i de Roger 
Martínez i Alejandro Ferrer, 
amb 1,75 m. Laia Moix saltava 
1,35 m., seguida de la Infan-
til Núria Moix, amb 1,30 m. 
Va acabar l’exhibició amb 
una masterclass dels parti-
cipants a un nombrós grup 
de nois i noies, que millora-
ren el seu nivell en aquesta 
especialitat. L’exhibició va 
comptar amb la presència 
de l’alcaldessa de Vilanova 
del Camí, Noemí Trucharte, 
i dels regidors Camilo Gra-
dos -Esports- i Eva Vadillo 
-Educació-, acompanyats del 
president del CAI Petromi-
ralles Lluís Cañamares.

Els igualadins Albert Moreno i Anna Noguera, 
cinquens a l’Ironman 70.3 de Lanzarote
ATLETISME / LA VEU 

El passat dissabte 2 de 
setembre es va dis-
putar a Lanzarote la 

prova 70.3 de la franquícia 
Ironman (1900m nedant, 
90km en bici i 21km cor-
rent), puntuable en el circuit 
professional internacional. 
Tres atletes del Club At-
lètic Igualada Triat-
ló, Albert Moreno,  Anna 
Noguera i Bernat Viñals par-
ticiparen en la competició. 
La sortida del triatló es va 
donar amb la sortida del sol, 
i els participants completaren 
1 volta en un circuit circular 
amb les aigües ben calmades 
i una temperatura ideal. El 
tram de ciclisme consistia en 
dues voltes (60km i 30km) 

per un circuit rodador amb el 
vent de protagonista princi-
pal i els núvols cobrint el cel. 
L’últim tram, la cursa a peu, 
es va desenvolupar en tres 
voltes de 7km per les carrete-
res de la localitat de La Santa. 
La prova va ser guanyada 
per James Cunnama en ho-
mes, amb un temps total 
de 3h47min07seg i Anne 
Haug en dones  amb un 
temps total 4h12min38seg. 
Els atletes del CAI Al-
bert  Moreno (4h.00min.
31seg.)   i Anna  Noguera 
(4h.35min.39seg.), lluitaren 
per les primeres posicions 
amb molta solidesa en els tres 
segments, rematant la fei-
na en el seu millor segment 
(atletisme) i aconseguint 
ambdós, un magnífic 5è lloc 

en la classificació general. 
Per altre banda, en  Bernat 
Viñals demostrava la seva ex-

periència i solidesa en proves 
de llarga distància aconse-
guint una 149  posicició ge-

Anna Noguera.

neral i la 34a posició del seu 
grup d’edat (35-39) amb un 
temps total de 5h32min15seg.

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

L p
Disseny de Producte

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

www.loop-disseny.com

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

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

Per més informació, truca’ns al: 
629 77 31 01
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SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
UN VOL 

EN GLOBUS

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2017 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG 

1 ENTRADA DOBLE

www.teatrenu.com

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el 
seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU 
i a Ingravita a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als 

de rebre informació de les activitats i serveis propis d’Ingravita, 
així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que 
Ingravita pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal (LOPD)

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Vol en globus

Entrades Cine Ateneu

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura TOTS ELS SORTEJOS

676 959 431

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

info@caminsdevent.com

629 38 57 57

www.planxisteriagelabert.com

931 31 35 58

www.igualadahc.com
93 804 42 57

www.ateneuigualadi.cat
93.803.07.63

amicsdelamusica@gmail.com

677 51 96 25
93 805 08 63

938 048 852
www.museudeltraginer.com

www.lesdeusaventura.cat

696 965 684

937 495 779
www.ingravita.cat

938 030 763

www.teatreaurora.cat
93 805 00 75

Fins a inici de la nova
 temporada no hi haurà sorteig

Fins a inici de la nova
 temporada no hi haurà sorteig

Fins a inici de la nova
 temporada no hi haurà sorteig

Fins a inici de la nova
 temporada no hi haurà sorteig



HOQUEI / LA VEU 

Partit seriós i amb vic-
tòria de l’Igualada a 
la pista de l’Arenys de 

Munt. El conjunt arlequinat 
es va imposar per 1 gol a 2 a 
l’Arenys, un equip acabat d’as-
cendir i ple de jugadors vete-
rans de l’OK Lliga com Galán, 
Roca, Bolcato o Gausachs. El 
resultat es va quedar curt pels 
mèrits que van fer els homes 
de Ferran López. Amb la 
victòria d’ahir, l’Igualada es 
manté invicte en aquesta Lli-
ga Catalana i ja s’ha assegurat 
un bitllet pels quarts de final.
Ferran López va apostar per 
un cinc inicial amb Roger 
Bars i Jordi Méndez – els dos 
júniors sotscampions de món 
sub-20 als World Roller Ga-
mes–  i amb els dos fitxatges, 
Oriol Vives i Gerard Miquel.
El marcador no es va moure 
fins al minut setze de partit, 
quan Sergi Pla inaugurava el 
marcador amb un fort llan-
çament des de la banda es-
querra. L’Igualada va saber 
mantenir l’avantatge i encara 
el podria haver ampliat més 
si al minut 22, un xut d’Oriol 
Vives no s’hagués estavellat 
contra el travesser.
A la represa, els del Maresme 
van intensificar el seu joc per 
buscar l’empat i van aconse-
guir-ho al minut 13 de partit. 
L’italià Bolcato va caçar un 

L’Igualada Hoquei Club ja és a quarts de final de la Lliga Catalana 
després de derrotar al Lloret i l’Arenys de Munt

HOQUEI / LA VEU 

En només 14 dies es va 
viure la 2a Copa Es-
portsPenedès.cat de 

Nacional Catalana. Aquesta 
segona edició va tenir el ma-
teix campió que la primera, 
el Capellades HC que en-
guany va fer d’amfitrió de la 
final. El torneig va comptar 
amb 11 equips de la catego-
ria i un de Primera Catala-
na, el CP Masquefa, descen-
dit al curs passat.
En total es van disputar 23 
partits, 12 de la Fase de 
Grups i 11 en les dife-
rents Fases Finals. Del 28 
d’agost al 6 de setembre es 
van definir les classificaci-
ons dels 4 grups. 
El Grup del Penedès van veu-
re com el Capellades HC aca-

El Capellades HC revalida el títol de la Copa EsportsPenedès.cat de 
Nacional Catalana

rebot dins de l’àrea per perfo-
rar la porteria d’Elagi Deitg. 
Els igualadins no s’han ren-
dit i han buscat la victòria. 
Primer va arribar un avís de 
Roger Bars, amb un xut al pal 
passat el minut 46 de joc. I 
només minut més tard, Oriol 
Vives desviava un xut de Ro-
ger Bars des de la pròpia pista 
per batre a Rivero i establir l’1 
a 2 definitiu.
Una victòria que classifica 
matemàticament als iguala-
dins per als quarts de final de 
la Lliga Catalana. Divendres, 
a Les Comes i davant del Club 
Patí Vic, es jugaran el primer 
o segon lloc del grup. Per 
aquest partit, Ferran López 
ja podrà comptar previsible-
ment amb Tety Vives, que re-
centment ha tornat de la xina 
amb la medalla de bronze de 

la FIRS Cup.
Fitxa tècnica
Igualada HC(2): Elagi Deitg, 
Gerard Miquel, Oriol Vives 
(1), Roger Bars i Jordi Mén-
dez -cinc inicial-, Oriol Prat, 
Sergi Pla (1), Met Molas i Ar-
nau Dilmé.
Arenys de Munt (1): Alex Ri-
vero, Andrea Bolcato, Marc 
Roca, Jordi Galán i Gur-
ri, -cinc inicial-Illa, Gerard 
Gausachs, Jordi Pérez I Ar-
nau Anglas (ps).
 
L’Igualada Hoquei Club de-
buta amb victòria a la Lliga 
Catalana
Els arlequinats van superar 
per la mínima al Lloret en 
el primer compromís de la 
Lliga Catalana. L’Igualada va 
ser superior al rival en molts 
trams del partit, però la falta 

d’encert a la porteria contrà-
ria va fer que el resultat es 
quedés curt.
El matx no va poder comen-
çar millor pels homes de Fer-
ran López. Quan encara no 
s’havia jugat el primer minut, 
Sergi Pla va enviar una pilota 
al pal, acció que va repetir al 
minut 7. L’Igualada avisava, 
però el Lloret tenia teixida 
una teranyina defensiva difí-
cil de superar.
Al minut 19, Gerard Miquel, 
el jove fitxatge de l’Igualada 
va obrir el marxador amb un 
xut exterior. El porter dels gi-
ronins, Nando Serra, va atu-
rar-lo en un primer moment, 
però la vola va acabar rodo-
lant fins al fons de la xarxa. 
Dos minuts i mig més tard, 
Lluis Grau veuria la targeta 
blava per enganxar amb l’estic 

un jugador igualadí. La falta 
directa la va executar de ma-
nera magistral Sergi Pla, que 
va posar el 2-0 al marcador.
Trenta segons més tard el 
Lloret va tenir la oportuni-
tat de reduir distàncies des 
del punt de penal, però Elagi 
Deitg va aturar-lo. A la sego-
na part, les ocasions es van 
anar succeint en una i altra 
porteria però el marcador 
continuava sense moure’s,
A quatre minuts del final, un 
xut exterior creuat de Gallar-
do va permetre al Lloret fer el 
2-1. El Lloret va buscar l’em-
pat amb insistència al tram 
final de partit, però l’Iguala-
da va tenir ofici suficient per 
mantenir el resultat i sumar 
la primera victòria a la Lliga 
Catalana.
Dilluns al matí l’equip s’en-
trenarà per preparar el segon 
partit de la competició, que 
es jugarà dimarts a les nou 
de la nit a la pista de l’Arenys 
de Munt.
Fitxa tècnica 
Igualada HC (2): Elagi 
Deitg, Gerard Miquel (1), 
Met Molas, Oriol Vives i Ser-
gi Pla (1) -cinc inicial-, Ori-
ol Prat, Jordi Méndez, Roger 
Bars I Arnau Dilmé.
Lloret (1): Ferran Serra, Àlex 
Grau, Marc Grau, Lluís Grau 
i Plaza, -cinc inicial-, Rubén 
Fernández, Gallardo i Patau.

bava primer de grup després 
de superar 4-2 al CE Noia i 
d’empatar a 6 amb el HC Pi-
era, mentre que els sadur-
ninecs es feien amb la segona 
posició gràcies al seu triomf 
per 5-7 a domicili pierenc. 
Al Grup Sud el liderat va ser 
pel CH Vila-seca, l’únic dels 
12 equips que va guanyar 
els seus dos partits, per 5-6 
al CH Juneda i per 3-7 al CP 
Masquefa. Els lleidatans van 
desfer-se dels anoiencs per un 
clar 3-7. 
Al Grup Nord i Centre les 
dues primeres posicions es 
van resoldre per quoficients 
després d’acabar empatats a 
la classificació. GEIEG i CP 
Folgueroles van empatar a 1 
i ambdós van imposar-se al 
HP Tona, 3-2 i 4-2 respec-
tivament; per la seva banda 

CH Caldes i CE d’Arenys de 
Munt van acabar amb un 5-5 
el seu partit i van guanyar 
per 4-2 i 6-4 cada un al HC 
Sentmenat. Finalment GE-
IEG i CH Caldes van ser pri-
mers per millor coeficient, 
Arenys de Munt i CP Folgue-
roles segons i HP Tona i HC 
Sentmenat tercers.

3 Fases Finals en 3 seus di-
ferents
Dissabte a Juneda es va defi-
nir de la 5a a la 8a posició. El 
Juneda va superar al Arenys 
per 5-2 en semifinals i el Fol-
gueroles 8-3 al Noia. Els llei-
datans van acabar 5ns a casa 
seva gràcies al seu 3-1 davant 
dels folguerolencs, 6ns, men-
tre que els sadurninencs van 
golejar als arenyencs per 7-2.
Sentment també va viure una 

altre Fase Final, la que va re-
soldre de la 9a a la 11a po-
sició. El triangular va caure 
en mans del Piera gràcies a 
la seva victòria amb remun-
tada inclosa al darrer partit 

davant el Sentmenat per 3-2 
després d’empatar a 4 contra 
el Tona, equip que havia per-
dut contra els locals, desens, 
i que els va acabar deixant 
11ns de la Copa.
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El CFI va caure a Andorra. Foto: El Periòdic d’Andorra.

El CFI femení obté una important victòria al camp del Levante Las Planas

El CFI cau a Andorra i segueix sense 
sumar cap punt en dues jornades

FUTBOL / PERE SANTANO

E ls igualadins tenien 
un desplaçament molt 
complicat a terres an-

dorranes. L’Andorra és un 
equip que la darrera tempora-
da va estar a la part alta de la 
classificació i, ahir, va comen-
çar el seu calendari regular 
amb molta força.
Els jugadors de Dani Gime-
no es van veure sorpresos 
per la gran intensitat del 
conjunt local, contraposada 
pel joc de toc i control Blau.
El andorrans van resistir bé 
defensivament, i en una pèr-
dua igualadina, i posterior 
contracop, es van avançar 
al minut 33 (1-0); aquest fet 
va provocar cert desconcert 
blau. Tot i tenir algunes ju-
gades on el desencert final 
va evitar el gol necessari per 
a la tranquil·litat. 
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futbol 3A CATALANA G7
Jornada 2 
Can Parellada   1 · 0   FC Fruitosenc
Viladecavalls    3 · 1   CE Manresa B
CE Suria   2 · 1   UE Aviá B
Sant Pere Nord   3 · 1   CE Navás
CCF Puigcerdá   2 · 1   CE Puigreig
CE Moiá   0 · 2   CF Santpedor
CE Marganell   2 · 2   Ignasi Puig
Juan XIII   3 · 2   UD Calaf
CF Cardona   ajr.     FC Pirinaica

Jornada 3
Cardona-Juan XXIII
CALAF-Marganell
PI Puig-Moià
Castelldef.B-Puigcerdà
Puigreig-St. Pere Nord
Navàs-Súria
Avià-Viladecavalls
Manresa B-Can Parellada
Pirinaica-Fruitosenc

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

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 2
FC Andorra   2 · 0   CF Igualada
AC Alpicat   1 · 1   UE Rapitenca
Lleida ECF B   1 · 4   Sant Ildefons
CD Tortosa   0 · 0   Valls UE
Vilaseca CF   0 · 5   Vista Alegre
UDU Bellvitge   0 · 1   Viladecans UD
San Cristóbal   4 · 0   UE Sants
FC Martinenc   0 · 2   CE Efac
CF Balaguer   2 · 3   B Blanques

Jornada 3
Balaguer-Martinenc
Efac Almacelles-San Cristobal
Sants-U. Bellvitge
Viladecans-Vilaseca
Vista Alegre-Tortosa
Valls-Lleida B
Sant Ildefons-Alpicat
Rapitenca-Andorra
Borges Blanques-IGUALADA

Jornada 3
Can Roca-Corbera
St. Andreu B-Martorell
St. Vicenç H.-PR St. Feliu
Castelldef.B-SAN MAURO B
St. Esteve S.-Viladecans B
Pallejà-PU Málaga
Olesa M.-Torrelles
Levante LP-Abrera
Vallirana-Cervelló

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 2 
Riudebitlles   1 · 5   AE Piera
UE Sitges   2 · 0   CE Ódena
CF Cubelles   4 · 0   UE Martinenca
FC Hortonenc   6 · 3   AE Munia
J Ribetana     1 · 4   UD San Mauro
CF La Pobla   0 · 4   CE Anoia
AE Moja   4 · 2   CF Mediona
CE Olivella   0 · 2   Sant Pere
CD Ribes   0 · 2   UDM Igualada

Jornada 3
Ribes-Olivella
St. Pere M.-Moja
Mediona-POBLA CL.
ANOIA-Ribetana
SAN MAURO-Hortonenc
La Múnia-Cubelles
Martinenca-Sitges
ÒDENA-Riudebitlles
MONTSERRAT-PIERA

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

futbol 2A NACIONAL F.
Jornada 2 
UD Collerense   4 · 1   P Ferranca
Sp Mahón   0 · 3   FC Barcelona B
CE Seagull   1 · 2   RCD Espanyol B
Levante Planas   1 · 3   CF Igualada
Sant Gabriel   0 · 1   Son Sardina
SE AEM   1 · 0   CE Europa
Pardinyes CF   2 · 1   CF Pallejá

Jornada 3 (dia24)
Levante LP-St. Gabriel
Son Sardina-Seagull
Espanyol B-Sp. Maó
Barcelona B-Pardinyes Lleida
Pallejà-AEM Lleida
Europa-Collerense
IGUALADA-P. Ferranca

   PT. j g e p gf gc df
1  San Mauro 6 2 2 0 0 7 2 5
2  Cubelles 6 2 2 0 0 6 1 5
3  Sitges 6 2 2 0 0 5 1 4
4  Moja 6 2 2 0 0 5 2 3
5  Hortonenc 4 2 1 1 0 7 4 3
6  Anoia 3 2 1 0 1 4 1 3
7  Piera 3 2 1 0 1 6 4 2
8  Ribes 3 2 1 0 1 5 3 2
9  UD Montserrat 3 2 1 0 1 3 2 1
10  J Ribetana 3 2 1 0 1 4 4 0
11  Mediona 3 2 1 0 1 5 6 -1
12  Sant Pere 3 2 1 0 1 3 5 -2
13  Riudebitlles 3 2 1 0 1 3 6 -3
14  Martinenca 1 2 0 1 1 1 5 -4
15  Olivella 0 2 0 0 2 2 5 -3
16  Ódena 0 2 0 0 2 1 4 -3
17  Munia 0 2 0 0 2 3 9 -6
18  La Pobla 0 2 0 0 2 1 7 -6

   PT. j g e p gf gc df
1  Vallirana  6 2 2 0 0 7 3 4
2  Pallejá 6 2 2 0 0 4 2 2
3  PR Sant Feliu 4 2 1 1 0 6 1 5
4  Martorell 4 2 1 1 0 6 2 4
5  Sant Andreu B 4 2 1 1 0 4 3 1
6  Málaga 4 2 1 1 0 3 2 1
7  Levante Planas 4 2 1 1 0 2 1 1
8  San Mauro B 3 2 1 0 1 4 4 0
9  Olesa 3 2 1 0 1 3 3 0
10  Cervelló 2 2 0 2 0 3 3 0
11  Castelldefels B 2 2 0 2 0 2 2 0
12  Corbera 1 2 0 1 1 3 4 -1
13  Abrera 1 2 0 1 1 3 4 -1
14  Torrelles 1 2 0 1 1 1 2 -1
15  Can Roca 74 1 2 0 1 1 3 6 -3
16  SV Horts 1 2 0 1 1 2 6 -4
17  Viladecans B 0 2 0 0 2 2 4 -2
18  Sant Esteve 0 2 0 0 2 2 8 -6

   PT. j g e p gf gc df
1  Viladecavalls 6 2 2 0 0 5 1 4
2  Sant Pere Nord 6 2 2 0 0 5 2 3
3  Marganell 4 2 1 1 0 5 4 1
4  Juan XIII 4 2 1 1 0 4 3 1
5  Puigcerdá 4 2 1 1 0 2 1 1
6  Pirinaica 3 1 1 0 0 2 0 2
7  Calaf 3 2 1 0 1 5 4 1
8  Santpedor 3 2 1 0 1 4 3 1
9  Puigreig 3 2 1 0 1 3 2 1
10  Manresa B 3 2 1 0 1 4 4 0
11  Suria 3 2 1 0 1 3 4 -1
12  Can Parellada 3 2 1 0 1 1 2 -1
13  Ignasi Puig 2 2 0 2 0 3 3 0
14  Navás 1 2 0 1 1 1 3 -2
15  Aviá B 0 2 0 0 2 2 4 -2
16  Cardona 0 1 0 0 1 1 3 -2
17  Fruitosenc 0 2 0 0 2 0 3 -3
18  Moiá 0 2 0 0 2 0 4 -4

   PT. j g e p gf gc df
1  Sant Ildefons 6 2 2 0 0 7 2 5
2  Viladecans 6 2 2 0 0 2 0 2
3  Vista Alegre 4 2 1 1 0 6 1 5
4  Efac Almacelles 4 2 1 1 0 2 0 2
5  Alpicat 4 2 1 1 0 2 1 1
6  San Cristóbal 3 2 1 0 1 4 1 3
7  Andorra 3 1 1 0 0 2 0 2
8  B Blanques 3 1 1 0 0 3 2 1
9  Lleida B 3 2 1 0 1 2 4 -2
10  Sants 3 2 1 0 1 1 4 -3
11  Valls 2 2 0 2 0 1 1 0
12  Balaguer 1 2 0 1 1 2 3 -1
13  Bellvitge 1 2 0 1 1 1 2 -1
14  Rapitenca 1 2 0 1 1 1 2 -1
15  Tortosa 1 2 0 1 1 1 3 -2
16  Vilaseca 1 2 0 1 1 1 6 -5
17  Martinenc 0 2 0 0 2 0 3 -3
18  Igualada 0 2 0 0 2 0 3 -3

Els andorrans també tingue-
ren alguna oportunitat més, 
fruit del major ritme i intensi-
tat. Tot i així, s’arribà a la mitja 
part amb el 1 a 0.
A la represa, els blaus millora-
ren les sensacions, no obstant, 
al minut 61, després d’una 
passada profunda, el conjunt 
local amplià distàncies, tot i la 
posició dubtosa del davanter. 
El gol adormí el partit, i als 
Blaus se’ls hi posà molt costa 
amunt la remuntada. 
La seguretat defensiva dels 
andorrans va fer que el par-
tit acabés amb la seva porta a 
zero. Tot i el complicat inici, 
els blaus estan suficientment 
capacitats per redreçar la si-
tuació i començar a sumar 
punts. La tècnica hi és, no hi 
ha dubte. I les ganes, estem se-
gurs que també. 
La setmana vinent, els igua-
ladins tornen a jugar a terres 

lleidatanes. Es desplaçaran 
fins a Les Borges Blanques ( 
terra de bon oli), per jugar la 
tercera jornada de lliga.
CFI: Dani; Aleix, Baraldés 
(Martí 58’), Thomas, Iloie; 
Moragas, Güell (Joel 46’), Eric 
(Eloi 79’), Fran (Morillas 46’), 
Juanjo (Cano 58’); Doblas.

Partit fora de l’horari habitual, 
a les 10:00h a Sant Joan Des-
pí, per jugar davant el Levante 
Las Planas.
L’equip durant els primers mi-
nuts de joc va veure com el 
Levante portava la iniciativa, 
però en el minut 12’ arribava 
el primer gol de Marta Cubí 
aprofitant un refús a la frontal 
de l’àrea, després d’un llança-
ment de falta lateral. Excel-
lent culminació.
No acabava aquí l’ofensiva 

blava, perquè tres minuts més 
tard, era Judit que amb una 
magnífica centrada posava la 
pilota al cap de Mariona Mar-
sal, que acabava rematant al 
fons de la xarxa.
Les locals reduïen distàncies 
amb una jugada per la banda 
dreta on la seva davantera fi-
nalitzava amb un cop de cap. 
Escurçaven el marcador al 1-2.
D’aquesta manera, els dos 
equips anaven al descans sen-
se un dominador clar i amb el 

partit obert.
Les noies de Jordi Torres sor-
tien en la segona part i feien 
el tercer gol aprofitant un au-
to-gol de les defenses locals.
Amb l’ 1-3 al marcador l’equip 
deixava passar els minuts amb 
control i contundència en la 
part defensiva, per aconseguir 
la primera victòria a domicili.
La competició es reprendrà el 
24 de setembre, quan les bla-
ves rebran al Peña Ferranca a 
Les Comes.
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Bon resultat del CAI Petromiralles al 
Triatló de Catalunya (Banyoles)

ATLETISME / LA VEU 

El passat dissabte 2 de 
setembre, es va cel·le-
brar  la XXXII Triatló 

de Catalunya a la població de 
Banyoles, que es tracta de la 
triatló més antiga de les dis-
putades a Catalunya. La pro-
va puntuable per a la lliga de 
clubs i circuit català de triatló 
va acollir a 358 participants. 
Els triatletes van iniciar la 
prova amb 750 metres de na-
tació a l’estany de Banyoles, 

seguits de 28 km de ciclisme 
amb un recorregut pels vol-
tants de la població de Ba-
nyoles, un circuit trencaca-
mes amb constants pujades i 
baixades. Per finalitzar la pro-
va els participants van realit-
zar 5 km de cursa a peu pels 
voltants de l’estany. Es tracta 
d’una de les proves amb més 
participació del circuit català 
i amb millor acollida per part 
dels participants.
Els guanyadors de la prova 
foren Iñaki Baldellou 56m18s  

Quarta posició del CAI a 
l’Aquatló de Banyoles per 
equips

ATLETISME / LA VEU 

El passat dilluns 11 de 
setembre es disputà 
al Masnou, una nova 

prova de la copa catalana 
d’aquatlons, puntuable per la 
lliga de clubs. La carrera es 
disputà en el format de 2,5 
kilòmetres de cursa a peu, 1 
km de natació al mar i 2,5 ki-
lòmetres més de carrera a peu 
per finalitzar la competició.
Entre els més de 130 partici-
pants que participaren en la 
competició, el CAI Triatló hi 
fou present amb 5 dels seus 
membres; Assumpta Castell-
tort, Samuel Delgado, Carlos 
Fernández, Oriol Marimon i 
Sergi Sánchez.
A nivell individual cal des-
tacar la 5a posició absoluta i 

ATLETISME / LA VEU 

El passat dissabte 9 de 
setembre es va dispu-
tar a la ciutat de Valèn-

cia el Campionat d’Espanya 
de triatló en distància olím-
pica, on el CAI triatló hi va 
ser present amb dos dels seus 
triatletes: Oriol Marimon i 
Assumpta Castelltort, on els 
dos prengueren la sortida 
en la prova per grups d’edat.
La prova consistia en 1500m 
de natació a les aigües del 
port, 40km de ciclisme to-
talment plans i molt tècnics, 
aprofitant gran part de l’antic 

(Club Natació Minorisa) i 
Cristina Prat 1h0829s (Prat 
Triatló 1994). 
Pel que fa als components 
del CAI triatló Petromira-
lles, destacar el gran treball i 
estratègia d’equip de tots els 
components que els hi va per-
metre assolir una excel·lent 
23a posició de la classificació 
general de clubs.
A nivell individual destacar 
la brillant 36º posició de la 
general de Oriol Marimon, 
mostrant un gran estat de 
forma i regularitat als tres 
segments de la prova i la 6a 
posició d’Oriol Castells en 
seu grup d’edat V2M, a escas-
sos 35 segons del podi.

Resultats dels components 
del CAI triatló Petromira-
lles:
36è Oriol Marimon 1h2m05s
127è Oriol Castells 1h11m28s
171è Josep Cantero 1h16m00s
200è Toni Cañas 1h19m11s
214è Oleguer Suñé 1h21m02s
246è Magí Senserrich 
1h27m06s.

3r de la seva categoria d’Ori-
ol Marimon i la clara victòria 
en la categoria de veteranes2 
d’Assumpta Castelltort, així 
com la 23a posició absoluta 
de Carlos Fernández. Samuel 
Delgado i Sergi Sánchez tam-
bé realitzaren una molt bona 
competició finalitzant la pro-
va en la 40a i 44a posició.
Els guanyadors absoluts de la 
prova foren Rodrigo Torres 
dels Rockets i Clàudia Perez 
del CN Sabadell.
Finalment cal ressaltar l’ex-
cel·lent 4a posició per equips 
aconseguida per els nois del 
CAI Triatló, només superats 
pel CN Barcelona, el CN Ma-
taró i el Prat Triatló, que fou 
el guanyador de la prova a ni-
vell de clubs

traçat del circuit urbà de fór-
mula 1, i 10 km de carrera a 
peu per finalitzar. La prova va 
estar marcada pel fort vent, 
una fina pluja que anava ca-
ient i sobretot per la dificul-
tat del circuit de ciclisme.
Assumpta Castelltort es va 
proclamar subcampiona 
d’Espanya del seu grup d’edat 
en el dia que debutava en una 
prova de distància olímpica, 
mentre que Oriol Marimon 
tot i fer un bona natació sor-
tint al grup capdavanter, per 
problemes en el tram de ci-
clisme va haver d’abandonar.

Assumpta Castelltort, 
subcampiona d’Espanya

ATLETISME / LA VEU 

El passat diumenge 10 
de setembre va dispu-
tar-se la tercera edició 

de la Triatló Infantil de Mont-
bui, organitzada un any més 
per l’empresa Bàsic Ona Ser-
veis amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Santa Marga-
rida de Montbui i de la Fede-
ració Catalana de Triatló.
La cursa comptà amb la par-
ticipació d’un centenar de jo-
ves triatletes vinguts d’arreu 
de Catalunya.
La prova es realitzà en uns 
circuits de diferents dis-
tàncies segons la categoria, 
que consistien en un primer 
tram de natació a la piscina 
municipal de Montbui, per 

Més d’un centenar de joves participen a 
la III Triatló Infantil de Montbui

continuar amb un segment 
de ciclisme pels carrers dels 
voltants i finalitzant amb un 
tram de cursa a peu a les ro-
dalies del camp de futbol del 
municipi, que permeteren a 
tots els joves triatletes gaudir 
d’una gran matinal d’esport.
Els guanyadors de les res-
pectives categories foren 
Ània Dalmau i Martí Paín en 
mini triatló, Maia Salomon 
del Prat Triatló 1994 i Roger 
López del CE Speed Repu-
blik s’imposaren en preben-
jamins, Iria Romeo del Cer-
danyola i Alvaro Gallardo del 
Gavà Triatló foren els millors 
en benjamins, Carla Bisbal 
i Oriol Alonso, ambdós del 
CAI Triatló dominaren amb 
solvència la categoria aleví, 

mentre que Oriol Alcaraz del 
CN Sitges i Laura Jimenez del 
CAI Triatló foren els vence-
dors en la categoria infantil.
Al finalitzar la prova i després 
de l’avituallament de tots els 
participants tingué lloc l’en-
trega de premis als millors 
classificats de cada categoria 
per part de Josep Palacios, 
regidor d’esports del munici-
pi, Enric Brunet de Bàsic Ona 
Serveis i Oriol Marimon, co-
ordinador de la prova.
D’aquesta manera es donava 
per finalitzada la tercera edi-
ció d’aquesta triatló infantil, 
una prova que any rere any 
es consolida dins el calendari 
català de proves de promoció 
i que intentarà amb la volun-
tat de seguir creixent durant 
els propers anys. 
Finalment, l’organització vol 
agrair el suport rebut per 
part de l’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui, de la 
Federació Catalana de Triat-
ló, Begudes Poch, Frit Ravich, 
Acústic Anoia, Copisteria 
Comarca, Júlia Salanova Fi-
sioteràpeuta, al CAI Triatló i 
a tots els voluntaris i contro-
ladors que van fer possible la 
realització d’aquesta prova.
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PATINATGE / LA VEU 

E l dia 5 de setembre 
les patinadores van 
tornar a la feina per 

començar a preparar una 
temporada que es presenta 
apassionant.
Moltes d’elles es presentaran 
a proves per passar de nivell i 
continuar amb l’evolució del 
seu patinatge, refermant tota 
la feina feta durant la tempo-
rada passada.
Dins les novetats d’aquesta 
temporada destaca que els 
entrenaments del dissabte es 
realitzaran a la pista poliva-
lent del complex esportiu de 
Les Comes.
Una altra de les novetats serà 
la incorporació d’entrena-
ments de la modalitat “Solo 
Dance”, a càrrec de l’entrena-
dora Cristina Castro. Aquesta 

modalitat cada vegada està 
agafant més protagonisme al 
nostre país, i també serveix 
per complementar la modali-
tat de patinatge lliure.
Els entrenaments de moda-
litat “Lliure” continuaran a 
càrrec de la Cristina Fernan-
dez.
L’última novetat d’aquesta 
temporada serà la realització 
de jornades de tecnificació, a 
càrrec de la Judit Ponsa, en-
trenadora de nivell nacional 
per la RFEP.
Amb totes aquestes novetats, 
el club vol continuar evolu-
cionant i creixent en aquest 
segon any de vida i convida 
a tots els nens i nenes que 
vulguin provar aquest es-
port a fer-ho gratuïtament i 
sense compromís.
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Ja ha sortit el núm. 56

Publicacions Anoia SL 
i l’Igualada Volei Club 
renoven el conveni de 
col·laboració

VOLEI / LA VEU 

L ’Igualada Volei Club 
ha renovat el conveni 
de col·laboració amb 

Publicacions Anoia SL, em-
presa editora de La Veu de 
l’Anoia i www.veuanoia.cat, 
a través del qual, entre al-
tres acords, els dos mitjans 
de comunicació intensifi-
caran la informació espor-
tiva derivada dels partits, 
les notícies, els resultats, 
els horaris que jugui l’IVC, 
tant en la seva versió im-
presa com en la web digital.

La Veu de l’Anoia permet 
de subscriure’s de mane-
ra gratuïta al seu butlletí 
des de la seva web (www.
veuanoia.cat) i rebre les 
notícies diàriament al cor-
reu on es podrà estar in-
format en tot moment de 
què succeeix a la comar-
ca i especialment a l’IVC.
Al mateix temps, La Veu de 
l’Anoia esdevé el mitjà ofici-
al del club, el qual lluirà el 
logotip de La Veu en les se-
ves equipacions esportives. 

El Club Patinatge Artístic
Igualada comença la 
temporada amb moltes 
novetats

NATACIÓ / LA VEU 

La secció de Natació del 
C.N.Igualada arrenca 
la pretemporada amb 

una estada durant els dies 
del 4 al 7 de setembre a “Cala 
Canyelles”,  situat a la locali-
tat gironina de Lloret de Mar. 
Allà hi han estat realitzant els 
primers entrenaments amb 
piscina de la nova temporada 
2017-2018 i han estat prac-
ticant tant activitats aquà-
tiques com esportives. Així 
com esquí nàutic i wakerbo-
ard, patins (pedals), snorkel, 
caiac, passeig en barca, vo-
lei sorra i  jocs de platja i 
també van practicar pàdel, 
tennis, waterpolo, futbol…

Ha sigut una estada molt po-
sitiva per els esportistes ja 
que han tornat molt contents 
i motivats, i amb moltes ganes 
de començar la temporada.

El Club Natació Igualada fa un stage 
de pretemporada

Els hi desitgem que se’ls com-
pleixin tots els seus objectius 
que tenen cadascú, que segur 
que ho aconseguiran amb es-
forç, constància i compromís.

Aida Macià, segona fèmina a la 
travessa de l’Escala a Roses

WINDSURF / LA VEU 

Un any més ha tornat la 
Travessia de l’Escala 
a Roses que ja suma 

la seva setena edició de que el 
GEN de Roses la va recuperar.  
Més d’un centenar de partici-
pants es van reunir el passat 26 
d’agost per completar aquesta 
travessa. Cada any s’han anat 
afegint classes diferents per 
completar aquest recorregut i 
entre les que més hi destaquen 
hi trobem: embarcacions  de 
vela lleugera, catamarans, ki-
tesurfs, creuers a vela o amb 
windsurf, tal i com ho va fer 
Aida Macià (CAT-85/ Buff, 
Simmer Style, RRD, Sailbo-
ards Girona, Caravan Girona, 
Julià Camper, CN Bétulo).
Tot i que s’esperava una tra-

vessia lenta i amb poc vent, 
el dia es va recuperar amb un 
vent tèrmic de sud d’entre 12 i 
15 nusos, aspecte que va afa-
vorir que el primer classificat 
amb un kitesurf, completés el 
recorregut en 20 minuts.
Pels windsurfistes la traves-
sia que requeria d’un gran 
esforç físic ja que al llarg del 
recorregut es van trobar amb 
buits de vent, que van haver 
de solucionar creant vent 
aparent amb la vela, a més a 
més, del cansament per anar 
tota l’estona amb la mateixa 
posició. Cal destacar que la 
igualadina va completar la 
travessia amb 38 minuts i va 
ser la segona fèmina en en-
trar al port, després de Mar 
Rotger amb kitesurf i la pri-
mera fèmina en windsurf. 



40  |  CULTURA Divendres, 15 de setembre de 2017

TEATRE / LA VEU 

El Teatre Municipal l’Ate-
neu d’Igualada enceta 
la programació de tar-

dor el diumenge, 17 de setem-
bre, a les 19h, amb l’espectacle 
Art, protagonitzat per tres 
grans noms de l’escena cata-
lana: Pere Arquillué, Francesc 
Orella i Lluís Villanueva.
Aquest text de Yasmina Reza, 
que des de la seva estrena el 
1994 s’ha convertit en un fe-

nomen internacional de pú-
blic i crítica, és una comèdia 
intel·ligent sobre l’amistat.
També és un immillorable ve-
hicle de lluïment per a un trio 
de grans actors. Un quadre 
en blanc posarà a prova una 
llarga relació entre tres homes 
que semblava impossible de 
trencar. Aquest és el punt de 
partida d’una obra molt engi-
nyosa i divertida.
L’obra explica la història d’en 
Sergi, un apassionat de l’art 

modern, que adquireix un 
quadre del pintor Antrios 
-consistent en una tela blan-
ca amb unes finíssimes ratlles 
grises- per la xifra astronòmi-
ca de 200.008 euros Els seus 
amics, l’Ivan i el Marc, inten-
ten fer-li entendre que sobre la 
tela no hi ha res, però en Sergi 
s’obstina a percebre una obra 
mestra de l’art abstracte. La 
discussió sobre el significat de 
l’art posarà en perill l’amistat 
entre tots tres.
Per al director, Miquel Gor-
riz, “a Art veiem el ridícul que 
podem arribar a fer i com de 
desesperats podem arribar a 
estar”. I per a Jordi Galceran, 
traductor de l’obra “Art és una 
joguina que sembla senzilla 
i lleugera, però cada senti-
ment, cada paraula és al seu 
lloc, com en una bona cançó”. 
Apunta que “Yasmina Reza és 
una gran escriptora de teatre 
perquè no ho escriu tot, deixa 
un gran marge perquè la in-
terpretació completi el signi-
ficat del que ella ha posat so-
bre el paper; el sentit final de 
cada rèplica és en mans dels 
actors, de la seva intenció en 
pronunciar-la, quan traduei-
xes un text així corres el perill 
de ser massa explícit, d’aclarir 
el subtext, i Art és una obra 
l’escriptura de la qual ratlla la 
perfecció precisament perquè 
és més important el que no es 
diu que no pas el que es diu”.

Yasmina Reza, dramaturga 
contemporània
Yasmina Reza (París, 1959), 

Pere Arquillué, Francesc Orella i Lluís Villanueva 
porten “Art”, diumenge, al Teatre Municipal l’Ateneu

Gran Premi de Teatre de l’Aca-
démie Française en reconei-
xement a la seva carrera com 
a dramaturga, és autora de 
l’obra Art, premiada amb tres 
premis Molière i una de les 
comèdies més representades 
arreu del món des que es va 
estrenar el 1994 a la Comédie 
des Champs-Elysées. També 
és autora d’altres textos tea-
trals de gran èxit, com ara Tres 
versions de la vida (2000), Una 
comèdia espayola (2004) o Un 
déu salvatge (2007), adapta-
da al cinema per Roman Po-
lanski.
A més, l’autora ha conreat 
el conte i la novel·la. Amb la 
seva darrera narració, Babylo-
ne (2016), que Anagrama ha 
publicat en català i castellà ha 
guanyat el Premi Renaudot, 
un dels més prestigiosos de 
les lletres franceses. En el con-
junt de la seva obra, l’autora 
ha qüestionat els principis que 
regeixen els nostres dies, com 
ara les relacions familiars, les 
ideologies o els cànons de l’art 
contemporani. Reza afirma 
que “a l’univers de l’art totes 
les relacions són molt inten-
ses, van directament a l’essèn-
cia de l’home”.

Nova temporada del Teatre 
Municipal l’Ateneu
L’escenari municipal igualadí 
ofereix una àmplia programa-
ció durant els propers mesos. 
Entre altres, per a comme-
morar el centenari de Josep 
Romeu i Figueras, l’1 d’octu-
bre arriba Triunfo de amor de 

El text de Yasmina Reza, que des de la seva estrena el 1994 s’ha convertit en un fenomen internacional, 
és una comèdia intel·ligent sobre l’amistat

Juan del Enzina, que aproparà 
un clàssic de la literatura cas-
tellana i serà una oportunitat 
única per veure aquest tipus 
de teatre. Oskara de Kukai 
Dantza, que es representarà 
el 15 d’octubre, ha estat esco-
llit enguany Millor Especta-
cle de Dansa als Premis Max. 
El 29 d’octubre serà el torn 
de Sota teràpia, una comèdia 
brillant que no dona treva. 
Ramon Madaula és l’autor de 
L’electe, que es podrà veure el 
12 de novembre, una comè-
dia interpretada per Roger 
Coma i Abel Folk. Destaca 
també Óscar, el niño dormi-
do d’El Espejo Negro, Premi 
FETEN al Millor Espectacle 
l’any 2016, que arribarà a 
Igualada el 3 de desembre.

Abonaments i entrades
El preu de les entrades d’Art és 
de 20 i 18 euros per les nume-
rades i de 15 euros per les no 
numerades, amb descomptes 
per a diversos col·lectius. Per 
Internet es podran comprar a 
www.ticketea.com a partir de 
l’11 de setembre, en aquest cas 
amb una taxa afegida.
El Teatre Municipal l’Ateneu 
té també a la venda dues mo-
dalitats d’abonament: 3 entra-
des per 45 euros i 6 entrades 
per 55 euros. Es poden com-
prar entrades i abonaments 
al Punt de Difusió Cultural 
i Turística d’Igualada, al c/ 
Garcia Fossas 2, de dimarts a 
divendres de 19 a 21h, i dis-
sabtes i diumenges d’11 a 14h 
i de 18 a 21h.

OPORTUNITAT PER 
GESTIONAR EL RESTAURANT 

DEL VIU B1

El restaurant-cafeteria situat a 
l’edifici ViuB1, al carrer Joaquima 

Vedruna, 23 d’Igualada, 
està disponible perquè el gestioni 

un nou llogater.
Té capacitat per a 85 persones i 
terrassa exterior i dóna servei als 

llogaters dels pisos 
i al públic en general.

Està a tocar del mercat de la Masuca, 
dels jutjats i del futur Campus 

Universitari de Salut que ha anunciat 
Universitat de Lleida.

No requereix inversió inicial. 
Interessats trucar al 93 801 73 58
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Després d’un temps 
de vacances tornem 
a començar amb la 

il·lusió d’un setembre recent·
ment estrenat. Moltes propos·
tes a punt, d’altres embastades, 
projectes engrescadors i edici·
ons especials d’aniversari. Re·
novar, crear i compartir. 

L’Ateneu, un punt de trobada
Una vegada al mes els amants 
de la música country tenen 
l’oportunitat de gaudir de 
les trobades que organitza el 
Grup Country de l’Ateneu. 
Aquest diumenge 10 de se·
tembre a partir de les 18 h a 
la pista de l’Ateneu Igualadí 
enceten la temporada de ball. 
No cal tenir nivell. L’entrada és 
lliure per a tothom que vulgui 
ballar i passar una bona esto·
na.  També hi haurà servei de 
bar. 
El dissabte 16 de setembre 
comencen les Patitrobades. A 
partir de les 11 del matí el ves·
tíbul de l’Ateneu es convertirà 
en un espai de joc i l’esperit 
d’aquests dissabtes lúdics és 
compartir el meravellós món 
del joc amb la família i amics 
de la mà de la gent del Pati.
Els col·leccionistes tenen una 
cita el dissabte 23 de setembre, 
la Trobada de Plaques Jané 
Baqués que tindrà lloc a la 
pista de l’entitat a partir de les 
8 del matí fins al migdia. Els 

participants, col·leccionistes i 
públic tindran la possibilitat 
d’entrar en un sorteig de pla·
ques antigues i per arrodonir 
el matí el Cafè de l’Ateneu 
oferirà un menú d’esmorzar de 
‘forquilla i ganivet’ a un preu 
mot assequible de trobada. 

Cineclub Ateneu, Cicle Gau-
dí i Mostra Internacional 
Films Dones Barcelona com-
plementen la cartellera de 
l’Ateneu cinema. 
El Cineclub Ateneu inaugura 
la nova temporada el dijous 14 
de setembre amb ‘El sueño de 
Gabrielle’ de la directora fran·
cesa Nicole García, a les 20 h 
sessió doblada i a les 22 h en 
versió original.
Seguim amb el Cicle Gaudí, 
circuit estable de cinema en 
català el tercer dijous de cada 
mes. ‘Incerta glòria’ és la pel·
lícula del mes de setembre, el 
dijous dia 21 a les 20 h.
l’Ateneu cinema acollirà el di·
jous 28 de setembre a les 20 
h el documental ‘Free (Hadi·
jatou contra l’Estat)’ de Laia 
Gomà i Rosa Cornet en el 
marc de la Mostra Internaci·
onal Films Dones Barcelona. 
El dia de la projecció es comp·
tarà amb la presència de Laia 
Gomà. L’entrada serà gratuïta.

Òpera i dansa
L’Ateneu cinema segueix apos·
tant per les retransmissions en 
directe des de la Royal Opera 

House de Londres. La tem·
porada 2017/2018 arrancarà 
el dimecres 20 de setembre 
amb el  fantàstic clàssic de 
Mozart ‘La Flauta Màgica’, 
obra que, per primera vega·
da es projectarà en sales de 
cinema. Es pot consultar la 
programació de la tempora·
da a www.ateneucinema.cat 
El mes de setembre comen·
ça el curs escolar i també els 
cursos i tallers de l’Ateneu. 
Seguim amb l’Escola d’Es·
cacs per a nens i nenes els di·
mecres i divendres a la tarda. 
Les classes de Taitxí tres dies 
a la setmana i les d’Aikido els 
dijous i dissabtes adreçades 

El batec de l’Ateneu no s’atura mai, nova temporada

tant a un públic infantil com 
adult. 
El ball també té el seu espai 
en la programació estable 
de l’entitat. L’espai de Swing 
Anoia proposa  pels dissab·
tes 16 i 30 d’aquest mes uns 
tallers intensius de cara a 
començar en plena forma 
el curs el mes d’octubre i les 
classes de Line·dance co·
mencen a partir del diven·
dres dia 8 de setembre amb 
el Grup Country Ateneu. 
Volem fer una menció es·
pecial al Taller d’Enquader·
nació de l’Ateneu Igualadí, 
aquest espai creatiu amb 
Maria Requesens al capda·

vant que enguany celebra el 
seu 20è aniversari. Tots els 
dimarts per aprendre l’art i 
ofici de l’enquadernació ar·
tesanal.
Les classes setmanals es 
complementen al llarg del 
curs amb monogràfics i vi·
sites culturals relacionades 
amb l’activitat. El taller és 
una bona opció pel desen·
volupament artístic, creatiu 
i d’habilitats adreçat a perso·
nes de totes les edats. 
A la web de l’Ateneu trobareu 
tota la informació de la pro·
gramació d’activitats, cursos 
i tallers  www.ateneuigualadi.
cat  o trucant al 93 803 07 63.

MÚSICA / LA VEU 

Diumenge, 17 de se·
tembre de 2017, a les 
set de la tarda tindrà 

lloc a l’auditori Cal Figueres 
dels Hostalets de Pierola un 
concert a càrrec de l’Ensem·
ble Vila·seca, sota la direcció 
de Rafael Fabregat, que in·
terpretaran un repertori del 
barroc amb obres de Bach i 
Telemann. L’acte és organitzat 
pels Amics de la Música dels 
Hostalets de Pierola.

Ensemble Vila-seca
Son un grup de professionals 
vinculats al Conservatori 
Professional de Música de Vi·
la·seca, on alguns hi treballen 
des de fa més de vint anys. 
Durant aquest temps, han 
col·laborat, com a docents i 
com a intèrprets, en el desen·

volupament d’un projecte que 
ha donat al Centre un prestigi 
notable en els àmbits educa·
tiu i artístic del país. 
Tot i que el nucli original de 
l’Ensemble Vila·seca rau en 
un grup de set músics, de qui 
sorgeix la iniciativa, el pro·
jecte vol mantenir la versati·
litat i la flexibilitat com a con·
dició essencial per planificar 
les programacions i perfilar la 
seva singularitat. 

Rafael Fabregat, director
Nascut a Tortosa, realitza els 
estudis musicals als Conser·
vatoris de Tarragona, Vila·se·
ca i El Liceu de Barcelona, on 
obté el Títol Superior en les 
modalitats de violí  i música 
de cambra, sota el mestratge 
de Evelio Tieles. Posterior·
ment amplía la  seva formació 
instrumental amb la violinis·

ta Ala Voronkova.
Com a intèrpret, ha participat 
en diverses formacions cam·
brísticas i orquestrals.
En l’àmbit de la direcció, ha 
rebut formació de mestres 
com ara Jacques Bodmer, 
Jordi Mora i Josep Prats,  i ha 
participat en diversos cursos 
de perfeccionament, com el 
Curs Internacional de Viena 
amb Salvador Mas i el Curs 
del Festival d’Atri (Italia) amb 
Dominique Rouits.
Des de l’any 1991 es professor 
de violí al Conservatori de Vi·
la·seca, on ocupa el càrrec de 
Cap de Departament de Cor·
da i dirigeix l’orquestra Hän·
del (alumnes de Grau Pro·
fessional). Des de l’any 2016 
dirigeix l’Ensemble Vila·seca, 
una formació heterogènia, 
integrada per professionals 
vinculats al Conservatori de 

MÚSICA / LA VEU 

El proper dissabte 17 de se·
tembre, encetem nou curs a 
laBastida!
Una programació plena de 
música, arts i totes aquelles ma·
nifestacions culturals que ens 
mouen a compartir i explorar 
noves formes de sentir la vida.
Obrim amb les actuacions de la 
Laia i en Jaume, els JANSKY!
Els de ses illes, visiten per sego·
na vegada laBastida i ens porten 
per una banda, els rics i sorpre·
nents poemes de la Laia Malo 
que tindrem l’oportunitat d’es·
coltar a les 11h i seguidament 
ens oferiran un directe al seu 
pur estil propi, l’electrovers: ba·
ses electròniques sobre les quals 
ballen la flauta hipercontempo·
rània del Jaume i la veu única de 
la Laia. Segons els crítics el seu 
espectacle és quelcom molt es·

pecial i únic.
Us esperem doncs a ElVer·
mutillo LaBastida el proper 
diumenge 17/09/17 a les 
11h del matí.
Cervesera artesana de pro·
ximitat, aquesta edició ens 
acompanyen els amics de 
Espina de Ferro

Concert d’Ensemble Vila-Seca als 
Hostalets de Pierola

El Vermutillo amb Laia 
Malo i Jansky a laBastida
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Amb motiu dels actes 
institucionals dels dies 
de la Festa Major, i es-

pecialment com a commemo-
ració dels 70 anys del Centre 
d’Estudis Comarcals d’Igua-
lada, a més de la  presentació 
del volum número 17 de la 
Miscellanea Aqualatensia, va 
tenir lloc un concorregut acte 
institucional, al Saló de sessi-
ons de I’Ajuntament d’lgualada, 
amb una Conferencia a càrrec 
del senyor Josep Santesmases i 
Ollé, en un testimonial episodi 
que també va servir per a retre 
un sentit homenatge a uns des-
tacats membres de la Junta: el 
senyor Josep Riba i Gabarró i el 
senyor Magí Puig i Gubern.
Quant a la dissertació del se-
nyor Josep Santesmases i Ollé, 
aquest va apuntar a fer un me-
morable reconeixement de la 
longeva trajectòria del Centre 
d’Estudis Comarcals d’Iguala-
da, que enguany celebra el seu 
setantè aniversari, en el sentit 
d’elogiar la valentia de la seva 
creació en dies d’una pesarosa 
postguerra; esdevenint ben avi-
at tot un modèlic referent per a 
uns  posteriors centres d’estudis 
i en especial per a aquells apa-
reguts durant el període de la 
transició.
Si bé va festejar, tot cenyint-se 
a les pautes que aplegava l’acte: 

la pròpia commemoració dels 
70 anys del Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada, l’home-
natge als senyors Josep Riba 
Gabarró  i Magí Puig i Gubern, 
àdhuc la presentació del nou 
volum de la Miscellanea Aqua-

latensia, número 17; no se’n va 
estar de  remarcar el paper que 
juguen a l’actualitat i han jugat 
des de la seva fundació els cen-
tres d’estudis a l’hora de generar 
un veritable coneixement del 
propi territori en qüestió, i des 

70 anys del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada,  
una longeva i reputada trajectòria

del territori. En aquest sentit, 
va accentuar que aquest saber 
no s’hauria manifestat sense la 
dedicació de persones com les 
homenatjades i sense l’existèn-
cia dels esmentats centres.  Una 
vasta font de coneixement que, 

en el cas dels anteriors números 
de la Miscellanea Aqualatensia, 
ha estat visitada en el portal 
Revistes Catalanes amb Accés 
Obert (RACO), des de 2013, 
essent objecte de milers de 
consultes. És, en conseqüència, 
aquesta una dada que fa del tot 
mereixedora la seva pròpia uti-
litat, així com el validat segell de 
les seves documentades fonts. 
I, pel que fa a la recent Mis-
cellanea Aqualatensia, Santes-
mases va anar presentant els 
articles d’aquest número no 
sense reconèixer-ne l’acredi-
tada qualitat d’unes recerques 
que es presenten des d’unes 
generalitats fins a l’aportació 
de les conclusions pertinents. 
Al cap i a la fi, doncs, es trac-
ta d’un molt eficient treball 
que convida inequívocament 
a unes atentes  lectures, de les 
quals només cal resseguir-ne 
l’índex de l’esmentat exemplar.

Acte institucional a l’Ajuntament durant la Festa Major. / FOTOS: JOAN SOLER

RESTAURANTS

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

Restaurant: Cada dia de 20h a 22h (Caps de setmana 20,30 a 22,30h)
Dissabte i diumenge també migdia de 13 a 15h
Obert sempre per a grups (amb reserva prèvia)

 Reserves 93 801 91 79 hotel@moliblanchotel.cat

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

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

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

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

www.restaurantexquisit.com

Restaurant
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 
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Els Moixiganguers 
d’Igualada han tingut 
un cap de setmana in-

tens actuant en diverses oca-
sions. Primer, diumenge al 
matí van actuar a Hostalets 
de Pierola en motiu del Mer-
cat Modernista. Els igualadins 
van actuar al costat dels Caste-
llers d’Esparreguera en aques-
ta vila, que s’ha convertit en 
una plaça habitual de la colla 
morada, ja que des del 2010 hi 
actua pels voltants de la Diada 
de l’11 de setembre. En aques-
ta ocasió hi van descarregar, 
en primera ronda i després 
dels tradicionals pilars d’inici 
d’actuació, un 4 de 7 amb agu-
lla. Seguidament van realitzar 
un 5 de 7 i van acabar amb el 4 
de 7. La colla va tancar l’actua-
ció amb un vano de 5. Pel que 
fa als Castellers d’Esparregue-
ra, la colla bordeus va comple-
tar primer un 3 de 7, en sego-
na ronda van descarregar el 4 
de 7 amb agulla i van acabar 
amb el 4 de 7 i un pilar de 5.
L’activitat del Moixiganguers 
continuava aquest diumenge 
perquè a la nit van participar 

en la Marxa de Torxes per la 
Independència que es va fer a 
Igualada. Van descarregar un 
pilar de 4 en una bonica imat-
ge, il·luminats per les desenes 
de torxes que omplien la plaça 
de l’Ajuntament. 

Per la Diada, castells.
L’endemà, ja 11 de setembre, 

Els Moixiganguers participen en la 
manifestació de l’11S

els Moixiganguers van actuar 
en solitari a Vilanova del Camí. 
L’actuació corresponia a la di-
ada prevista pel passat dia 3 
que es va cancel·lar junt amb la 
resta d’actes de la Festa Major 
per un dia de dol decretat pel 
consistori. Així doncs, aquest 
dilluns en l’actuació en motiu 
de la Diada, els Moixiganguers 
van descarregar a la plaça del 
Mercat de Vilanova dos pilars 
de 4, el 4 de 7 amb agulla, el 5 
de 7, el 4 de 7 i un pilar de 5. 
Seguidament, els castellers 
van pujar al seu autobús i es 
van dirigir cap a Barcelona. 
Allà van participar en la ma-
nifestació de la Diada Nacio-
nal de Catalunya en el tram de 
l’Anoia al Passeig de Gràcia. 
Participant en l’ambient fes-
tiu i alhora reivindicatiu, els 
Moixiganguers van fer castells 
com el 3 de 7, el 4 de 6 amb 
agulla, un pilar de 5 i diversos 
pilars de 4.  

L’11 de Setembre a Barcelona. /

Actuació a Vilanova del Camí. /

EXPOSICIONS / LA VEU 

El passat divendres 8 de 
setembre es va inaugu-
rar a la sala l’Emprem-

ta de Gràfiques Vilanova l’ex-
posició Originalnaturart de 
Ramon Sala i Muset, amb la 
presència d’Àngels Chacón, 
tinent d’alcalde de l’Ajun-
tament d’Igualada i Àngel 
Acevedo, propietari de l’Em-
premta. Van assistir a la inau-
guració una quarantena de 
persones.
L’exposició ens mostra les 
creacions de l’artista igualadí 
que recull diferents elements 
que ens ofereix la natura com 
pedres, troncs o llavors i els 
ajunta creant noves formes 
i composicions, dotant-los 
d’una segona vida: l’artística. 
Originalnaturart és un home-
natge a la saviesa dissenyado-
ra de la natura i vol mostrar el 
perfeccionisme i la bellesa de 
les línies corbes i les formes 
orgàniques.
Les portes de l’Empremta, al 

carrer Santa Maria 12, esta-
ran obertes al públic i l’expo-
sició es podrà visitar fins al 28 
de setembre els dijous, diven-
dres i dissabtes de 19h a 21h.
 
L’Empremta de Gràfiques 
Vilanova
La sala l’Empremta, inau-
gurada l’any 2013, pertany a 
l’empresa Gràfiques Vilanova 
encapçalada per Àngel Ace-
vedo, qui cedeix desinteres-
sadament l’espai a la ciutat 
per tal que s’hi puguin re-
alitzar activitats i exposici-
ons divulgatives relaciona-
des amb el món de les arts 
gràfiques i vinculades a la 
vida cultural i associativa 
de la ciutat.

Ramon Sala i Muset 
exposa les seves obres 
d’art natural a l’Empremta

L’exposició Original-
naturart, inaugurada 
divendres passat, es 

podrà visitar fins al 28 
de setembre

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

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

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com



Dimecres, 20 de setembre
a les 20:15h en directe des del ROH

venda anticipada d’entrades: ateneucinema.cat 

LA FLAUTA
MÀGICA
Wolfgang Amadeus Mozart

ÒPERA / LA VEU 

L ’Ateneu cinema se-
gueix apostant per les 
retransmissions en di-

recte des de la Royal Opera 
House de Londres. 
La temporada 2017/2018 
arrancarà el dimecres 20 de 
setembre amb el  fantàstic 
clàssic de Mozart ‘La Flauta 
Màgica’, obra que, per pri-
mera vegada es projectarà en 
sales de cinema. A continu-
ació es presentarà una nova 
producció de l’esquinçadora 
‘La Bohème’ de Puccini, el 
dimarts 3 d’octubre, dirigida 
per Richard Jones i la prime-
ra obra de ballet serà el gran 
clàssic de Lewis Carroll ‘Alí-
cia al país de les meravelles’ 
el 23 d’octubre.  
‘La Flauta màgica’, la gloriosa 
òpera de Mozart, cobra vida 
d’una manera encantadora a 
la producció de David Mc-
Vicar amb una bella esceno-
grafia de John MacFarlane. 
Julia Jones dirigeix musical-

La nova temporada de retransmissions en directes des de la Royal 
Opera House de Londres arrancarà amb ‘La Flauta Màgica’

“LA FLAUTA MAGICA“

ment la fascinant producció 
de The Royal Opera amb un 
meravellós repartiment que 
compta amb Roderick Willi-
ams com Papageno.
El príncep Tamino promet a 
la Reina de la Nit que resca-
tarà la seva filla Pamina del 
bruixot Sarastro. 
Comença la seva recerca, 
acompanyat del caçador 
d’ocells Papageno, però tot 
no és com sembla ... A la 
clàssica producció de David 
McVicar tenen cabuda tant 
la serietat com la comèdia 
de l’obra de Mozart. El pú-
blic es veu transportat a un 
món fantàstic d’animals que 
ballen, màquines voladores 
i cels enlluernadorament es-
trellats. Els decorats propor-
cionen un meravellós teló de 
fons per a la calidoscòpica 
partitura de Mozart, des de 
la pirotècnica coloratura de 
la Reina de la Nit als lírics 
duets d’amor de Tamino i 
Pamina, o les àries de Papa-
geno.

èxit instantani de públic i Sa-
lieri, el suposat rival de Mo-
zart, la va descriure com un 
«operone»: una gran òpera.
Música: 
Wolfgang Amadeus Mozart. 
Llibret: 
Emanuel Schikaneder. 
Director d’escena: 
David McVicar. 

Escenografia: 
John Macfarlane.  
Coreografia: Leah Hausman.
Cantada en alemany amb 
subtítols en espanyol.
Pamina: Siobhan Stagg. 
Tamino: Mauro Peter. 
Papageno: Roderick Willi-
ams. 
Sarastro: Mika Kares. 
Reina de la nit: 
Sabine Devieilhe. 
First Lady: Rebecca Evans. 
Second Lady: Angela Simkin. 
Third Lady: Susan Platts. 
Director musical: Julia Jones.
Cor: Royal Opera Chorus. 
Orquestra: Orchestra of the 
Royal Opera House

Dimecres 20 de setembre, a 
les 20:15 h a l’Ateneu cinema 
– Ateneu Igualadí -
Preu entrada: 15 € Socis Ate-
neu: 13 €  
Les entrades ja es poden com-
prar anticipades a la taquilla 
de l’Ateneu cinema i a la web 
www.ateneucinema.cat

A més de ser una comèdia, La 
flauta màgica serveix de via 
d’expressió de les profundes 
creences espirituals de Mo-
zart: les preocupacions de la 
Il·lustració per la recerca de 
la saviesa i la virtut se situen 
en el centre mateix d’aques-
ta història encantadora. La 
flauta màgica va conèixer un 
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

L’Art del mosaic hidràulic, una autèntica disciplina estètica

N oves tendències en l’estètica de l’enrajolat 
dels edificis aposten per a la recuperació 
d’aquells estampats i figuracions d’un 

mosaic hidràulic que va ser una autentica discipli-
na artística en els dies més reeixits del Modernis-
me a Casa Nostra. Avui, doncs, tornen a ser moda 
aquells dibuixos i dissenys que més enllà de ser 
propis per als paviments dels immobles s’impri-
meixen sobre catifes i estores o també tota mena 
de teixits per a la llar; emperò, a pesar d’aques-
ta proclivitat, el veritable coneixement del llegat 
artístic del mosaic hidràulic és francament escàs, 
esdevenint un dels camps de l’estètica i la deco-
ració més desaprès de l’Art Modernista. I, és en 
aquest sentit que aquesta competència artística, 
recentment i des d’una laboriosa recerca, ha vist 
un extraordinari rescat de la mà d’en Jordi Griset 
(col·leccionista i especialista en paviment hidràu-
lic), amb aquelles notables obres que apunten a ser 
tot una autoritat en l’estudi de l’art del mosaic hi-
dràulic més assidu a la Catalunya de tombants del 
segle XIX fins als primers anys de la postguerra, al 
segle XX. Després de bastants anys d’una incan-
sable investigació, Jordi Griset ha compendiant 
un completíssim nombre de taules i inventaris de 
diferents industries del ciment i de la fabricació 

del paviment hidràulic, molts d’ells amb dissenys 
validats i signats per artistes i arquitectes de talla 
internacional, com: Domènech i Montaner, Puig i 
Cadafalch, Gaudi, o Gallissà, entre d’altres.
Com si d’un acte més d’inauguració del curs esco-
lar igualadí es tractés, una exposició i també una 
dissertació sobre “L’art del mosaic hidràulic” con-
tribuiran a ser una bona proposta didàctica per 
a descobrir els fantàstics vincles entre el Moder-
nisme i l’àmbit decoratiu dels paviments hidràu-
lics, segons iniciatives ideades per empreses tan 
properes de la popularitat de: Gimeno, Albareda, 
Gabarró o Tarrida y Cía. L’Exposició, al Museu de 
la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia -promo-
guda per la Diputació, i amb la col·laboració del 
Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada i l’Arxiu 
Comarcal de l’Anoia- es proposa ser una excepci-
onal mostra dels enrajolats que van concedir una 
identitat molt personal als paviments de les edifi-
cacions i finques modernistes, amb un valor afegit 
per als habitatges de la burgesia catalana del país. 
La selecció acurada d’alguns models d’aquests pa-
viments hidràulics permet verificar fins a quin 
punt les rajoles havien de consolidar-se -amb les 
seves variades possibilitats constructives- com a 
una formidable presència per totes les estances de 

les cases; si bé no tant per la seva sòlida durabi-
litat i fermesa, sí per la seva enginyosa i creativa 
disposició estètica tan expressament ideada per a 
cada espai.
El recorregut pel món de l’art del mosaic, amb 
uns bellíssims exemples d’enrajolats igualadins, 
està molt ben ordenat cronològicament, tant des 
de la disposició estètica com des de les pertinents 
anotacions, de manera que és del tot observable 
el perquè aquest art del paviment va ultrapassar 
les fronteres de l’ornamentació arquitectònica del 
Modernisme bo i acomodant-se a noves inclina-
cions o modes, en particular de l’Art Déco: un art 
especialment decoratiu del  disseny interior i del 
disseny gràfic i industrial que persegueix un estè-
tica molt i molt visual 
Endemés, i a propòsit de l’abast didàctic d’aquesta 
exposició, a partir del dia 10 d’octubre, a la Nau de 
les Encavallades del Museu hi haurà una presen-
tació d’un terra realment únic en el que hi hauran 
participat col·lectivament una àmplia representa-
ció de l’alumnat de la comarca, sota el reclam “En-
rajolem la nau d’encavallades!”. 
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CATIFES DE CIMENT. 
EL  MÓN DE LA 
RAJOLA HIDRÀULICA
Entre 1890 i 1930, el paviment hi-
dràulic va ser el protagonista dels 
terres de les cases burgeses d’estil 
modernista i decó.
Del 15 de setembre al 5 de 
novembre a la sala d’exposicions 
del Museu de la Pell. 

FESTIVAL ZOOM, 15 
ANYS
Recull fotogràfic dels 15 anys 
d’història del festival de cinema 
per a televisió igualadí.
Del 22 d’agost al 22 de setembre al 
vestíbul de la Biblioteca Central.

3,2,1...ACCIÓ. Un pla 
seqüència per la història 

del cinema a Igualada
Una cronologia dels fets principals re-
lacionats amb el cinema a la ciutat: les 
primeres projeccions, els locals, el cine-
ma amateur, els cineclubs, etc.
Del 22 d’agost al 22 de setembre a la 
sala d’exposicions de la Biblioteca 
Central.

INDIANES. ENTRE EL 
DISSENY I LA TÈCNICA
Eren les indianes, robes de cotó es-
tampades amb dissenys coloristes, 
vistosos, que trencaven la mono-
tonia dels teixits autòctons de lli o 
llana.
Fins al 24 de setembre al Portal del 
Llevador.

20 ANYS DEL TEATRE 
DE L’AURORA
Un breu repàs als 20 anys d’història 

del teatre independent de Cal Font a 
través de la mirada dels altres.
De setembre a desembre al vestíbul 
del Teatre de l’Aurora.

ORIGINALNATURART
Ramon Sala
Diferents elements que ofereix la na-
tura com pedres i fustes i crea noves 
formes i composicions per donar-los 
una segona vida: l’artística.
De l’1 al 30 de setembre a la sala 
l’Empremta de Gràfiques Vilanova.

PERVERSIONS 
GRÀFIQUES
Josep M. Rosich
Es tracta d’una altra exposició so-
bre la manipulació de marques, que 
conté originals diferents dels expo-
sats a La Sala, Sala Municipal d’Ex-
posicions..
Del 12 de setembre al 6 d’octubre a 

la sala d’exposicions de la Gaspar 
Camps.

LLIBRES D’ARTISTA
Montserrat Oliva i Segura
Gravats de temes basats en la na-
tura i l’entorn proper. Han estat 
realitzats amb diverses tècniques 
de gravat : aiguafort, fotogravat, 
monotip i linòleum.
Fins al 30 de setembre al vestíbul 
de la biblioteca Mont-Àgora de 
Montbui.

UT PICTURA POETIS
Abraham Ayala.
Escenes protagonitzades per poe-
tes i escriptors del passat acompa-
nyats dels personatges de les seves 
obres
Del 19 de setembre al 3 de novem-
bre al Punt de Lectors de la Bibli-
oteca Central.

EXPOSICIONS



Col·legi La Violeta

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

La Joana Domingo, que veiem en 
la fotografia (arxiu familiar), va 
obtenir el títol de mestra de la 

Generalitat republicana, però va ha-
ver de convalidar-lo en 1941, pel nou 
règim. En un pis situat sobre la botiga 
de queviures “La violeta”, que els seus 
pares, Rosalia i Pere, tenien a la plaça 
de l’Ajuntament, 14 inicià amb 8 nens 
del barri, que foren l’embrió de l’escola 
que, popularment, era coneguda com 
el “col.legi de la Violeta”. Fou l’assessor 
religiós, Mn. Amadeu Amenós, qui 
suggerí el nom de Jesús i Maria, que 
ja fou emprat en tots els papers per a 
la seva legalització. Arribà a tenir tres 

aules i un centenar d’alumnes.
En 1965 van establir una Llar d’infants 
en l’edifici de carrer Florenci Valls, on 
a l’any 1972 obriren noves aules, se-
gons la llei de 1970. Allí mateix l’es-
cola ha anat adaptant-se a les noves 
disposicions legislatives de 1985, 1990 
i 2003, regida pel fill de la fundadora, 
Josep M. Susanna (que fou alcalde de 
la ciutat). Actualment, tenen 6 unitats 
d’Infantil i 6 de Primària i està vincu-
lada a l’Escola Anoia, per cursar l’ESO.
En el curs passat celebraren el 75è 
aniversari de la fundació d’una escola 
pròxima, independent, familiar i cata-
lana, com és el col.legi Jesús i  Maria. 

“Cal Perico” 
la tenacitat i el compromís comercial de la nissaga Vidal

Descobreix Igualada i més

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

“Cal Perico” és i ha estat al decurs d’uns cent cinquanta anys 
tot un referent per a la història dels establiments comercials de 
la ciutat d’Igualada; això és, a l’any 1840, malgrat episodis de 
convulsions polítiques i socials, va ser obert aquest negoci fa-

miliar tan estretament arrelat a la quotidianitat del carrer de l’Argent. 
El senyor Pere Vidal i Juler, amb el motiu popular de “Perico”, va ser 
el primer titular d’una llarga nissaga, en tant que marxant de vetes 
i fils pels voltants d’Igualada. Seguidament el seu fill, l’Isidre Vidal, 
amb un considerable esforç econòmic, va resoldre d’establir-se a la 
ciutat, amb l’apertura d’una botiga en l’edifici que –segons sembla- 
havia estat l’antic domicili del popular argenter Figueras, ubicat al 
mig del carrer. Al cap d’uns anys, emperò, al 1870, aquella merceria 
va ser traslladada a l’immoble de l’extrem del carrer, xamfrà amb la 
travessia de sant Sebastià, a propòsit d’una compra i agrupament de 
tres habitatges d’aquell indret. Més endavant, a principis del segle XX, 
i quan les coses anaven bé, la finca va ser objecte d’una fantàstica re-
modelació d’acord amb la disciplina estètica del  Modernisme, de la 
qual se n’evidencien des de l’àmplia balconada del primer pis i els bal-
cons individuals superiors fins a tots els elements ornamentals de la 
façana. Amb la identitat oficial de “Hijos de Salvador Vidal i Bisbal”, 
el següent a regentar el negoci, des del 1922, va ser Josep Vidal i Caru-
llamerceria, a qui va seguir dotze anys més tard el senyor Salvador Vi-
dal i Noguera, pare del propietari actual. Després de la Guerra Civil, 
amb motiu del  centenari del comerç, es va procedir a una  modesta 
reforma exterior; però no va ser fins vint anys més tard que el portal, 
els aparadors, els taulells, els prestatges i tots els interiors havien de 
ser plenament renovats tot adoptant la fesomia que ha romàs fins gai-
rebé a tombants del XX.
Tanmateix, arran de l’expansió urbana de la ciutat cap al nord i el 
conseqüent creixement demogràfic, el barri del Poble Sec va viure 
una gran transformació; i va ser a la mateixa carretera de Manresa, 
cantonada amb el carrer del Dr. Joan Lladó, on el fill de “Cal Perico”,  
Salvador Vidal i Tomàs -continuador de l’ofici de mercer- va veure 
oportú de fer una ampliació del negoci bo i incorporant-lo a la nova 
Igualada i generant noves confiances.  
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Fotos d’arxiu familiar



MÚSICA
Igualada 

ElVermutillo LaBastida amb la música de 
la Laia i en Jaume, els JANSKY.
Diumenge a partir de les 11 del matí a la-
Bastida.

MÚSICA
Els Hostalets de Pierola 

“Concert a càrrec de l’Ensemble Vila-se-
ca, sota la direcció de Rafael Fabregat, que 
interpretaran un repertori del barroc amb 
obres de Bach i Telemann..
Diumenge a les 7 de la tarda a l’auditori 
Cal Figueres.

CONCERT VERMUT
Calaf 

“Estupida Erikah”. Lluís Bòria presenta el 
seu darrer treball “300 mil.lisegons per 
crear un record” 
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al cafè del 
Casal de Calaf.

LITERATURA
Calaf 

“Kòmplices”, textos escrits per autors de la 
Catalunya Central. 
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal de Calaf.

VERMUT-TERTÚLIA
Capellades 

Tertúlia protagonitzat pel Joan Scarponet-
ti, amb el capelladí Joan Pinyol, familiar de 
l’argentí 
Diumenge a la 1 del migdia al Saló Rosa 
de la Lliga.

FIRA DE LA VINYALA
Òdena 

Amb la participació de diversos restau-
rants i establiments d’alimentació i elabo-
radors de vins i caves.
Diumenge a partir de les 10 del matí a la 

plaça Major i entorn.

  DILLUNS 18 

CONFERÈNCIA
Igualada 

“El llegat de Josep Romeu i Figueras”, con-
ferència a càrrec de Maria Enrich. Inaugu-
ració del curs. Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMARTS 19 

DIMECRES 20 

CINEMA VO
Igualada 

“The curious case of Benjamin Button” 
Pel·lícula dirigida per David Fincher 
(2008), basada en el llibre que es comenta-
rà en el club de lectura en anglès..
Dimecres a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

OPERA
Igualada 

“La flauta màgica” de Mozart
Retransmissió en directe des de la Royal 
Opera House de Londres..
Dimecres a 1/4 de 9 de vespre a l’Ateneu 
Cinema.

OPERA
Els Hostalets de Pierola 

“La flauta màgica” de Mozart
Retransmissió en directe des de la Royal 
Opera House de Londres..
Dimecres a 1/4 de 9 de vespre a l’Auditori 
cal Figueres.

CLUB DE LECTURA
Sta. Margarida de Montbui 

Trobada de lectors que han llegit el llibre 
“El sueño del celta” de Mario Vargas Llosa.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Mont-Àgora.

  DIJOUS 21 

CLUB DE LECTURA
Igualada 

Trobada de persones que han llegit un 
mateix libre per comentar-los. En aquesta 
ocasió “Incerta glòria” de Joan Sales.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

DIVENDRES 15  

CONFERÈNCIA
Igualada 

“Ahir i abans d’ahir del barri Sant Agustí”, 
a càrrec de Jaume Farrés i Vidal. Vol donar 
a conèixer que seguint un traçat d’un camí 
amb les seves curvatures es va formar un 
barri.  
Divendres  a 2/4 de 8 del vespre a la sala 
d’actes de l’Escola Pia.

XERRADA
Piera 

“Ho’oponopono para tod@s” Xerrada i ta-
ller teoricopràctic sobre la tècnica ances-
tral hawaiana per desprendre’ns dels blo-
quejos que impedeixen complir els nostres 
desitjos.
Divendres  a 2/4 de 8 del vespre al Casal 
de Joves i Grans.

DISSABTE 16 

SARDANES
Igualada 

Ballada de sardanes amb la cobla La Prin-
cipal de Cassà.  
Dissabte a les 6 de la tarda al Passeig Ver-
daguer.

XERRADA
Igualada 

Xerrada sobre “Processos d’estampació al 
bac, una tècnica artesanal” a càrrec d’ As-
sumpta Dangla, historiadora de l’art. 
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala d’ex-
posicions El Portal del Llevador.

MÚSICA
Igualada 

Festa d’inici de curs de la coral infantil 
“Els Verdums”. Hi haurà tallers i jocs, i s’hi 
podran fer inscripcions.   
Dissabte a les 6 de la tarda a la Rambla 
Sant Isidre.

PATITROBADA
Igualada 

L’esperit d’aquests dissabtes lúdics és com-
partir el meravellós món del joc amb la 
família i amics de la mà de la gent del Pati.
Dissabte de les 11 del matí a les 9 del ves-
pre al Vestíbul de l’Ateneu.

TROBADA DE FALCONS
La Torre de Claramunt 

III Trobada de Falcons de l’Anoia.
Dissabte a les 6 de la tarda a la Torre de 
Claramunt.

PIERA. MÚSICA I PATRIMONI
Piera 

Un itinerari musical pel centre històric de 
la vila amb quatre concerts.
Dissabte a partir de 2/4 de 5 de la tarda 
en diversos indrets del nucli antic.

TEATRE
Piera 

El grup de Teatre Jove de Ca n’Aguilera, 
dirigits per Santi Sagrera, representaran 
l’obra original de Dario Fo “Lladres”.
Dissabte a les 10 del vespre al Teatre el 
Jardí.

FOLKLORE
Capellades 

Capgrossos de Capellades tanca la celebra-
ció del seu 20è. aniversari amb “20 voltes al 
sol”, espectacle itinerant.
Dissabte a les 6 de la tarda des de la plaça 
Angel Guimerà.

SOLIDARITAT
Copons 

Acte benèfic a favor de la fundació Vicente 
Ferrer. Tallers, música, contes. Les dona-
cions aniran destinades a un projecte per 
la construcció d’un habitatge digne en la 
comunitat rural de Devanabanda, al sud-
est de la Índia.
Dissabte a partir de les 11 del matí a di-
versos espais.

DIUMENGE 17  

TEATRE
Igualada 

“Art” de Yasmina Reza. Una obra sobre 
l’art i l’amistat amb Pere Arquillué, Fran-
cesc Orella i Lluís Villanueva.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

EXPOSICIONS  |  47Divendres, 15 de setembre de 2017



PASSATEMPS

Sudokus
2 8 7

8 4
7 4 3 1 9
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2 5 6 8

1 2
3 6 4 5 1

1 8
1 2 3

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

Dificultat: Mitja

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

4
1 7

9 8 7 2
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3
5 8 3 2

7 8 6 4 1

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

Dificultat: Molt Alta

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

Nivell baix Nivell mitjà Nivell alt

 
 

 
 

PREPARI LA SEVA LLAR PER AQUEST HIVERN 
 

Facilitats de pagament : 
finançament al 0% interès

 

Canvieu la caldera i estalvieu 
un 30 % del consum

    
 

HORITZONTALS: 
Lliçó molt condicionada pels límits del departament / 2. Si no desplacen, com a mínim col·lo-
quen. Enginyós a recargolar una recta / 3. A migdia. Nigerià de Libèria o liberià de Nigèria?: 
doncs no, estatge del turonià. Rap escuat / 4. La major part de cada. Prou babaues per catalanitzar 
la capital anglesa / 5. Surt del zoo per fer hores extres a la porta d’un local. Símptomes d’obesitat 
/ 6. Anhel que sento per tu, Maria del Mar. En aquest insecte no l’atreu la pell ni la merda, ans 
el peculi / 7. Enmig del verd. Indis americans consumidors d’hamburguesa. Dobla els cantons 
/ 8. Barreta que fàcilment es pot convertir en un abisme. Fusta comestible / 9. Estaborní just en 
entrar a Tuixén. Fabricanta de pistoles i escopetes / 10. De tot una mica. El tens ben bé de cara, 
com el front del porter. A l’ànima del servil / 11. Un vidre per veure-hi bé per darrere (però cap 
endavant). Decent, honest i honorable / 12. Pàgines centrals dels atles. Detalla allò que el subs-
tantiu no diu / 13. Tipa com una imatge amb massa llum. La casa per antonomàsia.

VERTICALS: 
Del romanç de pel·lícula. Posats a discussió un cop comptats / 2. Vores del Nil. Com l’agerola i el 
verat però en planta aromàtica. Allà on l’all es comença a emparrar / 3. Uns troben que no valen 
re, altres que costen ben poc. Soroll del vent quan vol espantar la gent / 4. Enemics de Cada In-
digent. Poeta d’auques. La fi d’algú / 5. Arraconat com un viso per encendre la nit. Pregar sense 
límits d’horari / 6. Galiot antic, dels de fusta, navegant amb rumb nord. Marcada com el típic 
cranc de Granada / 7. La quinta a forca. Vibració d’emoció per l’ascensió. Al mocador d’en Joan 
Dencàs / 8. Quitxalla que no va arribar a sortir de l’úter. Un mitòleg grec me deia que era sacer-
dotessa / 9. Penetraré per sota. Això d’estar groc de pell el fa posar molt histèric / 10. Limiten la 
natalitat. Ronsejaire i cançoner. Gitem sense badar boca / 11. Mescla de terpens perquè la Teresa 
es curi. És cosa de la carn, no pas del pecat / 12. Com a casa és una baluerna, amb tants de soldats. 
T’hi fixes?, són elles que canten.

 

Mots encreuats per Pau Vidal

Espai patrocinat per:
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Pilot, traficant i home de la Cia
A Igualada •  Barry Seal, el traficante

RAMON ROBERT / 

A ls seus 55 anys, Tom Cruise 
segueix competint per man-
tenir-se en la primera divisió 

comercial  dels actors nord-americans. 
Després d’alguns pals de cec (com va 
ficar-se en extravagàncies com Jack 
Reacher o La momia?) i a l’espera d’un 
nou lliurament de la nissaga Mission: 

Impossible i d’un més que probable re-
torn a Top Gun, Cruise ens posa en sa-
fata una de les pel·lícules més mogudes 
i entretingudes de tota la seva carrera. 
Porta el títol de Barry Seal, el trafican-
te (American Made) i està basada en la 
vida real d’un tipus del mateix nom. 
Pilot de la TWA, Barry Seal es va con-
vertir en un important narcotraficant 
al servei de Pablo Escobar i del cartell 

MARQUES
EXCLUSIVES

  CENTRE VISIÓ GRUP
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Les llargues vacances del 93
A Tous •  Estiu 1993

RAMON ROBERT / RICARD FUSTÉ

E l Casal de Sant Martí de Tous 
ofereix aquest cap de setmana 
una de les millors pel·lícules 

catalanes dels darrers anys, Estiu 1993. 
De fet, la pel·lícula de Carla Simón ha 
estat una veritable revelació i ha re-
but guardons a Màlaga (Biznaga d’Or, 
Millor òpera prima) i Berlín (Millor 
pel·lícula Generation Kplus).  I ara ha 
estat presentada als premis Oscar i ben 
segur que donarà molt que parlar en 
els premis Gaudí i Goya. 
Òpera prima de la directora i de caire 
autobiogràfic, explica l’experiència de 
la Frida, una nena de sis anys que, des-
prés de quedar òrfena, passa l’estiu (de 
l’any 1993) amb els seus tiets i la seva 
cosina. Una nova família i un escena-
ri diferent -el camp en comptes de la 
ciutat-, una situació nova a la qual la 
nena haurà d’acostumar-se, assumint 
una absència i un dolor que no exclou-

rà del tot els descobriments propis de 
l’edat.
Bella i sensible, emociona sense for-
çar els sentiments de l’espectador i es 
beneficia del treball esplèndid, sorpre-
nent, de les nenes Laia Artigas i Paula 
Robles, acompanyades per Bruna Cusí 
i el carismàtic David Verdaguer. Així 
doncs, una magnífica pel·lícula catala-
na. O millor dit, una excel·lent pel·lí-
cula.

Front d’Aragó, 1937
Cicle Gaudí •  Incerta glòria

RAMON ROBERT / 

E l mallorquí Agustí Villaronga 
és un cineasta de primera. Se’l 
sol associar amb Pa negre, però 

cal recordar que és també l’autor de 
pel·lícules tan notables com són Tras el 
cristal, El niño de la luna, El mar o Aro 
Tolbukhin. Ara tenim l’oportunitat de 
tornar a veure (dijous a les 20’00 hores, 
a l’Ateneu Cinema, dins del cicle Gaudí) 
la seva darrera pel·lícula,  Incerta glò-
ria, en què s’hi adapta una formidable 
novel·la de Joan Sales. Aquest, a més de 
magnífic escriptor, va ser comandant 
d’infanteria de l’exèrcit republicà. 
Produïda per Massa d’Or Produccions 
(Issona Passola al capdavant, també 
responsable de Pa negre), aquesta pel·lí-
cula del sempre sensible i inconformis-
ta Villaronga concentra la seva acció en 
plena Guerra Civil espanyola, al front 
d’Aragó, a l’any 1937. Lluís, un jove ofi-

cial republicà, destinat a un lloc tem-
poralment inactiu en un erm desert, 
coneix una enigmàtica vídua de la qual 
s’enamora.
Interpretada per Marcel Borràs, Núria 
Prims, Bruna Cusí, Oriol Pla, Juan Di-
ego i Terele Pávez, Incerta glòria parla 
d’aquells que no surten als llibres d’his-
tòria, dels perdedors que no només 
cauen en la guerra. De la desesperació 
d’una generació, d’un país.

de Medellín i que seria reclutat per la 
CIA i pel departament d’intel·ligència 
de la DEA en una època (anys 70) en la 
que Estats Units conspirava contra els 
règims esquerrans d’Amèrica del Sud.
Realitzada per Doug Liman (un dels 
directors de la nissaga Bourne) aquesta 
pel·lícula no pertany a cap gènere en 
concret, però beu de tots. Podríem dir 
que es tracta d’una pel·lícula biogràfi-

ca, però el relat es veu contínuament 
alimentat per vibrants seqüències d’ac-
ció i aventura, molt sentit de l’humor 
i satíriques notes de política (Ronald 
Reagan de president dels Estats Units) 
i d’història americana. De tot plegat en 
surt una pel·lícula que no és pas ro-
dona, però que es veu amb lleugeresa 
i simpatia, i que deixa a l’espectador 
amb bon gust audiovisual.



ATOMICA
Estats Units. Thriller d´acció. De David Leitch. Amb Char-
lize Theron, James McAvoy, Eddie Marsan, John Good-
man.  
Any 1989, el mur de Berlín és a punt de caure. Un agent de 
l’MI6 encobert apareix mort i l’espia Lorraine Broughton ha 
de trobar per tots els mitjans una llista que l’agent estava in-
tentant fer arribar a Occident. Lorraine no s’aturarà davant 
de res per aconseguir la llista, enfrontant-se a diversos as-
sassins i submergint-se en un món en el qual ningú sembla 
ser qui diu ser.

TADEO JONES 2: EL SECRETO DEL REY MIDAS
Espanya. Animació. D´Enrique Gato
Tadeo Jones viatja fins a Las Vegas per assistir a la presen-
tació de l’últim descobriment de l’arqueòloga Sara Lavroff: 
el papir que demostra l’existència del Collaret de Mides, el 
mític Rei que convertia en or tot allò que tocava. Però un 
malvat ricàs segresta Sara per poder trobar el talismà i acon-
seguir riqueses infinites. Al costat dels seus amics el lloro 
Belzoni i el seu gos Jeff, Tadeo iniciarà un llarg viatge per 
rescatar Sara,

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

INCERTA GLORIA
Espanya. Drama. D´ Agustí Villaronga. Amb Marcel Bor-
ràs, Núria Prims, Bruna Cusí, Oriol Pla, Juan Diego, Terele 
Pávez. 
Plena Guerra Civil Espanyola, al front d’Aragó, any 1937. 
Lluís, un jove oficial republicà, destinat a un lloc temporal-
ment inactiu en un erm desert, coneix una enigmàtica vídua 
de la qual s’enamora. Segons la novel·la de Joan Sales..

EL CARTERO Y PABLO NERUDA
Itàlia. Drama. De Michael Radford. Amb Philippe Noiret, 
Massimo Troisi, Maria Grazia Cucinotta.. 
Mario és un home senzill que accepta una feina de carter. 
El seu treball consisteix a portar el correu a un únic desti-
natari, el poeta xilè Pablo Neruda, que viu exiliat en un petit 
poble italià. Mario se sent fascinat per la figura de Neruda, i 
entre els dos homes anirà creixent una gran amistat.. 

BARRY SEAL, EL TRAFICANTE
Estats Units. Aventures. De Doug Liman. Amb Tom Cruise.
Barry Seal té una família i treballa de pilot a la companyia 
TWA. Inesperadament, la seva vida dona un gir absolut. Es 
contractat pels narcotraficants del cartel de Medellín per in-
troduir droga a Estats Units. I es fitxat per la CIA per trans-
portar paquets i armés a Amèrica del Sud. Barry es farà molt 
ric..

LOS ULTIMOS AÑOS DEL ARTISTA: AFTERIMAGE 
Polònia. Retrat d´artista. D´Andrzej Wajda. Amb Bogus-
law Linda, Aleksandra Justa. 
La pel.lícula segueix a un dels artistes d’avantguarda polo-
nesos més importants: Wladyslaw Strzeminski. El títol fa 
referència a les imatges romanents, a les il·lusions òptiques 
que continuen apareixent sota les parpelles després d’haver 
mirat un objecte que reflecteix la llum. 

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

BARRY SEAL: EL TRAFICANTE 
Dv: 18:30/21:00
Ds: 19:00/21:30
Dg: 19:00/21:30
Dll: 17:45
Dc: 17:00

TADEO JONES 2
Ds: 17:00
Dg: 17:00

ALEMANIA. AÑO CERO (AUGA)
Dll: 20:00

INCERTA GLORIA (CINECLUB)
Dj: 20:00

1/ IT (16A)
Dv: 16:55/19:30/22:15
Ds i Dg: 12:00/16:45/19:30/22:15
Dll a Dj: TANCADA PER OBRES

2/ BARRY SEAL: EL TRAFICANTE 
(16A) 
Dv: 18:05/20:25/22:45
Ds i Dg: 
12:45/15:45/18:05/20:25/22:45
Dll a Dj: 17:15/19:35/21:55

3/ DETROIT (12A)  
Dv: 17:00/19:45/22:40
Ds i Dg: 13:15/16:50/19:45/22:40
Dll a Dj: 16:55/19:40/22:30

4/ TADEO JONES 2 (TP)
Dv a Dg: 17:05/19:00
4/ TADEO JONES 2 3D (TP)
Ds i Dg: 13:00
4/ TADEO JONES 2 (en català) (TP)
Ds i Dg: 15:00
4/ LA TORRE OSCURA (12A)
Dv i Ds: 21:00
Dg: 21:00/23:00
4/ IT (16A)
Dv i Ds: 23:00
Dll a Dj: 16:55/19:30/22:15

5/ TADEO JONES 2 (TP)
Dv: 18:00/20:00/22:00
Ds: 12:05/14:00/16:00/18:00/20:00/2
2:00
Dg: 12:05/14:00/16:00/18:00/20:00
Dll a Dj: 18:00/20:00
5/ VERONICA (16A)
Dg a Dj: 22:00

6/ EMOJI (TP)
Dv: 18:30
Ds i Dg: 12:30/14:3016:30/18:30
6/ VERANO 1993 (VOSE) (TP)
Dv a Dg: 20:30
Dll i Dj: 18:30/20:30
6/ REY ARTURO (12A)
Dv a Dj: 22:35

7/ VERONICA (16A)
Dv Dll a Dj: 17:00
Ds i Dg: 18:20
7/ EL OTRO GUARDAESPALDAS 
(16A)
Dv Dll a Dj: 19:10/21:30
Ds i Dg: 20:30/22:55
7/ GRU 3 (TP)
Ds i Dg: 13:30
7/ CARS (TP)
Ds i Dg: 16:15

8/ VALERIAN (7A)
Dv a Dj: 19:55
8/ LA NIEBLA Y LA DONCELLA
Dv a Dg: 17:40/23:00
8/ SPIDERMAN (12A)
Ds i Dg: 12:20/15:05

SALA AUDITORI

TADEO JONES 2
Dv: 18:30
Ds i Dg:16/30

LA TORRE OSCURA
Dv: 20:30
Ds i Dg:18:30/20:40

SALA PETITA

LA NIEBLA Y LA DONCELLA
Dv: 18:30
Ds: 16:30
Dg.: 16:30/18:30

VERONICA
Dv: 20:40
Ds: 18:40/20:40
Dg.: 20:40

EL CARTERO Y PABLO NERUDA (TP)  
Ds: 18:00
ESTIU 1993 (TP)  
Ds: 19:45
Dg: 18:00
AFTERIMAGE (TP)  
Dg: 19:40

MARQUES
EXCLUSIVES

  CENTRE VISIÓ GRUP
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Setembre
15: Mare de Déu dels Dolors; Nicomedes; Caterina.

16: Corneli; Cebrià; Edita. 
17: Robert Bel·larmino; Pere d’Arbuès; Ariadna.

18: Josep de Cupertino; Ferriol; Sofia; Irene.  
19: Gener;  Santa Maria de Cervelló.

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

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

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

JAUME BARTOLÍ CAROL
11è aniversari

Igualada, 13 de setembre de 2017

La seva esposa, Pepita Talló; fills, Anna i Carles, Pep i Sònia, Jordi i Marta, Toni; néts 
Àlex, Carles, Lídia i Pep; cunyada Anna Ma; volen agrair a familiars i amics la calidesa 

del suport rebut, i us preguen de tenir-lo present en el record.

Expresident de l'Auto Sport Igualada i una vida dedicada al motor.

Ens va deixar el passat 8 de setembre, a l'edat de 73 anys.

Josep Vives i Farré

D.E.P.

En memòria 

'Cabòries'

Costa trobar paraules de comiat per a qui sempre ens ha estimat en silenci.
Espera'ns, pare, al proper tram!
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Inscripcions a la catequesi a 
les parròquies d’Igualada
Aquests dies tenen lloc les in-
cripcions per la catequesi a les 
parròquies d’Igualada, tenint 
present que per a la catequesi 
de preparació per la Primera 
Comunió els infants han de 
fer 2n de primària i per a la 
Confirmació de 1r. ESO.
- Santa Maria. Dies 19, 20, 21 
de setembre de 5 a 7 de la tar-
da. Més informació al telèfon 
933800040.
- Soledat.  Del 18 al 21 de se-
tembre, de 5 a 6’30 de la tar-
da, a l’entrada de l’església pel 
c. del Vidre. Més informació 
al telèfon 938030528
- Sagrada Família. Del di-
lluns 18 al divendres 22 de 
setembre, de les 6 a 2/4 de 8 

de la tarda. Més informació al 
938030427.
- Fàtima. Després de la mis-
sa dominical de les 10 del 
matí. Més informació al 
938086062.
- Montserrat. Abans de les 
misses dominicals del dis-
sabte a les 8 del vespre i del 
diumenge a les 12 del mig-
dia, i els dissabtes d’1 a 2 del 
migdia al despatx parroquial 
(avinguda Pau Muntades 82). 
Més informació al telèfon 
938037663.

Presa de possessió dels nous 
rectors de Santa Maria i la 
Sagrada Família
Dissabte vinent, 16 de setem-
bre, a les 8 del vespre, el Sr. 
Bisbe presidirà, a la Basílica 

de Santa Maria, la presa de 
possessió de Mn. Xavier Bis-
bal i Talló com a rector “in 
solidum” i moderador de la 
cura pastoral i Mn. Eduard 
Flores i Serradell com a rec-
tor “in solidum”, ambdós, de 
les parròquies de Santa Ma-
ria i de la Sagrada Família 
d’Igualada. La cerimònia serà 
acompanyada amb els cants 
del grup ‘Laude’ i la coral de 
Santa Maria. Al final hi haurà 
un aperitiu.
Aquell dissabte dia 16 a les 8 
del vespre la missa a l’església 
de la Sagrada Família queda 
suprimida.
Tots sou convidats a acompa-
nyar-los.

Missa oferta especialment 

per tots els màrtirs de la 
guerra civil
En l’aniversari dels qui foren 
afusellats davant del cementi-
ri de La Pobla de Claramunt, 
s’oferirà per tots l’Eucaristia 
vespertina del proper diu-
menge, dia 17, a les 8 del 
vespre, a la basílica de Santa 
Maria, i acabarem baixant a 
la cripta on molts d’ells re-
posen, i amb unes pregàries 
finals de cloenda. 

Properes activitats a les parròquies igualadines
Festa de la Mare de Déu de 
la Soledat
Tot i que la festa litúrgica 
s’escau aquest divendres, dia 
15, se celebrarà solemne-
ment a la parròquia, el diu-
menge, dia 17 de setembre, a 
la missa de les 10’30 del matí. 
Acompanyarà en el cant la 
Coral de Santa Maria, sota la 
direcció de Coni Torrents, i 
amb l’acompanyament a l’or-
gue de Maite Torrents.

Vida Creixent d’Igualada en-
ceta el curs 2017-18 amb una 
reunió, la qual va servir per a 
donar la benvinguda al curs, 
saludar-nos, parlar una mica 
de tot i entregar a cadascú el 
temari que en aquest curs tre-
ballarem. Animarà la reunió, 
Joan Vila i Prat.
Ara, en aquest dissabte. 23 de 
setembre és en veritat quan 
començarem el curs, hi ho fa-
rem amb el temari que porta 
per títol. “ PRIMAVERA EN 
LA TARDOR DE LA VIDA. 
El temari, és obra de: Mn. Ma-
nuel Bajo, rector de Rasquera, 
del bisbat de Tortosa.
“La primavera en la tardor 
de la vida”: és una relació de 
contes que ens fan repensar els 

valors de la nostra vida des de 
la talaia de la tardor: benestar, 
fortalesa, pau, creixement, fe-
licitat, compartir, generositat, 
servei, creure, serenor.
Tenim la idea que els contes 
són per als infants, que els 
adults i les persones grans ja 
no necessitem aquestes his-
tòries fantasioses, que no ens 
ajuden a solucionar els nos-
tres problemes i preocupaci-
ons diàries.
Però no és així. El gran po-
der de transformació perso-
nal que posseeixen els contes 
no ha perdut vigència. Nens 
i adults poden aprofitar-se 
d’aquests valuosos missatges 
per a creure i despertar la 
consciència de si mateixos.

Activitats de Vida 
Creixent



              

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

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

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

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

psicologa psicologa col. num 18.000

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

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

dissabtes de 9 a 14 h

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA

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

www.arrelscentresalut.cat
93 514 31 60

arrels.centredesalut@gmail.com

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

DR. JORDI GRAELLS 

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

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

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant Bonifaci, 
75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

EDMR-Resolució de trauma pel 
moviment ocular

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

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

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i 

Barcelona

Adults, adolescents i nens

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

amaramne@gmail.com

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

Ma DOLORS 
CAPELLADES

LAIA TEROL
JULIAN

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

AUDICIÓ DERMATOLOGIA DIETÈTICA/NUTRICIÓ ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

OFTALMOLOGIA ORTOPÈDIA

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

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

c/Industria, 4
690 16 41 62
IGUALADA

www.narayana.cat

NARAYANA

FARMÀCIES 
DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 15: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Dia 16: ADZET
Av. Barcelona, 9

Dia 17: BAUSILI/
SECANELL

Born, 23/Òdena, 84

Dia 18:  MISERACHS
Rambla Nova, 1

Dia 19: BAUSILI
Born, 23

Dia 20: CASAS V
Soledat, 119

Dia 21: ADZET
Av. Barcelona, 9

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
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Centre de dia Montserrat, un servei proper 
a les persones grans i famílies
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L es nostres societats oc-
cidentals contemplen 
una visió reduccionis-

ta de la vellesa i corren el risc 
de tenir una visió parcial de 
la gent gran, no com un ésser 
complert que forma part de 
la societat com tots nosaltres, 
éssers humans amb valor, amb 
tot un bagatge i experiència. 
Hi ha el perill de reduir a la 
gent gran a conceptes que són 
molests com la fragilitat, de-
pendència, incapacitat, vulne-
rabilitat, o necessitat. És ne-
cessari abordar altres aspectes 
com l’autonomia, acompanya-
ment, intercanvi i enriquiment 
mutu. Ens cal saber integrar 
la dimensió de l’envelliment i 
gestionar-la, i  això també pas-
sa per canviar la manera de 
cuidar, de treballar i de plan-

participat en la confecció dels 
mocadors de coll que usem 
en les sortides de grup, i en la 
confecció les bosses on guar-
dem el material de psicomo-
tricitat: piques, boles, etc.

•Taller dels canaris: el centre 
disposa d’un parell de canaris 
que cal cuidar mantenint la 
gàbia neta, els abeuradors amb 
aigua suficient, i el menjar 
corresponent, i estant alerta 
en l’època de cria. Tenim usu-
aris interessats en tenir cura 
d’aquests ocells i un familiar 
molt entès en el tema ens va 
assessorar, engrescar i animar 
perquè el taller fos possible.

•Servei religiós: cada vega-
da som una família més gran 
amb necessitats diferents i una 
mitjana d’edat elevada. Alguns 
dels nostres usuaris o bé per-
què viuen sols o perquè no els 
poden acompanyar per limi-
tacions funcionals o per falta 
de temps dels familiars/cui-
dadors no tenen l’oportunitat 
de desplaçar-se a l’església més 
pròxima del seu domicili.  Tot 
això ens va fer pensar en oferir 
el servei de comunió. Cada di-
mecres a la tarda aquest servei 
s’acompanya d’una pregària i 
lectura de l’evangeli i/o poe-
ma, va a càrrec de Jaume Ca-
sanellas. És un servei que té 
una alta participació. 

•Racó de lectura: el centre 
disposa d’un racó tranquil que 
convida a la lectura, ubicat al 
costat del finestral amb vistes 
al jardí, un lloc amb claror 
amb butaques còmodes, revis-
ter i prestatgeries amb llibres 
que els mateixos usuaris han 
anat portant per compartir 
amb la resta.

•Servei d’acompanyament al 
domicili: acompanyem a peu 
els usuaris que viuen al barri 
de Montserrat i no presenten 
problemes de mobilitat. Els 
anem a buscar a casa i quan 
marxen els acompanyem. 
Aquest servei està pensat per 
persones que viuen soles i te-
nen por de caure o se senten 
insegures, i complementa el 
servei de transport amb fur-
goneta adaptada.

•Servei de menjador extern 
per a jubilats o familiars: 
l’objectiu és donar servei de 
menjador a la gent gran que 
viu al barri i fomentar la socia-
lització. Molts d’ells viuen sols 

Com fa front una persona a 
la vellesa avançada? La ma-
joria de vegades amb  angoixa 
i amb patiment davant la por 
a ser dominat, a ser manipu-
lat i no poder decidir, la por a 
convertir-se en una altra per-
sona diferent al que un és, de 
perdre la identitat i la dignitat 
com a persona, i la impossibi-
litat d’evitar la impotència. Al 
Centre de dia Montserrat hem 
començat a aplicar el model 
d’ACP (Atenció Centrada en 
la Persona) i oferim         acom-
panyament en tot el procés 
d’envelliment tant a les per-
sones que atenem com als fa-
miliars, donant suport fins on 
calgui. Això és un canvi en la 
forma de cuidar, entesa no no-
més per satisfer les necessitats 
bàsiques sinó fomentant el dret 
d’autogovern de cada perso-
na tenint  en compte els seus 
desitjos i expectatives, donant 
valor a les seves experiències. 
Cal oferir l’atenció que cada 
usuari necessiti i desitgi, reco-
neixent la personalitat per una 
atenció personalitzada. Dins 

i no volen o no poden cuinar 
o senzillament busquen fer un 
àpat amb companyia. Oferim 
menús casolans i àpats equili-
brats, amb cuina pròpia i amb 
menús revisats per la dietista 
del CSSI. 
Sens dubte és un procés 
d’aprenentatge continu, que 
requereix un bon treball 
d’equip i disposar d’un bagat-
ge no només tècnic, ja que cal 
saber expressar el que passa 
davant de certes situacions i 
comprendre-ho, cal generar 
confiança, i la comunicació 
és bàsica, amb escolta activa, 
comprensió i paciència. Tam-
bé cal un bon coneixement de 
cada una de les persones grans 
que atenem i en aquest sentit 
cada una d’elles disposa de dos 
professionals de referència 
(1 gerocultor/a i 1 tècnic) que 
són els que coneixen i es pre-
ocupen dels petits detalls que 
són significatius i importants 
per a cada persona, els que 
els hi proporcionen benestar, 
confort, etc., una informació 
que es traspassa a tot l’equip.  

de la vellesa cadascú es troba 
en una etapa vital diferent, i les 
necessitats i els desitjos no són 
els mateixos i cal  respectar-los.  
Tot plegat es defineix com un 
projecte de cuidar.

Què voldríem per nosaltres 
mateixos quan siguem grans?
Com ens agradaria que ens 
atenguessin i quines serien les 
nostres prioritats?

“Todo ser humano necesita 
fundamentalmente dos cosas: 
Que se le entienda y que se le 
quiera.”   
Dr. Mario Alonso Puig

“No et lamentis del que has 
perdut. Tu ets tu. La teva per-
sonalitat no es perd mai”. 
Helga Rohra - European Working 
Group of People with Dementia

 “Es más importante saber qué 
persona sufre la enfermedad 
que saber qué enfermedad su-
fre la persona”.  
Hipòcrates

Glòria Casadesús
Infermera i Responsable del Centre 

de Dia Montserrat - CSSI

tejar-nos fins on volem anar 
cóm a professionals i quin 
és el camí que volen recórrer 
junts, professionals, familiars i 
usuaris. És un repte amb limi-
tacions i dificultats però sens 
dubte engrescador.

El 2 de gener de 2016 el Con-
sorci Sociosanitari d’Igualada 
(CSSI) va estrenar a Iguala-
da les noves instal·lacions del 
Centre de Dia Montserrat, un 
espai immillorable per treba-
llar amb comoditat, amb il·lu-
sió i amb projectes nous, i que 
ens ha permès créixer com a 
persones i professionals. Des 
d’aquell dia hem anat detec-
tant noves necessitats i nous 
interessos de les persones 
grans que atenem i que ens 
han portat a crear espais i ser-
veis nous com per exemple:

•Taller de costura: tenim 
una màquina de cosir per les 
senyores cosidores, que han 

Canaris del centre de dia

Racó de lectura

Servei religiós
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“Periodisme és 
publicar allò que algú 
no vol que publiquis.

Tota la resta són 
relacions públiques”

George Orwell



                de JOSEP JUNYENT / 
President de l’Associació per als Agermanaments d’Igualada

Divendres, 15 de setembre de 2017

“Un agermanament és com 
un festeig: si hi ha feeling tot 

tira endavant”
L’Associació per als Agermanaments d’Igualada som una entitat formada 
per set persones que neix amb l’objectiu d’apropar la ciutat a altres ciutats 
europees de tarannà similar per establir lligams d’amistat i coneixement. 
Som una associació apolítica que va néixer l’any 1989.

Amb quantes ciutats està agermanada Igualada actu-
alment?

Ara són quatre ciutats, amb tres de les quals hi ha una 
relació molt directa, amb un agermanament molt 

fructífer. Cada any hi ha diverses trobades. La primera ciutat amb 
qui es va agermanar Igualada va ser Lecco, a Itàlia, ara fa 31 anys; la 
segona és Guimaraes, a Portugal, que en fa 26, la tercera és Aksako-
vo, una ciutat ubicada al Mar Negre, a Bulgària, i ens en faltava una 
altra que fos propera i que fos a França. Vam estar en contacte amb 
diverses ciutats franceses, entre elles Grenoble, amb qui hi va haver 
un “festeig” llarg que no va arriba a fi de bé. Finalment va sorgir 
Montluçon, a la regió de l’Auvèrnia, prop de Clermont Ferrand. És 
una ciutat força industrial amb qui, juntament amb la Unió Em-
presarial hi estem entrant en contacte. 

Quins criteris se segueixen a l’hora d’agermanar dues ciutats? 
Com es fan els contactes?

Es busca una ciutat que sigui similar, tant pel que fa al nombre 
d’habitants com en els interessos econòmics, culturals, socials. En 
aquest cas Montluçon, per exemple, ho compleix perfectament, 
com també Guimaraes i Lecco. El contacte es fa de manera similar 
a un festeig: busques una ciutat que t’agrada, o et busquen, intentes 
establir-hi contacte i, si hi ha feeeling, tot tira endavant. 

Les altres ciutats també tenen associacions d’agermanaments?

N’hi ha de totes: en el cas de Guimaraes es porta des de l’Ajunta-
ment, per exemple, i en el cas de Lecco hi ha una associació. Cada 
ciutat té el seu propi mètode.

Quins avantatges té el fet d’estar agermanat amb altres ciutats?

Oferim una porta oberta a tots els igualadins, que saben que quan 
van de viatge a qualsevol de les nostres ciutats germanes seran re-
buts amb els braços oberts. Un dels altres objectius és trencar l’este-
reotip aquell de “sortir a l’estranger”, ja que viatjant  així pots trobar 
molt bones relacions perquè som ciutats molt semblants. Pretenem 
trencar fronteres.

L’associació va néixer el 1989. Quin ha estat el seu camí?

Ha estat un camí molt lineal. El que sí que hem de tenir molt clar 
és que des de l’any 1989 fins a dia d’avui la nostra entrada econòmi-
ca ha sofert una davallada importantíssima. Pensa que en principi 
la Comunitat Europea atorgava unes subvencions molt bones per 
promoure els agermanaments i avui en dia, amb les retallades, per 
a nosaltres ja no existeixen. Actualment disposem dels 3000 euros 
de subvenció de l’Ajuntament d’Igualada i para de comptar. Abans 
podíem anar a una escola de dansa, per exemple, proposar-los un 
intercanvi i poder assumir nosaltres una part de les despeses del 
desplaçament dels nens o nois… ara és impossible. La nostra tasca 
actual és donar a conèixer les possibilitats, facilitar contactes…

Actualment qui formeu part de l’Associació?

Ara som set persones que formem un bloc de treball: la Carme Ro-
man, la secretària; el Josep Marquès, que havia sigut president; el 
Jesús Enrique, que també havia sigut president; en Josep Guixà, que 
és el tresorer; en Francesc Torras que és advocat; en Josep Maria 
Ustrell, odontòleg; en Pere Cabré i jo mateix, actualment el presi-
dent. Som una entitat totalment independent i apolítica. Malgrat 

tot, tenim una relació estrena i cordial amb l’ajuntament, sobretot 
amb la Rosa Plassa, la regidora d’agermanaments, i en Pere Camps, 
el regidor de Cultura. 

Quines activitats es duen a terme durant tot l’any.

Tenim un activitat fixa que és la trobada un cop l’any amb repre-
sentants de les ciutats agermanades. Abans es feia en el marc de la  
Fira d’Igualada i ara aprofitem fer-ho per la Festa Major. A banda 
d’això enguany els vam convidar a conèixer la Festa dels Reis, que 
els va agradar moltíssim i cada any intentem invitar-los en èpoques 
diferents perquè vagin veient diversos aspectes culturals i festius 
d’Igualada. Durant l’any es fan sis o set contactes, entre els viatges 
que fem nosaltres i els que venen ells cap aquí.

Són les entitats qui us demanen participar en actes d’agermana-
ment o sou vosaltres qui els ho proposeu?

De les dues maneres. Si una entitat vol fer un intercanvi amb alguna 
de les ciutats germanes, es posa en contacte amb nosaltres que li fa-
cilitem els contactes per poder anar allà, on dormir, les possibilitats 
que vinguin ells cap aquí... Tenim la sort d’estar agermanats amb 
ciutats molt boniques i dinàmiques.

Econòmicament aquests agermanaments han donat algun fruit 
a la ciutat?

Hi hem lluitat. Amb Guimaraes, per exemple, que hi ha curtit i tèx-
til, hi ha hagut contactes. Amb Lecco també, sobretot en el camp 
de les indústries gràfiques. Potser no han estat els esperats, però cal 
tenir en compte que al no ser nosaltres econòmicament massa po-
tents també tenim els nostres topalls.

Cristina Roma

Hi havia una vegada un híper xinès que va instal·lar-se en una de les cruïlles més transitades de la comarca. El terreny estava a cavall 
entre Òdena i Vilanova del Camí. Era moment del boom d’aquests tipus d’establiment. Espais grans, oferta molt abundosa, preus molt 

baixos... Però els dos ajuntaments van començar a barallar-se. Diuen que a causa dels diners dels impostos i complements que generava 
l’activitat. Alguns justificaven la pugna dient que es tractava de governs de colors i sensibilitat socials diferents. Però ara ambdós eren 

del mateix partit i no sembla que les coses hagin millorat. Ara el “xino” tanca i se’n va. Uns diuen que fart de les picabaralles de les 
administracions. Altres perquè les vendes no eren les esperades. I també hi ha qui diu que enfadat i fart pels entrebancs que li posen a la 
seva feina. Massa administracions, volen obtenir beneficis addicionals - a més dels impostos - i gestionen els permisos a canvi de contra-

prestacions. A Igualada se n’han negociat moltes obertures. I se’n negocien encara de les que se’n sap poc. I hom es pregunta si d’alguna 
d’aquestes negociacions se’n senten satisfets els ciutadans.  Envia les teves propostes i reflexions a elconfidencial@veuanoia.cat


