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L’EDITORIAL

No podran
Deia Pablo Neruda que “podran tallar totes les flors, 
però no podran aturar la primavera”. Certament, 
aquesta frase, utilitzada en un sens fi d’ocasions 
quan quelcom maligne pretén aturar allò que no vol 
causar cap mal, és perfectament vàlida després dels 
fets del 20 de setembre de 2017. Catalunya va viure 
un indigne atac, desproporcionat, contra les seves 
institucions, en una de-
mostració de supèrbia 
impròpia d’un Estat de-
mocràtic i de la Unió Eu-
ropea. 
Lluny d’intentar suavit-
zar la decisió del Fiscal 
General i l’actuació de la 
Guàrdia Civil, el presi-
dent Mariano Rajoy va 
encara llençar més llenya 
al foc amb un discurs, el 
mateix dimecres a la nit, 
que signaria amb tota tranquil·litat Recep Tayyip 
Erdogan, el seu col·lega a Turquia, que fins avui 
pensàvem era el darrer reducte de la repressió ciuta-
dana sense escrúpols a Europa. 
El que va fer dimecres un simple jutge de Primera 
Instància i Instrucció, obeint amb malícia les ordres 
d’un Fiscal de l’Estat que ha perdut els papers, i d’un 

govern del PP que no amaga els seus tics anteriors a 
1975, és un atemptat en tota regla contra la demo-
cràcia. Contra les llibertats. Un abús de poder, una 
equivocació de tal magnitud, que amaga les cadenes 
d’errors comeses per totes les parts fins aquest mo-
ment. Però és, per sobre de tot, un nou acte d’agressió 
a la dignitat de la majoria dels catalans, que s’iden-

tifica amb les seves 
institucions. Que més 
enllà de si defensa o 
no la independència, 
se sent part d’una na-
ció que mereix ser res-
pectada...
Ens temem que venen 
dies que no serviran 
per tancar la ferida 
oberta. L’actitud d’al-
guns partits polítics  
que podien ser claus 

en la solució i que, definitivament, han llençat a les 
escombraries el catalanisme que els va veure néixer, 
ens decep profundament. Estem en un moment cab-
dal de la història contemporània de Catalunya, un 
moment de canvis, en què la calma, el seny i la pru-
dència seran els millors aliats. No podran treure’ns 
el somni, perquè ja estem despertant. 

Estem en un moment cabdal 
de la història de Catalunya, 
moment de canvis, en què la 
calma, el seny i la prudència 

seran els millors aliats.
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#latevaveu

Carles Puigdemont, President de la 
Generalitat, va dir “les urnes unei-
xen, no divideixen, perquè a les ur-
nes tothom hi té cabuda. El que di-
videix i degrada la democràcia és no 
deixar votar. El govern de l’estat, de 
tant perseguir paperetes, ja perdut 
els papers.” 

Josep Lluís Trapero, Major dels 
Mossos d’esquadra, en rebre la me-
dalla d’honor del Parlament, va dir 
“Quines paraules precioses: servi-
dors públics! Servir les persones, 
protegir les persones, acompanyar 
les persones. Hi ha conceptes que 
donen a les coses la seva precisa di-
mensió. Servir, treballar pels altres i 
atendre’ls, ens diu clarament quina 
és la prioritat i quina és la direcció.”

Alfonso Ussía, periodista de ‘la Ra-
zón’ va escriure “Als pallassos sepa-
ratistes cal tancar-los a la presó. Ja 
ho va fer la Segona República. Mul-
tes contra el seu patrimoni i presó 
preventiva a l’espera de judici. Per 
xoriços i per traïdors.”

Gloria Lomana, que va ser tretze 
anys cap d’informatius d’Antena 3 i 
ara és parella de l’exministre Josep 
Piqué, va fer un article al País on, 
entre altres coses, deia “Puigdemont 
i socis (...) prometen el futur d’una 
nació-estat-independent-arcà-
dia-feliç-rica-poderós-ètnicament 
pura. Per fi lliure de l’Espanya que 
els oprimeix, roba i ultratja. Amb 
menys atemptats i menys morts ar-
ribat el cas. I, pel que es veu, menys 
dol en el supòsit que n’hi hagi”

Pablo Casado, portaveu del PP, va 
dir “El referèndum?... El xoc serà 
entre el transatlàntic de l’estat i la 
zòdiac punxada del govern de la 
Generalitat.”

Felip VI, rei d’Espanya, durant el 
lliurament dels Premis Nacionals 
de Cultura va dir “Davant els que se 
situen fora de la legalitat constituci-

onal i estatuària i fracturen la socie-
tat, estic segur de que els drets que 
pertanyen a tots els espanyols seran 
preservats i que les llibertats de tots 
els ciutadans seran garantits i prote-
gits.”

José Manuel Maza, Fiscal General 
de l’Estat, ha dit “Hi ha molts milers 
de catalans que estan abduïts con-
vençuts que això que volen fer és le-
gal, quan no ho és.”

Miquel Sellarés, exdirector general 
de Seguretat de la Generalitat, va dir 
que “estem davant d’un Estat impo-
tent, que utilitza políticament el sis-
tema judicial i vol cremar la nostra 
policia convertint-la en la seva guàr-
dia pretoriana.”

Mariano Rajoy, president del Go-
vern de l’estat, davant de militants 
del seu partit va dir dels catalans que 
“ens obligaran a fer allò que no vo-
lem arribar a fer.” I ho han fet.

Carles Francino, periodista, va dir a 
la Cadena Ser “la meitat dels catalans 
es mou entre el greuge i l’atipament 
i l’altra meitat entre l’atipament i la 
humiliació.”

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

David Alquézar
@David_Alquezar

Davant l’agressió antidemocràtica contra
@govern aturem tota l’activitat política a 

l’Ajuntament de Sant Martí de Tous @Esque-

Alba Vergés #1-OCT
@albaverges

L’Estat espanyol fa saltar pels aires l’estat de dret 
que diu defensar. Nosaltres seguim ferms per 
exercir la democràcia #1-OCT #Referendum

Aleix Auber 
@AleixAuber

Gent de totes les edats omplim de vida i digni-
tat l’intent d’ocupació de la seu d @cupnacio-
nal per part del CNP. Exemple de resistència.  

Casal Popular Igd
@El_Foment

GRÀCIES VEÏNS HEM #EMPAPERAT 
TOTA LA CONCA D’ÒDENA! SOM MOLTS 

MÉS DELS Q ELLS VOLEN I DIUEN! 
#DEMOCRÀCIA

Jordi Puiggros
@Jordipuiggros67

Curiós q els que ara tant defensen legalitat, fa 
45 anys feien reunions clandestines i les ci-

clostyl imprimien a tot drap. @socialistes_cat

Laura Pinyol Puig
@laurapinyol

Sentir #Millo a @maticatradio parlant de mà 
estesa, diàleg i marc legal mentre han aplicat 

l’estat d’excepció fa vomitar.

SE Ateneu PBI
@SEAteneuPBI

#SEAteneuPBI al costat del dret a decidir i com-
promís amb la #democràcia!El nosttre suport a 

les institucions catalanes. #esporticiutadania

Junts per Montbui
@JuntsPerMontbui

Avui toca defensar la #Democracia i fer-ho a 
#Barcelona. Aturarem el #copdestat i #votarem

UnióEmpresarialAnoia
@UEAnoia

Avui més que mai la Unió Empresarial de 
l’Anoia ens reafirmem en defensar el #DretaDe-

cidir del poble Català @govern #democracia

Moixiganguers d’Igd
@moixiganguers

Ens reafirmem en els valors democràtics del 
dret a vot i llibertat d’expressió que s’estan vul-
nerant. Fem pinya amb el @govern del país!



Si féssim memòria d’una època en 
què la identitat de Catalunya com a 
país era menystinguda i esclafada, si 
féssim memòria d’aquells dies on tot 

discurs en contra de la política del govern 
central d’Espanya era considerat delicte, si 
recordéssim aquells temps on la llibertat 
d’expressió no existia i qualsevulla espur-
na era durament apaivagada. Si penséssim 
quan la policia i la guàrdia civil requisaven  
tota mena de propaganda política que con-
tradeia unes lleis imposades per la força; si 
meditéssim sobre aquells dies on els polítics 
catalans eren jutjats i condemnats per dur 
a terme pacíficament la voluntat dels ciuta-
dans que els havien escollit; si evoquéssim 
quan als mitjans de comunicació els pro-
hibien de publicar segons quins anuncis o 
informacions, sota amenaça de sanció, tan-
cament del medi o fins i tot detenció? I si 
després de fer-ho haguéssim de respondre 
a la pregunta: de quan estem parlant?, no-
més hauria d’haver-hi una sola resposta: del 
franquisme. No obstant això, n’hi a dues: del 
franquisme i d’avui mateix.  
No cal ser un gran entès en política per 
adonar-se que el franquisme ha reeixit amb 
força, tot i que ara no s’anomenin “Movi-
miento Nacional”, sinó “Partido Pupular”. 
Si fem emperò una breu ullada als seus orí-
gens, ens adonarem que estan units per una 
línia directa. El suport del neofalangisme de  
Ciutadans, i d’un PSC botifler que renega 
del progressisme i de les esquerres, i d’altres 
que troben en l’ambigüitat l’escenari perfec-
te per no pronunciar-se. Parapetats darrere 
d’una constitució, que tot i fer palès que no 

es pot modificar, la canvien cada vegada que 
els convé pretenen erigir-se defensors d’una 
pseudodemocràcia, feta a la seva mida on no 
es pot fer altra cosa que el que imposen ells. 
Quan parlen de “diàleg”, realment ho fan de 
“monòleg”; un monòleg monosíl·lab que es 
redueix a la paraula “NO”.
Ara, voler fer prevaldre la voluntat del teu 
país i dels habitants que en ell hi viuen, és 
motiu de ser perseguit pels magistrats i els 
fiscals, sota l’acusació de ser un colpista. 
Això, va reblar-ho la senyora Sánchez Ca-
macho fa pocs dial al Senat, quan amb les 
paraules i el tarannà que la defineix per ex-
cel·lència va titllat al President Companys de 
colpista i de no ser el president de tots els 
catalans. Tot plegat ignorant que va ser esco-
llit democràticament,  i volent amagar que 
a posteriori va ser detingut, torturat i assas-
sinat a mans del govern del “generalísimo”. 
Per altre cantó, qualifiquen sense cap mena 

de vergonya, com a llibertat d’expressió, to-
tes les commemoracions anuals del “18 de 
juliol”, que encara es fan a nivell castrense, 
privat i eclesiàstic, així com del 23F.
Escric aquest article un dies abans de la seva 
publicació. Per la qual cosa, no sé què més 
haurà succeït entre avui i el dia em què surti 
publicat. El que sí que és segur és que fal-
taran només dues setmanes per a l’1 d’Oc-
tubre. Una data que sens cap mena de dub-
te quedarà gravada en la data de totes les 
catalanes i els catalans. Si féssim memòria 
d’aquell 1 d’Octubre del 2017, quan tot i la 
guerra bruta del govern de Mariano Rajoy, 
a Catalunya va votar en el Referèndum...  
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Tel. 934521450 / 938041000
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EDUARD CREUS, @educrevi Si féssim memòria

#L’enquesta de la setmana

 Amb quina participació donaries per bo el 
resultat que sortís de l’1-O?

-40%  13%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

Quan parlen de “diàleg” realment 
ho fan de “monòleg”; un monòleg 

monosíl·lab que es redueix 
a la paraula “NO”.

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada

Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

40-50%  18% 50-60%  47% +60%  22%
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LA GENT QUE OMPLE PLACES I CARRERS

Aquests dies els catalans, anoiencs, igualadins estem omplint pla-
ces i carrers demostrant la nostra força davant els actacs que està 
fent l’Estat espanyol a la Llibertat, en majúscules.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVAZQUEZ.COM

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

PER UN FUTUR SENSE 
AMENACES
Associació de Mitjans d’Informa-
ció i Comunicació (AMIC)

No fa gaire temps, estaven en qües-
tió algunes de les llibertats nacionals 
d’aquest país. Ara, ho estan totes. 
L’agressivitat de les institucions de 
l’Estat no es limita al Govern o el Par-
lament, sinó que a hores d’ara afecta 
la immensa majoria dels municipis 
catalans; els mitjans de comunicació 
que els desagraden, com és el cas de 
mitjans del nostre col·lectiu que han 
rebut requeriments perquè deixin de 
publicitar el referèndum i finalment, 
els drets cívics de tots els ciutadans, 
també els que tenen decidit –legíti-
mament i cívicament- votar contra 
la independència. Catalunya sembla 
estar, de fet, sota un estat d’excepció 
decretat, però no declarat.
Tot plegat ha generat una situació in-
sostenible, que només pot superar-se 
seguint per la via democràtica. És per 
això que els mitjans generalistes, te-
màtics i locals i territorials, els que 
estem més arran de carrer, dema-
nem a la ciutadania que es mobilitzi 
el pròxim 1 d’Octubre, que manifes-
ti el nivell de voluntat de sobirania 
d’aquest país i el desig de democràcia 
dels ciutadans. Cedir a la por seria in-
compatible amb un futur de dignitat 
democràtica.
Els mitjans de comunicació de proxi-
mitat mantindrem el nostre compro-
mís amb el poble al qual ens adrecem. 
Informarem i donarem veu amb lli-
bertat a una societat que vol estar in-
formada i opinar. Hi som i hi serem, 
com ho hem fet sempre, com feu els 
nostres lectors.

DECIDIR COM A POBLE
Marc Freixas Morros

Ens diuen que els dies van passant, 
que segons, minuts i hores van tom-
bant, que de vegades no podem fer 
altra cosa que continuar el camí, anar 
avançant com a bojos per la selva del 
consum imposat per un sistema, que al 
meu entendre,  ja fa molts dies, molts 
segons, minuts i hores, molt de temps, 
massa temps, que està absolutament 
caducat per totes bandes, miris per 
on miris. Ens prometen que no patim, 
que la raó de totes les coses s’imposa-
rà per pura lógica, que ja saben com 
de malament vivim, com de mala-
ment cobrem per les nostres feines i 
com de malament fucionen quasi bé 
totes les coses. Fins i tot s’atreveixen a 
dir-nos –per les seves conveniències i 
sense cap mena de vergonya—que ells 
tenen totes les solucions a tots els pro-
blemes, vinguin d’on vinguin, siguin 
del color que siguin i facin la mala 
cara que facin!—Això del final amb 
doble sentit, ja m’enteneu!—Jo només 
els hi voldria dir a tots aquells que 
s’omplen la boca de tanta solidaritat, 
de tanta democràcia i tanta empatia 
que mostren sempre que els convé, 
que facin el favor de deixar votar a la 
gent cada vegada que faci falta votar 
per decidir lliurement el futur polític 
de qualsevol poble que vulgui decidir 
lliurement el seu propi camí a seguir 
dins d’un planeta anomenat Terra. Si 
realment volem que la llibertat i la 
dignitat siguin protagonistes indiscu-
tibles d’aquesta humanitat que tenim 
pel simple fet de considerar-nos és-
sers vius capaços de pensar en el mi-
llor dels sentits, llavors també hem de 
ser capaços de demostrar que aquesta 

sort que tenim de poder fer servir el 
pensament com a gran valor humani-
tari, faci possible permetre a milions 
de persones –si aquest és inequívoca-
ment el seu desig i el seu objectiu—
decidir pacíficament i lliurement allò 
que vulgui ser com a poble.

ELS SUECS JA VOTEM
Núria Ferrer

Els que vivim a Suècia ja estem enviant 
les nostres paperetes. Com que imagino 
que la Generalitat no es refia de correus 
espanyols ens les han fet enviar a les 
Oficines de la Generalitat de Berlin.
Aviat us tocarà a vosaltres! No tingueu 
por. Si som molts no ens passarà res, no 
podran amb nosaltres!
Me voy Rajoy!

UNA BONA NOTÍCIA
Jaume Rodríguez Enrich

De confirmar-se la notícia de la 
implantatació  de la firma xinesa 
TUNDREPOWER és  quatre vega-
des bona notícia.
Pel salt qualitatiu de la indústria de 
l’Anoia. Pel salt quantitatiu en llocs de 

treball de qualitat i llarg recorregut. Per 
la inversió de la indústria auxiliar. I per 
l’oportunitat que pot representar per a 
l’esport anoienc de patrocinis.
Felicitats a qui ho han fet possible amb 
el seu treball i a vegades amb la incom-
prensió dels ciutadans.

LA SRA. AVELINA NO 
POT SORTIR DE CASA
Martí Pons Salla

La Sra. Avelina és una senyora d’edat 
avançada i que es troba delicada de 
salut, viu al carrer Montserrat, entre 
el carrer Bruc i el carrer Collbató, del 
Bruc Residencial, quan l’ambulància 
la deixa a casa després de la sessió 
de diàlisi, li agrada donar un petit 
passeig pel carrer on té el domici-
li. La seva tenacitat s’està convertint 
en una activitat de risc, les voreres 
tenen més flors que els jardins de 
Pedralbes i els dos fanals d’aquest 
tram de carrer fa dies... setmanes... 
mesos..., que no funcionen.
La seva filla en diverses ocasions 
s’ha adreçat a les dependències mu-
nicipals per manifestar en quin es-
tat es troba el carrer i l’avaria dels 
fanals i els possibles perills que això 
comporta i, una de dues o algú no fa 
bé la seva feina o s’hauria de repas-
sar els canals interns de comunica-
ció de l’Ajuntament del Bruc.
Sr. Enric Canela Vallès, alcalde del 
Bruc, el seu Ajuntament té declarat 
per 2017 un pressupost de 2.305.590 
euros, no tindrà un raconet per 
comprar i col·locar un parell de 
bombetes i 1 hora d’operari per ne-
tejar les voreres?
La sra. Avelina li estarà molt agraïda.
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Vine al cau,
vine a l’esplai
“Uns dissabtes a la tarda molt especials”

Durant el curs, més de 750 centres d’esplai i agrupaments escoltes distribuïts per tot Catalunya fan activitats 
d’educació en el lleure amb l’objectiu d’acompanyar els infants i joves en el seu desenvolupament com a perso-
nes. Podràs formar part d’un grup estable d’amics i amigues que participen, tots els dissabtes a la tarda, en les 
activitats i algunes excursions de cap de setmana que organitzen monitors, monitores i caps de forma voluntària. 
T’hi esperem!

jove.cat/vinealcauesplai
#cauesplai



E ls que vàrem viure –i 
patir- l’anomenada 
transició espanyola, 
recordem la disjun-

tiva que es va crear entre les 
forces d’esquerra i les forces 
de dreta, a l’entorn de si calia 

fer una ruptura total amb el règim franquista o 
era millor limitar-se a fer una reforma. No us 
cansaré amb argumentaris de l’època però fi-
nalment, i sobretot a partir d’una amnistia que 
va buidar les presons de presos polítics, es va 
optar per la reforma. És a dir, no trencar del 
tot amb el règim franquista. Un règim que en 
aquell moment encara seguia matant amb total 
impunitat.
Sense l’amenaça del ruido de sables i amb una 
considerable experiència carcerària d’alguns 
dels líders de l’esquerra, es va optar per una re-
forma, tot esperant que amb el pas del temps, 
els petits espais de llibertat que les noves lleis 
aportaven, es podrien anar eixamplant.
La realitat, com vèiem dimecres i seguim ve-
ient avui i seguirem veient demà i els dies suc-
cessius, és just a la inversa. Especialment pel 
que fa a Catalunya on les lleis de l’Estat no han 
deixar d’endurir-se, obviar-se i manipular-se 
fins a límits grotescos.
De la mateixa manera que després de la mort 
de Franco el novembre del 1975, les revoltes 
populars en contra del règim feixista de Franco 
varen començar a Barcelona en sengles mani-
festacions els dos primers diumenges de febrer 
del 1976, també ara la revolta popular contra 
una aplicació de la Constitución Española, que 
han convertit en un gàbia, comença a Catalu-
nya i s’escampa, tímidament, però s’escampa, 

cap al conjunt de territori espanyol.
Al partit del gobierno –el PP- el conflicte català 
li va de meravella perquè així no es parla dels 
milers de casos de corrupció que l’afecten. A 
més, oposant-se frontalment “manu militari” a 
qualsevol reivindicació catalana, guanya vots a 
la majoria de províncies espanyoles –exceptu-
ant les catalanes- assegurant-se així, i gràcies 
una llei electoral profundament injusta, una 
majoria d’escons per fer govern.
Les coses però comencen a canviar a Catalu-
nya. Amb les protestes populars al carrer estem 
portant –quaranta anys després- l’autèntica 
ruptura del règim del 78, que de fet hauríem de 
dir-ne el règim del 1939.
Fins a l’1 d’octubre seguirem patint agressions 
i seguirem lluitant pel que és evident: els cata-
lans ja no ens conformem amb les molles. Els 
catalans volem tot el pa. Tot el pa que fem no-
saltres amb les nostres mans i el nostre esforç.

Després de la mort de Franco, les 
revoltes populars varen començar 
a Barcelona , també ara la revolta 

popular contra una aplicació 
de la Constitución Española, 

comença a Catalunya

JOSEP M. CARRERAS

Ruptura Un dia de setembre

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Mentre anava cap a 
Barcelona, anava sa-
bent per la ràdio els 
esdeveniments que  

s’hi produïen. La guàrdia civil esta-
va detenint polítics i havia entrat en 
moltes dependències de la Genera-

litat, en alguns casos sense ordre judicial.
Ja a la plaça Catalunya vaig topar amb un grup de jo-
ves amb una pancarta que cridaven consignes men-
tre un d’ells assabentava tothom que estaven segres-
tant la democràcia.
La cruïlla Rambla de Catalunya-Gran Via on hi ha la 
seu del Departament d’Economia estava totalment 
col·lapsat. Ens preguntàvem d’on havia sortit tan-
ta i tanta gent en un dia de treball i sota un sol que 
picava fort. Un bosc d’estelades i molts portaven a 
les mans cartells que s’havien imprès ells mateixos 
amb les impressores domèstiques. El lema que més 
es repetia, i en diverses llengües era: “Votar per ser 
lliures”. 
L’ambient era d’eufòria. Tothom cantava i repetia les 
consignes que espontàniament s’anaven cridant. Al-
guns anaven amb entrepans i ampolles d’aigua per-
què ja havien previst que l’estada seria llarga. Però no 
hi havia cap voluntat d’abandonar. “Ens hi estarem 
fins que faci falta” em va dir un xicot que havia vin-
gut de les terres de Girona. Una mare jove d’Igualada 
havia deixat els nens a col·legi i havia vingut  tot se-
guit. Ara estava preocupada per veure com ho faria 
perquè algú els anés a recollir.
A empentes  i cops de colze, però sempre amb un 
somriure a la cara, ens vàrem anar atansant fins a 
l’entrada. Els jeeps de la guàrdia civil, totalment em-
paperats, feien de plataforma a un grup de perso-
nes que “dirigien” les consignes dels concentrats. Sí. 
Molta ironia i molta il·lusió. Molta moral de victòria 
sobre tot. Una resposta espontània que va sorpren-
dre tothom.
Es feia tard i començàvem a sentir cansament. Per 
això, vàrem decidir abandonar el lloc i anar a men-
jar alguna cosa. Pel portal de l’Àngel vàrem baixar 

fins a Via Laietana. L’ambient aquí era més tranquil, 
tot i que la Via estava tallada. Una pausa per repren-
dre forces i després calia anar a donar suport als que 
feien guàrdia davant el Departament d’Exteriors, 
al costat de la seu de Comissions Obreres. Aquí la 
concentració era menor, però els ànims eren els ma-
teixos. Ens varen dir que encara que fossin pocs, no 
podien deixar de “protegir les minories”. Dos jeeps 
de la guàrdia civil eren custodiats per una dotzena 
de mossos d’esquadra perquè al mati hi havia ha-
gut algun estira i arronsa sense conseqüències. Els 
treballadors de Comissions Obreres que són ben bé 
al costat havien penjat cartells de suport a les seves 
finestres.
Finalment, vàrem decidir tornar al xamfrà del De-
partament d’Economia. Ara, a mitja tarda, la con-
centració era multitud. Seguien els cants i la moral 
era més alta encara. Al cim de la façana de l’edifici, 
una pancarta enorme que cobria tot el xamfrà deia 
(en anglès): “Benvinguts a la República Catalana”. Hi 
havia muntat un servei de megafonia i la gent can-
tava i ballava al ritme de la música. La guàrdia civil 
feia ja deu hores que estava registrant. Però amb una 
resposta així, crec que no hi tenen res a fer.
De tornada amb el cotxe, vaig sentir la declaració de 
Rajoy amb la consabuda sonsònia d’un grup d’extre-
mistes i radicals, el compliment de la llei i la demo-
cràcia. Vaig pensar que no en tenien ni idea. 

6  |  OPINIÓ Divendres, 22 de setembre de 2017



OPINIÓ   |  7Divendres, 22 de setembre de 2017



8  |  REFERÈNDUM Divendres, 22 de setembre de 2017

Els nostres companys 
d’El Vallenc, poc des-

prés de patir l’escorcoll 
per part de la Guàrdia 
Civil, van entrevistar el 
president Puigdemont 
per a tota la premsa 

comarcal

Carles Puigdemont, durant l’entrevista. Foto: El Vallenc.

Entrevista al president de la Generalitat, Carles Puigdemont

“Convocar un referèndum no és delicte”

BRIGITTE URZAIZ / EL VALLENC

Quina importància 
té per al Govern la 
premsa local i co-

marcal a Catalunya?
L’ha tinguda sempre de ma-
nera creixent. En el nou para-
digma comunicacional encara 
la té més. Sense premsa de 
proximitat la capil·laritat de 
la informació no es podria ga-
rantir. Les publicacions locals 
cohesionen comunitats.
Com qualificaria l’escorcoll 
que va patir ‘El Vallenc’ fa 
uns dies?
Com una caricatura del siste-
ma democràtic que presagia 
els pitjors comportaments de 
la política. És una intimidació 
clara a la llibertat de premsa, 
a la llibertat d’informació, a 
la llibertat d’expressió amb un 
propòsit poc confessable des 
del punt de vista democràtic. 
Per tant calia enviar un mis-
satge explícit de suport.
Ha perdut els papers el go-
vern central?
A l’entrevista de TV3 vaig dir 
que buscant les paperetes han 
perdut els papers. Crec que no 
ens n’adonem només els ciu-
tadans de Catalunya, sinó que 
ciutadans demòcrates d’Espa-
nya i Europa també veuen que 
l’Estat espanyol no va pel bon 
camí.
S’està vulnerant la llibertat 
d’expressió?
Per descomptat. S’està vulne-
rant la democràcia i la Consti-
tució se l’estan carregant cada 
vegada que prohibeixen un 
acte com el de Madrid o el de 
Gijón.
Quin ha de ser el paper dels 
mitjans de comunicació?
Tant independent com sigui 
possible. La independència 
que volem per al país és la 
suma d’algunes independèn-

cies bàsiques com la del poder 
judicial o de la premsa. Com 
més independent sigui més 
crítica i servei a la pluralitat 
pot fer. Si hi ha una premsa de 
pensament únic, la democrà-
cia coixeja.
Estem preparats per garantir 
el referèndum?
Estem preparats per a totes 
les eventualitats possibles que 
hem detectat i per tant tenim 
alternatives i respostes. El que 
volem és transmetre la tran-
quil·litat a la gent i la certesa 
de la determinació del refe-
rèndum d’autodeterminació.
Que tothom estigui tranquil. 
Ens complau especialment 
poder començar la campanya 
en aquestes condicions. Amb 
un estat d’opinió creixent fa-
vorable i amb una actitud de 
l’Estat espanyol cada vegada 
més aïllada, i amb menys ali-
ats. Costa molt estar al costat 
de l’Estat espanyol. S’ha de ser 
molt radical per estar al cos-
tat d’aquest govern, en canvi 
la posició de la Generalitat té 
molts matisos i crec que s’en-
tén molt bé per part de tot-
hom.
Davant l’ordre de detenció de 
més de 700 alcaldes creu que 
el món municipal té por?
Pel que veig, pel que fan i pel 
que diuen els alcaldes sembla 
que s’està produït l’efecte con-
trari. Quan es va amenaçar 
amb la suspensió dels alcaldes 
el resultat va ser que centenars 
d’ells van comunicar el seu 
compromís amb el referèn-
dum en les següents vint-i-
quatre hores.
L’esperança, la il·lusió i l’ener-
gia és tan gran en el projecte 
de fer un país nou. La decep-
ció de quedar-se en una estat 
espanyol on costa poder-se 
expressar és tan potent que 
crec que l’espai del Sí s’està ei-
xamplant per hores. L’alterna-
tiva al No l’estem veient en la 
seva cara més desemmascara-
da. No anar a votar enforteix 
el Partit Popular. És que gua-
nyi no no- més l’immobilis-

me, sinó que guanyi aquesta 
“querellocràcia” en què el PP 
està convertint el sistema po-
lític espanyol.
Troba a faltar una campanya 
pel No?
Comencem ara la campanya i 
crec que la campanya pel No 
és intessíssima. El govern es-
panyol hi treballa molt inten-
sament, mentre diu que no hi 
haurà referèndum amenaça la 
gent perquè no participi a les 
meses electorals. Hi ha una 
campanya pel No molt inten-
sa, però crec que haurien de 
tenir el coratge democràtic de 
voler debatre amb els partida-
ris del Sí les bondats de que-
dar-se a Espanya. Hem sentit 
arguments de tipus legal, de 
tipus identitari, moltes ame-

naces, però no hem sentit cap 
raó potent o atractiva que pu-
gui competir amb la idea de la 
independència de Catalunya i 
que puguin fer servir els legí-
tims partidaris del no per con-
vèncer-nos. No hi ha una sola 
raó atractiva perquè el no pu-
gui competir amb condicions.
Capitals com Tarragona i 
Lleida no cediran locals. 
Què passarà amb Barcelona? 
Com ho valora?
Acabem d’anunciar una entesa 
amb l’Ajuntament de Barcelo-
na i per tant es podrà votar bé.
A Lleida i a Tarragona es po-
drà votar bé perquè la respon-
sabilitat l’assumeix el Govern. 
Que ningú pateixi que tothom 
qui vulgui exercir el seu dret a 
vot ho podrà fer.
Creu que els Mossos actua-
ran contra el referèndum?
Els Mossos tenen una prio-
ritat per sobre de qualsevol 
altra prioritat que és garantir 
un dret fonamental en demo-
cràcia: la seguretat de la gent. 
Que ningú pensi que els Mos-
sos escatimaran recursos que 
han de tenir per a la seguretat 
dels ciutadans, lluitar contra el 

terrorisme o perseguir crimi-
nals. Que vigili aquell polític 
que vulgui donar a la policia 
instruccions polítiques. Cal 
destacar que en el Codi penal 
espanyol convocar un referèn-
dum no és delicte. Per tant, tot 
allò que hi té relació, papere-
tes, urnes, publicitat, no és un 
delicte penal.
Rajoy està estudiant dema-
nar la seva suspensió com a 
president de la Generalitat...
Jo estic molt tranquil. A mi 
em pot cessar el Parlament de 
Catalunya i punt. El que faig 
en nom del Govern és complir 
el compromís que vam con-

ATENCIÓ: entrevista realit-
zada abans dels fets del 20 de 
setembre. Una part en pot que-
dar desfassada.

“S’està vulnerant la 
democràcia i la Cons-
titució se l’estan carre-
gant cada vegada que 
prohibeixen un acte 

com el de Madrid o el 
de Gijón”

“Tenim un estat d’opi-
nió creixent favorable 
i una actitud de l’Estat 

espanyol cada vega-
da més aïllada, i amb 

menys aliats. Costa 
molt estar al costat de 

l’Estat espanyol” 

“L’esperança, la il·lusió 
i l’energia és tan gran 
en el projecte de fer un 
país nou. La decepció 
de quedar-se en una 

estat espanyol on cos-
ta poder-se expressar 
és tan potent que crec 
que l’espai del sí s’està 
eixamplant per hores”
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traure davant dels ciutadans. 
Potser no hi estan acostumats, 
a la política espanyola, però a 
Catalunya si diem que volem 
fer un país nou anem fins al fi-
nal amb els compromisos. Per 
tirar-ho endavant el que no 
podem fer és enganyar la gent.
Avui comença la campanya 
pel referèndum. Pot assegu-
rar que hi haurà urnes?
Quan vam signar la convo-
catòria del referèndum és 
perquè ja teníem clar quins 
elements imprescindibles ha-
víem de tenir a punt: urnes, 
paperetes, locals.
Rajoy diu que qui formi part 
de les meses també està co-
metent un delicte i fins i tot 
amenaça amb tallar la llum 
dels locals...
La primera part és mentida. 
No està cometent cap delic-
te ningú. Que tothom estigui 
tranquil. En segon lloc, que 
amenacin amb tallar la llum 
és una metàfora de la relació 
de Catalunya amb l’Estat espa-
nyol. Per tant la tria de la gent 
és la foscor, que ens vol con-
demnar a aquesta relació amb 
l’Estat espanyol, o la llum, que 
és la tria amb el referèndum.
Si els cossos de seguretat 

impedissin la votació, quin 
seria el següent pas?
Ho veig molt difícil, que els 
cossos de seguretat puguin 
impedir les votacions en els 
més de dos mil punts de vota-
ció i amb milions de persones 
convocades a mobilitzar-se.
Estaria disposat a deixar per 
al 2018 o 2019 el referèndum 
si l’Estat s’avingués a negoci-
ar?
Per descomptat que sí. Si l’Es-
tat espanyol es repensa la seva 
negativa a negociar els termes 
en què els catalans podem vo-
tar aquesta és la nostra prime-
ra opció.
El president de la Comunitat 
europea ha dit que respecta-
rà el que surti de les urnes. 
Com ho valora? 
Sempre he estat molt pru-
dent. Nosaltres hem d’anar a 
la nostra. Potser no els agrada 
la idea d’una Catalunya inde-
pendent, però si acaba passant 
ens haurem de relacionar amb 
una realitat que és existent. A 
mesura que el que volem no és 
cap raresa, sinó que és poder 
votar, la nostra posició es va 
consolidant. Una Catalunya 
independent que és volguda 
pels seus ciutadans serà per 
descomptat un estat membre 
de la comunitat internacional.
Catalunya independent seria 
viable econòmicament?
Molt viable. Començant per 
les pensions i acabant per la 
potencia econòmica d’una re-
gió europea que és contribu-
ent neta del pressupost euro-
peu i és una regió d’exportació 
brutal.
Quin percentatge de partici-
pació garantiria l’èxit del re-
ferèndum?
En cap dels referèndums que 
s’han fet a Espanya s’ha fixat 
un mínim de participació. La 
llei espanyola no fixa uns mí-
nims. Farem servir les matei-
xes regles del joc.

“El que faig en nom 
del Govern és complir 
el compromís que vam 
contraure davant dels 

ciutadans. Potser no hi 
estan acostumats, a la 

política espanyola, però 
a Catalunya si diem 

que volem fer un país 
nou anem fins al final 
amb els compromisos. 
Per tirar-ho endavant 
el que no podem fer és 

enganyar la gent”

Demà, acte de l’ANC amb Jordi 
Sánchez i dinar popular del PDeCAT

REDACCIÓ / LA VEU

Continua la campanya 
del “Sí” al referèn-
dum, a Igualada. Per 

demà dissabte hi ha prevista 
la presència del president de 
l’Assemblea Nacional Catala-
na (ANC), Jordi Sánchez, a la 
ciutat, en un acte convocat per 
aquesta entitat, més Òmnium 
Cultural, Súmate i l’Associació 
de Municipis per la Indepen-
dència. 
Serà demà dissabte a les 6 de 
la tarda a la plaça de l’Ajun-
tament, i comptarà amb els 
parlaments de Sánchez i del 
membre de la Junta Directiva 
d’Òmnium, Ignasi Termes. Hi 
haurà representants comarcals 
de tots els partits independen-
tistes, de l’AMI i els alcaldes de 
la comarca que donen suport a 
l’1-O.

Dinar popular 
amb Joana Ortega
Abans, però, hi haurà un dinar 
popular amb Joana Ortega, 
Marc Castells i Maria Senser-
rich. 
L’exvicepresidenta de la Ge-
neralitat de Catalunya Joana 
Ortega, condemnada pel 9-N, 
serà a l’acte central del PDe-
CAT a l’Anoia previ al Refe-
rèndum de l’1 d’Octubre. A 
dos quarts de 2 del migdia, a la 
Plaça de Catalunya d’Igualada 
(Estació Vella, a tocar de la lo-
comotora) tindrà lloc un dinar 
popular que comptarà amb la 
intervenció d’Ortega acompa-
nyada de l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, i la diputada de 
Junts pel Sí al Parlament de Ca-
talunya, Maria Senserrich. 
En aquests moments d’impor-
tant trascendència, el PDeCAT 

a l’Anoia vol fer èmfasi en la le-
gitimitat de les aspiracions del 
poble català de poder decidir 

el seu futur de forma democrà-
tica. Els catalans han de poder 
votar amb llibertat  i construir 
un gran país. 
Aquest acte s’emmarca en la 
campanya #SíAlMillorPaís, 
promoguda a tota Catalunya 
pel PDeCAT. En finalitzar, es 
convidarà els assistents a su-
mar-se a l’acte de la plaça de 
l’Ajuntament.

Jordi Sánchez, president de l’ANC.

Marc Castells i Joana Ortega.

Demà, a les 13.30, 
dinar popular a l’Esta-
ció Vella, i després, a 

les 6, acte a la plaça de 
l’Ajuntament
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La plaça de l’Ajuntament, plena de gom a gom, dimecres al vespre. Foto: Joan Solé (AI).

Milers d’anoiencs es llancen al carrer en defensa de les llibertats 
i amb crits d’independència

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

D es de la mort de 
Franco el 1975 i les 
posteriors manifes-

tacions en defensa del retorn 
de la Generalitat, mai el país 
havia viscut una jornada com 
la de dimecres 20 de setembre 
de 2017. Alcaldes i regidors de 
tota la comarca, i milers d’ano-
iencs, van llançar-se al carrer 
en defensa de les lliberts i els 
drets fonamentals, en concen-
tracions amb clares proclames 
favorables a la independència.  
A les 10 de la nit, una monu-
mental cassolada en protesta 
per les detencions de la Guàr-
dia Civil i la intervenció dels 
comptes de la Generalitat va 
sentir-se gairebé a tot arreu 
amb contundència, a excepció 
dels barris i municipis que ja 
coneixem, on la majoria de 
les cassoles es van quedar a la 
cuina.
A Igualada, la plaça de l’Ajun-
tament es va omplir de gom 
a gom, però molts igualadins 
i anoiencs van desplaçar-se 
també a Barcelona, seguint 
així la crida de l’ANC i Òm-
nium Cultural. Després, es va  
organitzar a la ciutat, des del 
Casal Popular, una enganxada 
de cartells, que va ser seguida 
per moltíssima gent -més d’un 
miler de persones- fins gaire-

La diputada Maria Senserrich i l’alcalde d’Igualada Marc Castells; 
els de Tous i Castellolí, David Alquézar i Joan Serra; i el de Capella-

des, Aleix  Auber, dimecres a Barcelona.

bé la mitjanit. El propi alcalde 
Marc Castells, va fer saber a 
través de Twitter que anul·lava 
la seva agenda del dia, i afir-
mava que “convido a tots els 
igualadins, que puguin, a 
desplaçar-se per defensar 
el nostre país”. Molts al-
caldes van fer-se fotogra-
fies durant la concentració 
a Gran Via-Rambla Cata-
lunya, davant el departa-
ment d’Economia i Hisen-
da de la Generalitat. 

continua a la pàg. 12
El local del PSC Anoia,

 empaperat. Fotos: Ton Casellas.

Cartells en favor de la democràcia, a Montbui i 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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SERVEI EXCLUSIU
EN DISSENY

NO FEM ANUNCIS, FEM COMUNICACIÓ
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El referèndum de l’1-O 
ha generat complicitats 
entre totes les opcions 
independentistes de la 
política a la comarca

Tots els corrents polítics independentistes, units per l’1-O, a l’inici de la campanya.

Àmplia mobilització dels partits independentistes de l’Anoia
ve de la pàgina 10
Dijous passat al vespre, va tenir 
lloc el sopar d’inici de campa-
nya pel SÍ al referèndum de 
l’1 d’octubre al Casal Popular 
d’Igualada, el Foment.
El sopar estava obert a totes les 
persones que participen en la 
campanya pel SÍ, des de par-
tits i entitats sobiranistes fins 
a gent a títol individual i colles 
d’amics. Al sopar, hi van assistir 
unes 140 persones, com ANC 
Igualada, ANC Anoia, Òm-
nium Cultural Anoia, CUP, 
JERC Igualada, ERC Igualada 
i el Casal Popular d’Igualada el 
Foment, i més gent a títol indi-
vidual. Aquest sopar va servir 
per teixir encara més complici-
tats a Igualada. 
El 25 de setembre, a les 8 del 
vespre, tindrà lloc al casal la 
xerrada “Referèndum, Repú-
blica, Treball”, a càrrec de Marc 
Sallas i Josep Ginesta i organit-
zat conjuntament per la Taula 
pel sí i el Casal Popular d’Igua-
lada, el Foment.

Identificacions a Masquefa
Per altra banda, la CUP Igua-
lada ha criticat l’actuació dels 
cossos de seguretat durant la 
nit de dijous a divendres, on 
policies locals, Mossos d’Es-
quadra i Guàrdia Civil van 
identificar persones i van re-
quisar material de campanya 
del referèndum de l’1-O a la 
comarca de l’Anoia. Així, a 
Masquefa la Policia Local va 
identificar a set membres i sim-
patitzants de la CUP del muni-
cipi que penjaven cartells. En 
aquest sentit, la CUP “insta a la 
ciutadania a no tenir por i re-
corden que l’encartellament i la 
campanya seguirà fent-se, amb 
o sense prohibició per part de 
l’estat”.
D’altra banda, molts alcaldes 
de la comarca van acudir dis-

A  l’esquerra, alguns dels alcaldes de l’Anoia al Palau de la Generalitat. A la dreta, sopar del Casal Popular d’inici de campanya.

sabte a la convocatòria al Palau 
de la Generalitat per mostrar el 
seu compromís amb el referèn-
dum de l’1-O. 

Castells no vol que la Fiscalia 
controli la Policia Local
Dilluns, 18 de setembre, l’alcal-
de d’Igualada, Marc Castells, va 
enviar a la Fiscalia Provincial 

de Barcelona un escrit dema-
nant que es deixi sense efecte la 
instrucció adreçada a la Policia 
Local perquè efectuï tasques 
de policia judicial, orientades 
específicament a impedir la ce-
lebració del referèndum de l’1 
d’Octubre. 
L’Associació Catalana de Mu-
nicipis (ACM) i l’Associació 
de Municipis per la Indepen-
dència (AMI) han advertit els 
consistoris afectats que la ins-
trucció de Fiscalia dirigida a 
les policies locals suposa una 
contradicció de l’acord adop-

tat per la Comisión Nacional 
de Coordinación de Policía 
Judicial el 15 de juliol de 2015. 
Segons aquest acord aquestes 
tasques corresponen només a 
les forces de seguretat de l’Es-
tat, a les policies autonòmiques 
i a determinades policies locals 
de grans municipis, però no-
més pel que fa a faltes i delictes 
molt concrets i ja especificats 
en un conveni. 
Considerant, doncs, que 
aquesta instrucció és irregular, 
que contradiu aquells acords i 
que obliga la Policia Local 

d’Igualada a fer tasques que no 
li corresponen, l’alcalde ha de-
manat formalment i per escrit 
que sigui suspesa en el termi-
ni de temps més breu possible. 
Castells considera que “la prio-
ritat de la nostra Policia Local 
és vetllar per la seguretat i la 
bona convivència dels iguala-
dins i no podem tolerar, doncs, 
que ningú imposi als agents ac-
tuacions que no són de la seva 
competència”. 
De moment, no es coneix cap 
participació de la Policia Local 
en fets relacionats amb el refe-

rèndum, almenys a la Conca 
d’Òdena.  

Protagonisme d’anoiencs 
a les televisions
La situació actual al país ha 
provocat molts programes 
especials de les televisions. 
Aquests dies hem pogut veure 
força a la igualadina Mar Agui-
lera, professora de la Facultat 
de Dret de la UB i experta en 
drets humans, així com la tou-
senca Natàlia Mas, directora 
general d’Anàlisi Econòmica 
de la Generalitat.



Aragonés va deixar 
clar que “el primer 
d’octubre hi haurà 
urnes, paperetes 

i locals”

Josep Maria Palau, presentant a Pere Aragonés.

El secretari d’Economia de la Generalitat, Pere Aragonés, va ser 
dimarts a Igualada, hores abans de l’escorcoll de la Guàrdia Civil
REDACCIÓ / LA VEU 

D imarts 19 de setem-
bre, en el marc de la 
Campanya pel Sí que 

s’està duent a terme de la mà 
d’ERC Igualada i ERC Ano-
ia conjuntament, el secretari 
d’Economia i Coneixement 
d’ERC, Pere Aragonés, va 
oferir un col·loqui davant un 
centenar d’empresaris i co-
merciants de la comarca, al 
restaurant Canaletes d’Igua-
lada. 
Aragonés, en un to distès i amè, 
va deixar palès que el proper 1 
d’octubre “estan garantides les 
urnes, les paperetes i els locals, 
i l’únic que falta ara només és 
la mobilització de la gent”; el 
secretari d’Economia va fer un 
repàs de l’economia catalana, 
explicant al públic assistent 
que la Generalitat té els paga-
ments garantits, d’ara, fins l’1 
d’octubre i més enllà. A més, 
el republicà va assegurar que 
“Catalunya té unes condicions 
idònies per a desenvolupar-se 
econòmicament com un estat 
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independent”. 
L’acte va començar amb la 
benvinguda per part dels tres 
regidors d’ERC Igualada, Jo-
sep M. Palau, Carolina Telec-
hea i Enric Conill, juntament 
amb la diputada Alba Vergés; 
després, Aragonés va prendre 
la paraula i en acabar el col-
loqui, va poder conversar de 
forma distesa, durant el pis-
colabis posterior, amb tots els 
empresaris i comerciants, més 
d’un centenar, aplegats a la 
sala Chill Out del Restaurant 
Canaletes.  
La federació comarcal repu-
blicana estarà present al ter-
ritori amb diferents actes. Els 
primers es varen dur a terme 
el passat dissabte, 16 de se-
tembre, amb actes simultanis 
a Calaf, en què la senadora 

Mirella Cortés va fer campa-
nya pel Sí al mercat; a Mont-
bui, que va rebre la visita del 
parlamentari Eduardo Reyes, 
membre de Súmate; a Piera, 
amb una parada, també al 
mercat setmanal d’aquest mu-
nicipi; i a Igualada, en què es 
va celebrar la xerrada, “El SÍ 
de les dones”, a l’exterior del 
Mercat de la Masuca, amb 

tres ponents, la infermera Nú-
ria Forn, l’advocada Eulàlia 
Closa, i la politòloga Mònica 
Morros, acompanyades de la 
diputada Alba Vergés. 
Pel que fa a les passejades pels 
mercats i parades informati-
ves, la diputada Alba Vergés 
ha estat a Sant Martí Sesguei-
oles i Masquefa. Al cap de 
setmana, Piera també rebrà la 

visita de la diputada, el dissab-
te 23, mentre que el diumenge 
24, el Mercat del Pla d’Òdena 
tindrà la presència del dipu-
tat Eduardo Reyes, qui també 
serà a Vilanova del Camí el di-
vendres 29.
Ahir dijous, ERC feia l’acte 
central de la campanya, al parc 
Garcia Fossas, amb el conse-
ller de Justícia, Carles Mundó.

Propera construcció
de 8 habitatges exclusius 
amb amplis espais.
Pisos de 4 habitacions, 
dúplexs amb grans terrasses 
i un pis de 2 habitacions.
Local comercial, pàrkings 
i trasters.

OBRA NOVA EN VENDA

Informació i vendes:

T. 93 803 43 40
Plaça de la Creu, 2, Igualada / www.finquesrambles.com

A LA PLAÇA 
DEL REI 
D’IGUALADA

Segueix-nos a facebook

Comercialització:

Promotor: Constructor: Arquitecte:



14  |  REFERÈNDUM Divendres, 22 de setembre de 2017

“Catalunya té el dret a 
regir-se segons la seva 

voluntat, i hem de tenir 
el dret a conèixer quina 
es aquesta, i l’única via 

és el referèndum”

Francisco Guisado.

Francisco Guisado, alcalde d’Òdena i primer secretari del PSC Anoia

La Unió Empresarial de l’Anoia elabora un comunicat 
favorable al dret a decidir
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia (UEA) ha rei-
terat aquesta setmana 

el seu acord favorable al dret 
a decidir. Si bé ja es coneixia, 
la patronal anoienca, davant 
dels fets d’aquests dies, ha cre-
gut oportú elaborar i difondre 
un comunicat, que reproduïm 
íntegrament:
“La Unió Empresarial de 
l’Anoia, representada per la 
Junta Directiva i encapçalada 

pel president Blai Paco, ma-
nifesta clarament la seva de-
fensa 
al dret a decidir. 
Des de la UEA defensem el 
dret democràtic i de la ciuta-
dania a expressar la seva opi-
nió, defensem la llibertat d’ex-
pressió, els drets que tenim a 
com persones i els principis 
bàsics de la democràcia. La 
Unió Empresarial de l’Anoia 
es va adherir des de bon co-
mençament i gràcies al vot 
unànime de la seva junta di-

rectiva, a la campanya pel dret 
a decidir. Aquella decisió, que 
llavors ja no va provocar cap 
dubte, s’ha consolidat més i 
més davant la postura de ne-

gació del problema practicada 
pel govern central. 
Avui, ens sentim obligats 
a reafirmar-nos en aquesta 
postura davant de les accions 
repressives del govern espa-
nyol i les actuacions de les 
forces de seguretat de l’Estat 
contra les institucions cata-
lanes i en definitiva contra el 
poble català. Fins ara el go-
vern d’Espanya, s’ha mostrat 
cec a la realitat i no ha faci-
litat cap tipus de plataforma 
per a la negociació, però és 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

El PSC Anoia es manté 
en no deixar els locals 
municipals per al refe-

rèndum de l’1 d’octubre, en 
els municipis allí on té l’al-
caldia?
Sí. De fet, nosaltres hem es-
tat clars des del primer dia. 
En Miquel Iceta ha definit 
una línia des de l’inici en el 
partit, que deixa enrere tota 
l’ambigüitat que potser hi 
havia abans. Apostem deci-
didament per un acord amb 
la resta de pobles d’Espanya, 
reformant la Constitució. No 
estem d’acord amb aquest re-
ferèndum de l’1 d’octubre per-
què no té prou garanties. Per 
això els alcaldes socialistes 
hem pres també la decisió, jo 
com alcalde d’Òdena, de no 
participar d’aquest procés. No 
faltarem a la llei, com no pot 
ser d’una altra manera. Hi ha 
hagut algun mitjà digital esta-
tal que citava Òdena i d’altres 
municipis governats pel PSC a 
l’Anoia afirmant que cediríem 
locals, i això no és veritat.
Però hi ha gent en aquests 
municipis que vol votar...
Ho sé, però nosaltres hem es-
tat clars. Demano a la resta de 
companys del PSC que tenen 
responsabilitats municipals 
que, vists els informes dels 
secretaris dels ajuntaments, 
s’abstinguin d’estar al marge 
de la llei. Jo, com a responsa-
ble del PSC-Anoia, demano 
als alcaldes que segueixin els 
criteris que marca el partit.
Però, insisteixo, la gent que 
vol votar podrà fer-ho en lo-
cals de la Generalitat?

inadmissible que la diferèn-
cia d’idees la defensi amb la 
repressió. 
Així doncs, des de la Unió 
Empresarial de l’Anoia, com a 
associació que representem a 
bona part del sector empresa-
rial anoienc, que és plural i 
d’opinions diverses, només 
ens queda reiterar el nostre 
suport a què Catalunya té el 
dret a regir-se segons la seva 
voluntat, i hem de tenir el dret 
a conèixer quina es aquesta, i 
l’única via és el referèndum”.

“Hi ha una fractura, i crec que a partir del dia 2 tots hauríem de 
contribuir a cercar una solució”

És que no s’assoleix l’objectiu, 
que era que aquest referèn-
dum fos vinculant. No serà 
així, l’1 d’octubre. No es donen 
les condicions. Jo cridaria a 
la responsabilitat de tothom, 
i, vist fins on ha arribat tot 
aquest tema, no ens podem 
posar més al marge de la llei...  
Si es busquen mecanismes que 
no tenen res que  veure amb 
l’Ajuntament, i el consistori 
resta a banda, doncs... no ho 

se. En qualsevol cas, això ens 
aboca a una mobilització, però 
no a un referèndum vinculant 
que pugui marcar l’inici de la 
independència de Catalunya. 
A partir del dia 2 el que s’ha 
de fer és buscar una sortida a 
aquest atzucac. No ens podem 
enganyar, les coses són com 
són. Hem de ser escrupolosos, 
i jo en el seu moment vaig pro-
metre fer guardar la Constitu-
ció i l’Estatut, i ara tot aquest 
procés ho ha fet saltar pels 
aires. Hi ha una fractura, que 
no voldria que fos més gran, 
jo intentaré sempre ser l’alcal-
de de tots, però políticament 
em puc definir, i el meu partit 
ho fa amb tota claredat... Crec 
que tots hauríem de contri-
buir a cercar una solució.
Aquest tema us està compor-
tant una pressió afegida, als 
alcaldes socialistes? El mapa 

del país està molt clar, també.
A mi tot això em fa patir, sin-
cerament. S’ha de ser molt  
curós amb el pensament de 
la gent, i dels alcaldes amb els 
qui parlo. Ara bé, a ningú no 
se li escapa la gravetat de la si-
tuació, i som coneixedors d’on 
estem arribant. Cal fer una 
crida a la prudència. Si un al-
calde ha dit que cediria locals 
abans que el TC ho prohibís, 
jo diria que és opinió i prou, 
i això és un dret que hauria 
d’estar garantit. Tothom ha de 
poder dir la seva. 
Li consta si algun alcalde del 
PSC a l’Anoia ha rebut ame-
naces o insults?
No, no. Jo no dic que per les 
xarxes socials algú et posi 
de volta i mitja, però això ja 
passava abans. Recordo que, 
davant de projectes que trans-
formaven urbanísticament la 

Conca, jo havia vist pintades a 
la paret amb la frase “Guisado, 
moriràs degollat”. I no tenia 
res que veure amb el procés, 
això. Hi ha qui allibera tensi-
ons així... Es queda aquí i ja 
està. A la Conca no hi ha res 
ara per ara que no es pugui su-
portar, ni res que faci pensar 
que el clima de respecte que 
hi ha hagut s’estigui acabant. 
Però s’evidencia una fractura, 
això sí. Els alcaldes l’intentem 
cosir amb relacions estretes 
amb els nostres veïns. 
Ara que estan d’acord amb 
moltes coses.
Exacte. Tenim ganes de tre-
ballar junts en moltes coses, i 
molt interessants per al nostre 
territori. Ja tindrem ocasió de 
solucionar aquest tema. Miri, 
Òdena és un municipi petit, 
on hi ha interrelació, ens cre-
uem moltíssim els veïns, està 
tot molt barrejat. Més enllà 
de la postura de cadascú, hi 
ha un respecte. Si passés al-
guna cosa, estic segur que se 
sortiria de seguida en defensa 
de la pau al municipi, perquè 
aquest sí que és un patrimoni 
que encara tenim plegats.

“Jo intentaré sempre ser 
l’alcalde de tots, però 
políticament em puc de-
finir, i el meu partit ho 

fa amb tota claredat. 
Aquest referèndum 

no té garanties”

“A la Conca no hi ha 
res que faci pensar que 
el clima de respecte que 

hi ha hagut s’estigui 
acabant. Però s’eviden-
cia una fractura, això 

sí. Els alcaldes 
l’intentem cosir amb 

relacions estretes amb 
els nostres veïns”



Jordi Pont i Montse Duch.

L’Ajuntament baixarà dos punts el gravamen de l’IBI i iniciarà 
una “revolució fiscal” en l’àmbit de les escombraries
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l proper dimarts, 
l’Ajuntament d’Igua-
lada aprovarà els im-

postos i les taxes per al 2018. 
Bàsicament, es manté tot igual 
a excepció de dos casos: l’IBI 
i la taxa d’escombraries, si bé 
també en els dos assumptes 
resultarà beneficiós per a la 
majoria de la població. En 
principi, la proposta del go-
vern del PDeCAT s’aprovarà 
gràcies a la majoria absoluta 
de l’equip que comanda Marc 
Castells, i no amb el suport 
de PSC i PP, com l’any pas-
sat. Tot i això, des del govern 
avisen que s’ha fet arribar a 
l’oposició “per a que l’estudiïn 
i proposin mesures”. Veurem 
què acaba succeint.

Rebaixa de dos punts a l’IBI
El tinent d’alcalde Jordi Pont 
i la regidora d’Hisenda Mont-
se Duch van comparèixer 
dimecres al migdia davant la 
premsa per explicar els de-
talls de la proposta. 
Una de les principals mesures 
és la rebaixa en dos punts del 
tipus de gravamen de l’Impost 
de Béns Immobles (IBI), que 
passarà del 0,92% actual al 
0,90% i que, a la pràctica, se-
gons argumenta Duch “impli-
carà que l’any vinent els rebuts 
només s’incrementaran de 
mitjana l’1,8%, un percentatge 
que pràcticament correspon a 
l’augment de l’IPC”. Aquesta 
mesura suposarà per les ar-
ques municipals deixar d’in-
gressar al voltant de 400.000 
euros, en una nova decisió 
“que va en la línia, com els 
últims anys, de moderar la 
fiscalitat i alleugerir la càrre-
ga impositiva dels ciutadans”. 
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La responsable d’Hisenda ha 
recordat que, des del 2011, 
l’Ajuntament haurà reduït el 
tipus d’aquest impost en 12 
punts, de l’1,02 al 0,90. 
Ha apuntat, en aquest mateix 
capítol, que l’any 2018 es man-
tindran vigents els ajuts per al 
pagament de l’IBI destinats a 
famílies nombroses, a famí-
lies monoparentals i persones 
grans i pensionistes. I encara 
pel que fa aquest impost, s’in-
trodueix una nova modalitat 
de bonificacions: amb la vo-
luntat de dinamitzar el parc 
d’habitatges al nucli històric, 
es plantegen bonificacions del 
80% de l’IBI per aquells pro-
pietaris que reformin llars en 
aquesta zona i les destinin al 
mercat de lloguer. Aquestes 
es  concediran per un perí-
ode de sis anys a partir del 
següent a l’acabament de les 
obres, període que es podrà 
incrementar fins a deu anys 
en el cas d’instal·lació d’as-
censor i obtenció de l’etiqueta 
energètica C o superior. 
També hi ha canvis en l’Im-
post sobre l’Increment del 
Valor dels Terrenys de Natu-
ralesa Urbana (IIVTNU) o 
de Plusvàlues: la modificació 
dels topalls de valor cadastral 
a l’alça per a optar a bonifi-
cacions permetrà que hi pu-
guin accedir més propietaris i 
que a més, des d’ara, aquestes 
bonificacions siguin per un 
import superior i s’apliquin 
només als immobles que 
s’acreditin com  habitatge ha-
bitual. En la resta impostos de 
competència municipal no es 
preveu cap variació. 
Pel que fa a les taxes, en gene-
ral s’incrementaran l’1,9%, la 
variació de l’IPC entre el juliol 
de 2013 –l’últim cop en què es 

va aplicar l’IPC a les ordenan-
ces– i el juliol de 2017. 

Revolució fiscal 
en escombraries
“Estem a l’inici del què serà 
una veritable revolució fiscal 
en l’àmbit de les escombrari-
es”, va dir Jordi Pont. S’intro-
dueix una nova modalitat de 
bonificació vinculada amb la 
utilització de les deixalleri-
es mòbil i fixa. “A través d’un 
carnet, els ciutadans que en 
facin ús acumularan punts du-
rant l’any 2018 i podran gau-
dir d’una rebaixa en aquesta 
taxa en l’exercici 2019”. 
Pel que fa als comerços, s’in-
trodueixen bonificacions per 
a tots aquells que adoptin 

mesures per a la prevenció i 
reutilització de residus i, final-
ment, pel que fa a les empreses 
del polígon industrial de Les 
Comes, la taxa d’escombrari-
es inclourà una part variable 
en funció del seu volum de 
generació de residus. A algu-
nes empreses això els impli-

carà una rebaixa de la taxa i, a 
aquelles que aquest nou varia-
ble els suposi un increment, el 
2018 se’ls oferirà una boni-
ficació del 50%. Disposaran, 
doncs, d’un any per adoptar 
les mesures necessàries per a 
reduir la producció de residus 
de cara a 2019. 
Pont va informar també que 
es renovaran tots els conte-
nidors  del polígon, per a ga-
rantir que cada empresa faci 
un ús exclusiu del seu conte-
nidor sense  que ningú més 
hi tingui accés i pugui abocar 
res. El regidor va informar 
també que, en els darrers me-
sos, s’ha observat una millora 
molt clara de les dades en la 
recollida d’envasos.

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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Els regidors socialistes 
de l’Ajuntament diuen 
que això succeeix per 
“la manca de previsió 
de l’alcalde Castells”

Barracons al nou IES Badia i CEIP Gabriel Castellà.

El PSC denuncia l’existència de 
barracons al nou IES Badia Margarit
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Institut Antoni Badia 
i Margarit d’Igualada, 
ubicat al costat de les 

antigues piscines del Reca·
sens, ha començat el curs es·
colar en barracons. El centre 
es converteix “en el primer 
centre educatiu de la història 
de la ciutat que ha de fer clas·
ses dins de barracons”, han 
explicat des del PSC. Davant 
aquesta situació, Socialistes 
d’Igualada culpa el govern de 
Marc Castells per la seva “nul·
la previsió” i afirma que “això 
és conseqüència d’una manca 
de planificació”.
El grup socialista recorda que 
al 2011 el govern de CiU·ERC 
a Igualada i el govern de CiU 
a la Generalitat van eliminar 
el projecte que l’Entesa per 
Igualada havia deixat a punt 
per construir un nou institut 
a la ciutat davant l’augment 
de demanda de classes de se·
cundària que les dades ja anti·
cipaven. Quan Marc Castells i 
Artur Mas van retallar el pro·
jecte, el PSC ja va alertar que 
es pagarien les conseqüències 
i que el projecte era necessari 

per les necessitats futures de la 
ciutat.
Passats sis anys, els Socialistes 
recorden que el temps els ha 
acabat donant la raó i que la 
“manca de previsió” i la “nul·
la capacitat” del PDECat per 
anticipar·se, ha fet que l’Insti·
tut Badia i Margarit hagi de fer 
classes en barracons mentre es 
construeixen noves aules. Per 
això demanen explicacions a 
l’alcalde de la ciutat i que justi·
fiqui perquè en el seu moment 
va aturar el projecte que ha·
gués impedit arribar a aquest 
2017 en aquesta situació. 
Consideren que Marc Castells 
“deu explicacions a la comuni·
tat educativa i a les famílies del 
perquè la seva manca de pla·
nificació ara fa estar·los en la 
situació en la qual es troben”.
El grup socialista recorda 
que el projecte original va 

ser firmat a l’octubre del 2010 
per l’alcalde Jordi Aymamí i 
d’aleshores conseller d’Edu·
cació Ernest Maragall amb 
un acte al Saló de Sessions de 
l’Ajuntament. L’acord preveia 
que les noves aules de l’insti·
tut fossin una realitat pel curs 
2013·2014 i que, a més, fos 
un “institut·escola”, cosa que 
permetia donar una nova po·
tència a l’Escola Gabriel Cas·
tellà, ja que un i altre centre 
es retroalimentaven amb un 
projecte educatiu pioner a la 
ciutat i amb una aposta per 
l’escola pública.
El PSC lamenta que Castells, 
des de l’Ajuntament, i Mas, des 
de la Generalitat, “guardessin 
el projecte al calaix i l’hagin 
tret ara a corre·cuita amb la 
nefasta conseqüència d’ha·
ver de tenir barracons per 
primera vegada a la història 
en un centre públic d’Igua·
lada”. Ho consideren “inad·
missible” i recorden que “un 
bon alcalde és aquell que 
s’anticipa als problemes com 
va fer Jordi Aymamí i no 
aquell que reacciona quan el 
problema ja és a sobre, com 
ha fet Marc Castells”.

La “revisió” cadastral 
a Igualada no comporta 
gaire canvis

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a revisió cadastral que 
s’està portant a terme 
en diferents munici·

pis d’Espanya, alguns d’ells a 
l’Anoia, inclosa Igualada, està 
portant de corcoll a moltes 
famílies. “Més que una revi·
sió, el que s’ha fet és una ins·
pecció”, ha explicat el tinent 
d’alcalde Jordi Pont. “La revi·
sió de valors cadastrals ja es 
va fer en el seu moment, i to·
carà quan toqui, el que hi ha 
ara és una inspecció general a 
tota Espanya, que bàsicament 
es tracta de veure si les fitxes 
cadastrals de cada finca s’ade·
qüen a la realitat”.
La Direcció General del Ca·
dastre va enviar cartes a tots 
els propietaris a finals de ju·
liol, sempre i quan s’hagués 
detectat algun canvi respecte 
la fitxa original. Per exem·
ple, a través de Google Maps 
s’han detectat ampliacions de 
finques, o construcció de pis·
cines. Això provocarà canvis 
importants en futurs rebuts 
de l’IBI. “Si algú s’ha fet una 
piscina i no ho havia comu·
nicat, o havia fet un pis més 
a casa seva, o havia ampliat 

la superfície, i no ho havia 
regularitzat, ara l’han enxam·
pat i per això ho han comu·
nicat per carta”. El problema 
és que les cartes es van enviar 
la darrera setmana de juliol i 
donaven pocs dies de marge 
per a presentar al·legacions. 
Hi ha casos, per exemple, de 
piscines desmuntables ·quel·
com que no s’aprecia en una 
imatge de satèl.lit·, que no 
tindrien efectes de cara a 
l’IBI, i que estan comptant 
per al cadastre com si fossin 
de construcció.

150 piscines a Igualada
“A Igualada no tenim cons·
tància de que hi hagi hagut 
problemes”, diu Pont. “Els 
inspectors que van venir a 
Igualada s’hi havien d’estar sis 
setmanes, i al final només van 
ser tres, perquè van acabar la 
feina ràpid. No hi havia gai·
re diferències respecte el que 
ja sabien... Van localitzar 150 
piscines, ens van dir”. La situ·
ació d’Igualada, però, no és 
la d’altres poblacions, també 
a l’Anoia, on els ajuntaments 
s’han trobat amb molts pro·
blemes perquè no tenien el 
cadastre actualitzat.

btt rigida
 a partir 150€ mes

btt doble suspensio
a partir  200€ mes
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Xerrada de la sociòloga 
Cristina Sánchez en un 
acte de UEA Inquieta
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Les exportacions en el sector 
de la pell van créixer el 2015 
al voltant del 11%, un incre-
ment que un cop tancat l’any 
també ha estat molt similar 
el 2016, segons ens ha anun-
ciat el secretari general de 
la Associació Espanyola de 
Fabricants de Marroquinería 
(ASEFMA), Fernando Gu-
tiérrez.
L’augment de la producció es 
va situar el 2015 en una mica 
més de l’1%, i es preveu que 

REDACCIÓ / LA VEU 

L’educació és fonamen-
tal, tant en el nucli fa-
miliar, social, educatiu 

i cultural, per ensenyar els va-
lors de la vida. I un d’aquests 
valors és el de la igualtat.  A 
l’hora d’educar a un nen o una 
nena és fonamental fer-ho 
com a persones, sense caure 
en els tòpics i prejudicis de gè-
nere que són tan freqüents a la 
nostra societat. 
És cert que cada vegada el 
tema d’educar sense gènere 
està més present entre la so-
cietat, i sovint s’enfoca l’edu-
cació amb igualtat en àmbits 
com el domèstic, de relació 
amb els companys o les com-
panyes, etc., però i en el camp 
professional? 
Moltes vegades ens oblidem 
de la importància d’explicar 
als joves que un dia seran tre-
balladors, la necessitat de pro-
jectar aquesta igualtat també 
en l’entorn professional. 

Com a futurs/es treballadors/
es o empresaris/àries han de 
saber la importància de ser 
considerats i valorats de ma-
nera igual per desenvolupar 
la mateixa feina i gaudir de les 
mateixes oportunitats, siguin 
homes o dones. 
Sobre la temàtica “Educar sen-
se gènere als professionals del 
futur” girarà la ponència que 
oferirà Cristina Sànchez Mi-
ret, Doctora en Sociologia de 
la Universitat de Girona. L’ac-
te, organitzat per la comissió 
UEA Inquieta de la Unió Em-
presarial de l’Anoia, i amb el 
suport de la Mancomunitat de 
la Conca d’Ôdena, es celebrarà 
dijous 5 d’octubre a les 18.30h, 
a la seu de la UEA. Serà una 
xerrada col·loquial, planera, 
que finalitzarà amb uns mi-
nuts de debat entre la ponent i 
el públic assistent. L’acte va di-
rigit tant a adults com a joves 
de 12 a 16 anys. 
Inscripcions al 93 805 22 92 o 
a uea@uea.cat. 

 

REDACCIÓ / LA VEU 

D el 19 al 21 de Setem-
bre una representa-
ció d’empreses ado-

beres igualadines exposen els 
seus articles de pell a Première 
Vision Paris, fira internacional 
de referència en el sector de la 
moda que es celebra a la capi-
tal francesa i que aquesta edi-
ció rebrà la visita de més de 
60.000 professionals d’arreu 
del món. 
Première Vision és una gran 
fira que engloba els principals 
sectors complementaris del 
món de la moda en termes 
d’oferta, know-how i serveis a 
París, la seva capital mundial. 
La fira celebra dues edicions 
anuals, al febrer, per presen-
tar les col·leccions de prima-
vera-estiu de l’any següent 
i al setembre, per les de tar-
dor-hivern.
Els organitzadors de la fira 
Première Vision Paris van es-
tar aquesta primavera a la seu 
del clúster de la pell d’Igua-
lada, l’Adoberia Bella, per 

Els adobers igualadins 
exposen a París

presentar les novetats, ten-
dències, estils i colors en pell 
i accessoris de moda en una 
jornada que va reunir més de 
70 professionals, la majoria 
empreses adoberes iguala-
dines i de tot l’estat espanyol.
La presència dels blanquers 
igualadins a Première Vision 
Paris confirma la seva aposta 
per l’exportació (avui s’exporta 
més d’un 80% de la produc-
ció), alhora que consolida la 
seva presència al mercat fran-
cès. França és una plaça estra-

tègicament molt important, 
ja que en aquest mercat hi 
tenen la seu importants mar-
ques internacionals d’articles 
de pell d’alta qualitat i com-
plements de moda de luxe, 
que compren a Igualada part 
de la seva pell per a confecci-
onar els seus complements de 
moda exclusius. 
La propera fira internacional de 
les empreses adoberes d’Iguala-
da serà Lineapelle a Milà (Itàlia) 
del 4 al 6 d’Octubre. 

es multipliqui en l’exercici del 
2016 fins al 3,5 o 4%. Tot això 
gràcies a les exportacions i 
malgrat un mercat intern que 
segueix estancat tant per la 
menor renda disponible per 
part dels consumidors com 
per la pressió fiscal, segons el 
responsable de ASEFMA, que 
ha recordat a més que ha desa-
paregut prop del 30% de punts 
de venda tradicionals de la in-
dústria marroquinera.
El 2016 ens deixa un sector en 

què va créixer l’ocupació, tant 
directe com indirecte, també 
gràcies a l’augment del nom-
bre d’autònoms. Gutiérrez 
destaca que “es tracta d’una 
mà d’obra amb gran experi-
ència i capacitat que cal man-
tenir i tenir cura”, i que “enca-
ra que el marge de beneficis 
segueix sent curt tot i les ex-
portacions”, el creixement del 
sector ha de portar també a 
millorar les condicions labo-
rals dels treballadors.

Bon moment per al sector 
de la marroquineria
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El proper 30 de setembre, torna la Marató de Donació de Sang 
REDACCIÓ / LA VEU 

A quest any la Marató 
de donació de sang 
d’Igualada tindrà lloc 

el proper dissabte 30 de se-
tembre, de 10 a 22h, al Teatre 
de l’Ateneu. Com cada any, en 
paral·lel de les extraccions de 
sang, hi haurà un gran pro-
grama d’activitats i actuaci-
ons per amenitzar la jornada, 
gentilesa d’entitats, col·lectius 
i empreses d’Igualada i de l’en-
torn. 
La Marató vol sensibilitzar so-
bre la importància de donar 
sang com un hàbit i aconse-
guir nous donants per esten-
dre aquesta pràctica entre el 
màxim nombre de ciutadans. 
Cal tenir en compte que cada 
dia calen 1.000 donacions a 

El bus urbà serà gratuït avui, i fins diumenge no es pot circular 
al centre, en ocasió de la Setmana de la Mobilitat Sostenible

Catalunya per atendre les ne-
cessitats dels malalts.
Actualment s’està treballant 
amb les diferents entitats, as-
sociacions, empreses i insti-
tucions per animar-los a par-
ticipar i seguir convertint la 
jornada amb una festa.

Donar sang, un hàbit cívic
De forma general, pot donar 
sang qualsevol persona que 
tingui bona salut i que com-
pleixi les següents condicions:
- Tenir més de 18 anys
- Pesar 50 quilos o més
- En cas de ser dona, no estar 
embarassada
Per donar sang no cal estar en 
dejú. Al web www.donarsang.
gencat.cat es dóna resposta a 
les preguntes més freqüents 
sobre la donació de sang. 

REDACCIÓ / LA VEU 

D el 16 al 22 de setem-
bre se celebra nova-
ment arreu d’Euro-

pa la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura. Sota el 
lema “Mobilitza’t per un aire 
més net”, l’edició d’enguany 
proposa, a més de vetllar per 
una vida saludable, sostenible 
i segura, reforçar el poder de 
la ciutadania per a millorar la 
qualitat de l’aire. 
Canviant la manera de despla-
çar-se es poden augmentar els 
nivells d’activitat física, con-
tribuir a millorar la qualitat 
de l’aire que es respira a les 
ciutats i ajudar a prevenir els 
accidents de trànsit. Escollir 
el transport públic col·lectiu o 
el vehicle elèctric per anar a la 
feina, caminar o moure’s amb 
bicicleta per anar de compres, 
en comptes d’agafar el cotxe, 
pot ser una bona forma de 
protegir i millorar la salut. 
Els objectius principals de la 
Setmana passen per estimu-
lar un comportament ciutadà 
en relació amb l’ús del vehicle 
que sigui compatible amb el 
desenvolupament urbà sos-
tenible, en particular amb 
la protecció de la qualitat de 
l’aire, la prevenció d’accidents 
de trànsit, la reducció d’emis-
sió de gasos que provoquen 
l’efecte hivernacle i el consum 
racional dels recursos ener-
gètics. També sensibilitzar la 

ciutadania sobre els impactes 
ambientals del transport i in-
formar-la sobre les seves di-
ferents modalitats; impulsar 
l’ús dels mitjans de transport 
sostenibles i, en particular, el 
transport públic, la bicicleta, 
la mobilitat a peu i els vehi-
cles elèctrics; potenciar un 
retrobament de la ciutadania 
amb la ciutat, la seva gent i el 
seu patrimoni cultural, en un 
entorn saludable i relaxat; i 
reflexionar també sobre com 
afecta a la salut l’ús exces-
siu del transport motoritzat. 
D’una banda, la contamina-
ció atmosfèrica i la congestió 
que generen tenen un impacte 
negatiu sobre els sistemes res-
piratori i cardiovascular i, de 
l’altra, propicien el sedentaris-
me i la inactivitat física. 

Iniciatives a Igualada 
L’Ajuntament d’Igualada se 
suma novament a aquesta Set-
mana Europea de la Mobilitat 
Sostenible i Segura i durà a 
terme aquests dies diferents 
activitats vinculades amb el 
lema d’enguany. 
Aquest divendres, 22 de se-
tembre, tots els busos urbans 
de la ciutat seran gratuïts. El 
transport públic és l’alternati-
va per als desplaçaments dins 
de la ciutat. Per viatger i res-
pecte d’un cotxe particular, un 
autobús emet a l’atmosfera un 
40% menys d’òxids de nitro-
gen, un 80% menys d’hidro-
carburs, un 95% menys de CO 

i un 70% menys de CO2. Una 
altra dada interessant és que el 
transport públic necessita, per 
viatger, 50 vegades menys d’es-
pai i l’autobús consumeix 15 
vegades menys d’energia que 
el cotxe particular. 
També es prohibirà circular 
amb vehicles de motor pels 
carrers del centre el dies 22, 23 
i 24 de setembre, entre les 10 
i les 20h. Aquesta activitat vol 
fomentar la mobilitat a peu pel 
centre de la ciutat. Els carrers 
afectats seran Rambla de Sant 
Isidre, c/ Nou, Plaça del Pilar, 
c/ de l’Argent, c/ Sant Sebas-
tià, Travessia de Sant Sebastià, 
Plaça de l’Ajuntament, c/ del 
Born, carrer de Santa Maria, 

Plaça del Bruc, Plaça del Pilar, 
Plaça de Pius XII, c/ Custiol, 
c/ Sant Cristòfol, c/ del Roser, 
c/ Sant Bartomeu, c/ Sant Jau-
me, Plaça de Sant Miquel i c/ 
Sant Roc. 

Adquisició de vehicles elèc-
trics municipals 
En aquesta mateixa línia, 
aquest any 2017 l’Ajunta-
ment d’Igualada ha adquirit 
un tercer vehicle 100% elèc-
tric –una furgoneta Renault 
Kangoo Maxi– que se suma 
a les dues furgonetes elèc-
triques Nissan e-NV200 
adquirides l’any 2016, i pre-
veu adquirir-ne una altra i 
dues motocicletes elèctriques 

abans de finalitzar l’any, con-
tribuint d’aquesta manera a 
l’impuls de l’ús de mitjans de 
transport sostenibles. 
En els vehicles purs elèctrics, 
la reducció de gasos contami-
nants és del 100%. Per tant, 
el vehicle elèctric contribu-
eix a reduir les emissions 
locals d’òxids de nitrogen, 
les partícules en suspensió i 
d’altres contaminants millo-
rant la qualitat de l’aire allà 
on circula el vehicle, amb els 
beneficis per a la salut que 
això comporta. A més, la in-
troducció del vehicle elèctric 
també millora el soroll, ja 
que el motor elèctric és ex-
tremadament silenciós. 
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A la Unitat hi tre-
ballen  l’Hospital, la 
Fundació Sant Josep, 
l’ICS i Fisiogestion, i 

atén unes 700 persones 
a l’Anoia cada any

Sortida de 
l’Hospitalitat de la 
Mare de Déu de 
Lourdes

Reconeixement internacional a la 
Unitat de Fractura Osteoporòtica de l’Anoia

Tot just començant la tardor, 
l’Equip Dirigent Comarcal ha 
organitzat una nova sortida 
per el diumenge 8 d’Octubre 
de 2.017 amb la següent pro-
gramació. La Sortida serà a 
les 8’30 del matí de l’Estació 
d’Autobusos d’Igualada, amb 
un autocar amb elevador, 
amb destí a la Colònia Güell i 
la Cripta Gaudí. A les 11 del 
matí hi ha reservada una visi-
ta guiada per totes les depen-
dències. Després, a Vallirana, 
es farà el dinar, per tornar al 
voltant de les set del vespre.
El preu d’aquesta sortida es 
de 40€  Inclou: Autocar, visita 
a la Colonia Güell, la Cripta 
Gaudí i dinar al Restaurant  
El Lledoner de Vallirana. Les 
inscripcions s’han d’efectuar 
abans del dia 2 d’Octubre  tru-
cant al següents números de 
telèfon 686 488 995 i 620 601 
950. Les sortides que organit-
za l’Hospitalitat de la Mare de 
Deu de Lourdes estan obertes 
a totes aquelles persones que 
hi vulguin participar.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unitat de Fractu-
ra Osteoporòtica de 
l’Anoia reconeguda 

amb la distinció d’or de la cam-
panya Capture the Fracture de 
la “International Osteoporosis 
Fundation”, una iniciativa per 
a la prevenció secundària de 
fractures osteoporòtiques.
És la tercera Unitat de Frac-
tura Osteoporòtica -“UFO”- 
a nivell espanyol amb major 
puntuació atorgada per la “In-
ternational Osteoporosis Fun-
dation” -“IOF”- .
En aquesta Unitat hi treba-
lla, conjuntament, l’Hospital 
d’Igualada (impulsor del pro-
jecte), la Fundació Sanitària 
Sant Josep, l’ICS i Fisiogestión.
Capture the Fracture és un 
programa mundial i global 
per facilitar la implementació 
de models coordinats i multi-
disciplinaris d’atenció per a la 
prevenció secundària de frac-
tura osteoporòtica. La IOF 
creu que aquesta és la mesura 
més important per millorar 
directament l’atenció al paci-
ent que ha patit una fractura 
osteoporòtica (radi, húmer, 
vèrtebra, maluc, etc...) i re-
duir els creixents riscos en 
salut, relacionats amb fractu-
res a tot el món (discapacitat, 
dependència, mortalitat). A 
més a més, es redueixen els 
costos de l’assistència sanità-
ria relacionats amb aquestes 
fractures que estan creixent 
de forma exponencial a tot el 
món, a causa de l’envelliment 
de la població.

Sessió formativa al 
Consell Comarcal sobre 
la societat xinesa

El proper 20 d’octubre el Con-
sell Comarcal organitza una 
sessió formativa al voltant de 
la societat i cultura xineses. 
La sessió abordarà diferents 
aspectes de la organització so-
cial i cultural de la Xina fent 
incís en el perfil de les perso-
nes xineses que arriben a Ca-
talunya i la seva perspectiva i 
participació en els serveis pú-
blics i privats.
Els objectius de la sessió són: 
apropar els professionals dels 
serveis públics de la comarca 
a la cultura i idiosincràsia de 
les persones xineses per tal de 
comprendre millor els seus 
valors i la seva forma de vida, 
conèixer el funcionament del 
sistema educatiu, sanitari, 
dels serveis socials i cossos de 
seguretat a la Xina i  obtenir 
eines per a millorar la comu-
nicació amb les persones xine-
ses usuàries d’aquests serveis.
La formació anirà a càrrec 
de Marta Viles Casanovas, 
Llicenciada en estudis d’Àsia 
Oriental i Màster d’Educació 
Intercultural de la UAB. Tra-
ductora de xinès mandarí.
Inscriviu-vos a ciutadania@
anoia.cat o al 938051585
 ext. 141 

La UFO de l’Anoia atén una 
mitjana de 700 pacients a l’any 
amb fractures òssies, produï-
des per osteoporosi (denomi-
nada com l’epidèmia silencio-
sa per l’Organització Mundial 
de la Salut).
La UFO de l’Anoia  ha rebut 
l’estrella d’or del programa 
‘Capture the Fracture’ de la 
International Osteoporo-
si Fundation. Amb 88 punts 
sobre 100, es converteix en la 
segona d’Espanya amb millor 
puntuació.
La UFO de l’Anoia, coordi-
nada pel Dr. Enric Duaso,  
està formada per geriatres, 
traumatòlegs, anestesiòlegs, 
reumatòlegs, rehabilitadors, 
farmacèutics, fisioterapeutes, 
terapeutes ocupacionals, tre-
balladors socials i personal 
d’infermeria i dietètica que 
atenen pacients amb fractures 
osteoporòtiques, seguint un 
protocol que estableix com i 
quan han d’actuar els diferents 
especialistes implicats. Els 
diferents dispositius que for-
mem aquesta complexa Unitat 
estan distribuïts pels diferents 
centres sanitaris de l’Anoia. A 
nivell de l’Hospital d’Igualada 
per la Unitat d’Ortogeriatria, 
la Consulta Externa (Reuma-
tologia / Geriatria) i l’Hospital 
de Dia mèdic; a nivell de la 

Fundació Sanitària Sant Josep 
per la Unitat de Prevenció de 
Fractures i Caigudes (EPFiC) 
de l’Hospital de Dia Rehabili-
tador; a nivell de Fisiogestión 
per la Rehabilitació Domicili-
ària i a nivell d’Atenció Primà-
ria, pel CAP Nord i els 8 CAPs 
de l’ICS, repartits per tota la 
comarca de l’Anoia.
Per tant la UFO de l’Anoia ha 
estat qualificada com una de 
les millors unitats de caràcter 
multidisciplinari que milloren 
l’atenció del pacient amb frac-
tura òssia osteoporòtica, in-
tervenint en totes les fases del 
procés: detecció i avaluació, 
tractament de la fase aguda, 
seguiment post fractura, in-
tervenció sobre prevenció de 
caigudes i mesures de coordi-
nació amb Atenció Primària.
A Espanya hi ha 8 centres 
amb categoria or, 11 amb 
categoria plata i 6 amb dis-
tinció de bronze (reconeixe-

ment que ja va ser atorgat a 
la UFO de l’Anoia, a principis 
del 2016 i per tant millorat 
al llarg d’aquest darrer any), 
segons la classificació de la 
iniciativa. La UFO de l’Anoia 
ha obtingut la segona millor 
puntuació a nivell de Catalu-
nya (només pel darrera dels 
90 punts de Bellvitge, millor 
puntuació a nivell espanyol). 
A més a més, aquest any ha 
estat visitada per professio-
nals de l’Hospital de Sant Joan 
d’Espí Moisès Brogi -“Con-
sorci Sanitari Integral de 
l’Hospitalet”-, Hospital Uni-
versitari Mútua de Terrassa, 
Consorci Sanitari de Terrassa, 
PIUS Hospital de Valls, Hos-
pital Universitari Sant Joan de 
Reus, Hospital Universitari de 
Tarragona Joan XXIII, Hospi-
tal de Sant Pau i Santa Tecla 
de Tarragona i l’Hospital de 
Tortosa Verge de la Cinta, per 
tal d’agafar idees per portar a 
terme aquesta iniciativa en el 
seu entorn.
Sens dubte que la UFO de 
l’Anoia seguirà millorant fins 
aconseguir els 100 punts del 
Programa “Capture the Frac-
ture” de la IOF que la posici-
onarien com la millor atenció 
que pot rebre la nostra pobla-
ció a risc de patir una nova 
fractura òssia, motiu pel qual 
se’ls prescriuran fàrmacs per 
al tractament de l’osteoporo-
si, es recomanaran hàbits sa-
ludables com la dieta, l’exer-
cici i la presa moderada del 
sol i, per aquells que tinguin 
indicació, se’ls atendrà a la 
Unitat de Prevenció de Frac-
tures i Caigudes. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dilluns es va 
fer a la seu d’Igualada 
Comerç, al carrer de 

Sant Jordi, la primera pre-
sentació de Catalunya dels 
incentius 2017 del comerç 
de la Generalitat de Catalu-
nya. Des d’aquest mateix dia, 
dilluns, 18 de setembre, es 
va obrir el termini per a la 
presentació de sol·licituds a 
aquesta segona convocatòria. 
Els ajuts s’adrecen a em-
preses individuals, associa-
des o agrupades de comerç 
i del sector de l’artesania i 

Igualada Comerç ofereix assessorament 
per demanar les subvencions de la Generalitat

la moda; i inclou 4 línies 
d’ajuts:
-la de la participació en ac-
tivitats firals sectorials, mul-
tisectorials i professionals a 
Catalunya
-la de transformació digital
-el programa per a la nova 
implantació de comerços i 
millora comercial dels esta-
bliments.
-el de la promoció i comer-
cialització dels productes ar-
tesans
La presentació, davant d’una 
vintena d’assistents, la va fer 
la Marta Sendra, cap de la 
Unitat de Subvencions i Pro-

moció Territorial de l’Àrea de 
Comerç del CCAM.
El termini per presentar sol-
licituds als incentius finalit-
zarà el 18 d’octubre.
Més informació dels tràmits a 
fer es poden trobar al següent 
enllaç: http://ccam.gencat.
cat/ca/tramits/per_temes
Com cada any, Igualada Co-
merç ofereix a tots els inte-
ressats el seu recolzament i 
suport a l’hora de fer la tra-
mitació dels expedients. Per 
demanar l’hora, o resoldre 
qualsevol dubte, cal trucar a 
938051419, o enviar un correu 
a info@igualadacomerc.cat .



Primer  concurs a  
Igualada de 
sabó artesà d’olors

21 de setembre, Dia Internacional de 
la malaltia de l’Alzheimer

S’obren les inscripcions del 
primer concurs de sabó artesà 
d’Igualada a la botiga d’Olors.
Bases generals:
- Sabó artesà d’olis fet a casa,
- Concurs per a amateurs, no 
professionals. Es valorarà les 
característiques cosmètiques, 
formulació del sabó, nutrició, 
olors, suavitat, escuma... Tam-
bé el disseny del sabó, la imat-
ge i creativitat... 
- Es poden presentar de 1 a 3 
sabons diferents. El jurat se-
ran tres persones del món del 
sabó, i es lliurarà un premi al 
que agradi més valorant tots 
els seus aspectes. El concurs es 
totalment gratuït.
El lliurament dels sabons s’ha 
de fer del 18 al 25 d’octubre i  
es posaran en exposició a la 
botiga (si no estan encara ben 
curats cal comentar-ho, doncs 
no es provaran fins la primera 
quinzena de Novembre. Aquí 
si que han d’estar a punt de fer 
servir). De cada tipus de sabó 
se’n pot portar 1 o més per tal 
de fer un muntatge súper bo-
nic a l’aparador. Les clientes 
d’Olors també podran posar 
en un pot una butlleta del 
sabó que els faci més gràcia, 
cosa que ajudarà a l’hora de la 
valoració si els sabons queden 
molt empatats. Per més infor-
mació podeu trucar al telèfon 
de la botiga, 938052457.
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Què és?
És una malaltia del cervell, en 
la qual les cèl·lules essencials 
del sistema nerviós degeneren 
i provoquen la manca de capa-
citats vitals a les persones. Hi 
ha un pic creixent de malaltia 
a partir dels 70 anys i això pot 
provocar confusió amb la pèr-
dua de facultats.
Les neurones més afectades 
en aquesta malaltia són les 
altament especialitzades, és a 
dir, les encarregades de fer les 
funcions que ens caracteritzen 
com a sers humans.
És una malaltia que implica 
molt al nucli familiar dels qui 
la pateixen i planteja molts di-
lemes morals: per la capacitat 
de decidir, el comportament 
del final de la vida i la distri-
bució de recursos en la pobla-
ció més gran.
Per tant, a més a més de la 
complexitat mèdica, hi hem 
d’afegir la complexitat famili-
ar, social, i fins i tot política a 
aquesta malaltia.

Quins símptomes comporta?
La malaltia d’Alzheimer com-
porta una pèrdua de les funci-
ons pròpies del cervell de for-
ma gradual i progressiva.
Afecta les funcions cognitives 
com són memòria, llenguatge, 
orientació visual i temporal, 
atenció i planificació.
També afecta la motivació, 
l’ànim, la percepció de la rea-
litat i la son.
Moltes de les persones amb 
aquesta malaltia, la inicien 
amb dificultat per recordar 
coses recents, amb una carac-
terística important que és que 
si la volem ajudar donant-li 

Plantes aromàtiques 
i cuina italiana
Les plantes aromàtiques estan 
entrant amb molta força a la 
nostra cuina, però ja fa molt 
temps que formen part ac-
tiva de la cuina italiana. Del 
26 d’octubre al 20 de desem-
bre, els dijous de 20 a 21.30h, 
al Casal Cívic Montserrat, es 
farà un curs gratuït a càrrec de 
Marta Pitet. En aquesta activi-
tat coneixerem aquestes plan-
tes, i quina aportació poden 
fer als nostres plats. És una 
activitat gratuïta (10€ cost del 
material). Les persones que 
estiguin interessades, poden 
trucar al telèfon. 938043661 
o passar per l’equipament, c/ 
Orquídies 7, d’Igualada.

Restricció d’accés 
a l’Hospital pel 
carrer Lecco

Amb motiu de les obres de 
millora d’accessibilitat a l’Hos-
pital d’Igualada, des del dia 25 
de setembre fins el dia 1 d’oc-
tubre, l’accés per les escales del 
carrer Lecco quedarà restrin-
git.
Es podrà accedir a l’Hospital 
per l’ascensor (gent amb mo-
bilitat reduïda) o bé  a través 
de la porta de sortida d’emer-
gència que dóna directament 
al passadís entre el Servei de 
Diagnòstic per la Imatge i Far-
màcia. D’allà es podrà accedir 
de nou al vestíbul. Igualment 
recomanem a la població que 
a ser possible utilitzin l’accés 
al nostre centre per l’Avinguda 
Catalunya. 

Diumenge torna el 
Mercat d’Antiguitats i 
art al Passeig 
Verdaguer

Diumenge dia 24 de setembre 
el passeig Verdaguer d’Igua-
lada acollirà al centenar de 
parades que formen part del 
Mercat d’antiguitats, col·lec-
cionisme, art i artesania or-
ganitzat per Fira Igualada. El 
mercat que se celebra cada 
últim diumenge de mes, inau-
gura una nova temporada en-
tre les nou del matí i les dues 
del migdia. Els diferents ex-
positors s’instal·laran, com és 
habitual, la banda i banda del 
passeig Verdaguer entre els 
carrers Sant Magí i Sant Vi-
cenç. El Mercat d’antiguitats, 
col·leccionisme, art i artesania 
és el punt de trobada de refe-
rència a la comarca per tots els 
amants de les antiguitats i del 
col·leccionisme des de l’any 
1980. I des de fa més de 20 
anys també s’hi pot trobar art 
i artesania. 

pistes o oferint-li un context 
que li faria recordar el fet, 
tampoc ho recorda. En canvi 
la persona gran, sense Alzhei-
mer, amb aquesta ajuda arriba 
a trobar la forma de recordar 
el que pretenem.
En la malaltia hi ha un canvi 
de caràcter on predomina la 
desgana, el malalt no vol fer 
res, ni activitats de lleure, ni 
activitats bàsiques de la vida 
diària.
Amb el temps s’hi afegeix:
- Desorientació de temps,
- Incapacitat per copiar dibui-
xos,
- Incapacitat per denominar 
objectes comuns,
- Incapacitat per discriminar 
persones o coses, s’imaginen 
situacions,
- Poden tenir afectació de la 
mobilitat.
És important destacar que el 
malalt no té consciència de 
malaltia, per tant ja sabem que 
el propi pacient no acostuma 
a col·laborar en consultar al 
metge o fer proves per tal de 

valorar l’estadi on es troba.

Què cal fer?
El més important és que l’en-
torn de la persona que inicia 
els símptomes descrits els 
identifiqui com a alteracions i 
consulti al metge de capçalera 
el més aviat possible.
Fins a data d’avui, la malaltia 
no té tractament. Cal valorar 
en els diferents estadis les ne-
cessitats de les persones i les 
famílies i/o institucions i po-
sar al seu servei mesures per 
fer més portable la malaltia.
És imprescindible implicar 
tots els camps que compor-
ta aquesta malaltia: sanitaris, 
serveis socials, investigadors, 
polítics... per tal de cobrir les 
necessitats d’un malalt amb 
una malaltia molt invalidant.
Actualment treballar els tallers 
de memòria i incentivar a les 
persones grans a seguir fent 
activitats tant físiques com 
psíquiques i socials podrien 
ser unes bones recomanacions 
per la població general.

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

Av.  Gaudi, 45  -  08700 IGUALADA 

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

Impuls
neuropsicopedagogia

- Dèficit d'atenció
- Hiperactivitat

- Dislèxia
- Dificultats en la lectura i escriptura

- Conductes disruptives
- Lesions neuropsicològiques

C/ del Retir, 40 1r pis - Igualada 08700
Telèfon - 661 150 335

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com



Sempre es parla que l’estratègia és 
l’element més important de les or-
ganitzacions, però podem assegurar 
que hi dediquem un % del nostre 

temps a gestionar-ho? Si és el cas, tenim la 
nostra definició estratègica ben alineada 
al nostre sistema organitzatiu? El resultat 
de respondre de forma negativa a aquestes 
preguntes es podria resumir en:

- Manca d’implicació del personal envers 
l’empresa
- Poca motivació del personal i més rotació
- Augment càrrega de treball dels respon-
sables o gerent directament
- Augment dels conflictes entre el personal

És per això que considerem important per 
a la bona marxa de l’empresa i perquè no, 
la del propi país, que hi hagi una bona cor-
relació entre aquests elements, tal i com es 
pot veure en el següent esquema:

En el qual es relaciona l’estratègia (capa 
conceptual) amb el dia a dia del perso-
nal (capa operativa) mitjançant el que en 
podríem dir sistema operatiu empresarial 
(capa lògica) amb l’objectiu d’alinear es-
forços i recursos cap als objectius comuns.

En definitiva, per tal d’evitar, o si més 
no reduir, els efectes negatius de no te-
nir una bona correlació entre estratègia 
i organització, cal dedicar-hi temps, es-
forços i recursos. Si finalment s’assoleix 
aquesta coordinació, els primers que ho 
agrairan seran els empleats i per exten-
sió, els vostres clients.   

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)

Para acabar con la temporalidad hay que acabar con
 la estacionalidad, y una gran parte del PIB de ESP es estacional.

CESC ALCARAZ
Economista 
soci-director FeedBackGround 
@cescalcal

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

EDUARD GRAELL SANTACANA
Dissenyador Industrial a LOOP Innovació
@eduard_graell

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

EDUARD GRAELL

Tenim la nostra 
definició estratègica ben 

alineada al nostre 
sistema organitzatiu? 

CESC ALCARAZ
E. CAMPAC. ALCARAZ E. GRAELL

ELENA DE LA CAMPA
Directora RRLL i Negociació Col.lectiva (PIMEC)

Amb la publicació de les dades del mes d’agost 
de 2017, seguim amb l’anàlisi de l’evolució de 
la negociació col·lectiva, per tal de donar eines 
a empreses, gremis i patronals sectorials que 

permetin afrontar amb les màximes garanties possibles la 
negociació col·lectiva.

Primerament, i com a dada més destacable de la publica-
ció d’agost, cal dir que la pujada salarial mitjana pactada 
en els convenis col·lectius registrats fins a l’agost de 2017 
es va situar en el +1,33%, bastant per sobre de com es va 
tancar el mateix mes de l’any 2016 (+1,09%), segons xifres 
provisionals del Ministerio de Empleo, i indiquen un re-
punt significatiu pel que fa als augments salarials contem-
plats en conveni.

Convenis col.lectius
S’ha pogut constatar un petit augment del nombre de 
convenis signats amb 702 convenis signats, enfront dels 
699 de l’any passat en aquestes dates, que impliquen un 
augment del +0,43%, dels que, com és habitual predomi-
nen els d’empresa (524 convenis d’empresa registrats i 178 
d’àmbit superior).

Jornada laboral
En relació a la jornada mitjana pactada, en el 71,3% de ca-
sos, aquesta es situa en el tram d’entre 1.712 hores i 1.803 
hores, que equivaldrien a una forquilla d’entre 37,5 hores i 

Són les pimes, les 
que han realitzat un 
major nombre d’in-
aplicacions amb un 

84,8%, del total.
E. CAMPA

39,5 hores setmanals. Inaplicacions de convenis.Tot i que 
aquesta dada ha millorat de manera significativa, amb 
una reducció del -25’22% per sota de la de l’any anterior, 
encara està per sobre del que seria desitjable, amb 762 in-
aplicacions en aquests vuit primers mesos que afecta a un 
total de 14.812 persones treballadores (un -36,5% respec-
te al mateix període de l’any anterior). Malgrat tot, aques-
ta dada ha de seguir sent motiu d’anàlisi pels negociadors 
de convenis de sector, per tal de trobar mecanismes àgils 
que permetin l’adaptació de totes les empreses afectades 
a les condicions pactades sense haver de recórrer als des-
penjaments.

Per altra banda, cal fer també l’anàlisi de quines són aque-
lles empreses que han hagut de recórrer majoritàriament 
a aquest mecanisme per garantir la seva viabilitat. En 
aquest sentit, una vegada més, constatem que són les pi-
mes, les que han realitzat un major nombre d’inaplicaci-
ons amb un 84,8%, del total. Respecte a les condicions de 
treball inaplicades, destaca especialment el despenjament 
de la quantia salarial (89,8%). Cal destacar també que la 
granmajoria d’inaplicacions (el 87,9%), s’han resolt amb 
acord en el període de consultes i que el 96,6% han inapli-
cat un conveni o diversos d’àmbit superior al d’empresa.
Des de PIMEC, volem recomanar la necessitat de comen-
çar a establir sistemes de retribució variable en els con-
venis, per tal de poder apropar la productivitat real a la 
retribució de les persones treballadores.   

En els últims anys hem assistit al boom del feno-
men de l’autoedició de llibres dins el món edi-
torial.  Gràcies a les noves tecnologies els nous 
escriptors poden publicar les seves obres directa-

ment a internet saltant-se  la intermediació de les editori-
als. El client paga directament a l’autor per descarregar-se 
el llibre en format e-book i al no haver-hi impressió física 
del llibre, els costos de publicació es veuen reduïts. Aques-
ta tendència ha entrat amb força al món editorial i està 
fent replantejar el model de negoci del sector.
Doncs bé, aquesta mateixa tendència està entrant al món 
del disseny, sobretot en les especialitats de producte i 
moda. En els últims anys han aparegut un munt de peti-
tes marques de rellotges, vestits, joies, cadires, làmpades, 
complements per la llar o oficina... creades per dissenya-
dors que farts de no trobar una empresa que els doni 
l’oportunitat de treure les seves idees al mercat, decidei-
xen fabricar i comercialitzar els seus propis productes. I 
no només dissenyadors de formació segueixen aquesta 
tendència sinó que artesans o simplement apassionats de 
les manualitats han trobat una manera eficaç de donar-se 
a conèixer al gran públic a través de les xarxes socials i 
vendre els seus productes arreu del món a través de les 

TENDÈNCIES: AUTOEDICIÓ
seves webs i marketplaces especialitzats, o  bé en mercats i 
botigues físiques especialitzades en productes de marques 
emergents.
Tal com passa en el món editorial, l’objectiu dels autors que 
opten per l’autoedició és, a banda de guanyar diners amb la 
venta dels seus productes, donar-se a conèixer al gran pú-
blic, agafar experiència  i cridar l’atenció d’alguna empresa 
que confiï en els seus serveis en el futur. La millor manera 
d’atraure clients és ensenyant la feina que has fet anterior-
ment i sobretot quan estàs al començant de la teva carrera 
professional, l’autoedició pot ser una manera de començar 
a fer girar la roda.
Per altra banda, sembla que aquests productes estan trobant 
acceptació al mercat, saturat de productes fets en sèrie per 
empreses multinacionals que produeixen de forma anòni-
ma a l’altre punta del món. Tothom vol sentir-se especial i 
sembla que la gent està farta de trobar-se les mateixes làm-
pades, el mateix sofà o la mateixa taula a casa dels amics, 
o de trobar-se les mateixes camises o bruses pel carrer. Els 
productes originals estan de moda i saber l’origen dels pro-
ductes que consumeixes sempre és un punt a favor. 
Veurem com evoluciona aquesta tendència i com afecta 
al sector en el futur, pero sembla que l’autoedició  ha 
arribat per quedar-se.

Els productes originals 
estan de moda i saber 
l’origen dels productes 
que consumeixes sem-
pre és un punt a favor. 

ESTRATÈGIA I ORGANITZACIÓ

Informats els directors del Banc Central Europeu: no només es violen drets 
humans sinó que hi ha en perill l’estabilitat financera zona euro
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Del 21 al 24 de se-
tembre el munici-
pi d’Orpí celebra 

la seva Festa  Major. S’han 
programat un seguit d’actes 
que faran les delícies de tots 
els orpinecs i orpinenques 
i de tots aquells que es vul-
guin acostar al poble durant 
aquests dies.
Ahir dijous ja van començar 
els actes amb LA projecció 
d’una pel.lícula de cinema 
infantil, el 1r concurs de 
truites de patata i a la nit, 
la projecció d’una nova pel.
lícula, aquesta vegada per al 
públic adult.
A continuació us desgranem 
el programa complet:

DIVENDRES
- 21h: Pregó de Festa Major, 
a càrrec de “The Orpí Brot-
hers”.
- 22h: Sopar Popular. Pl. Sant 
Jordi, Can Bou.
(pica -pica, fricandó de ve-
della a la catalana i postre).
- 0:30h: Havaneres, a càrrec 
de La Xarxa.
- 1:30h : 2n torneig de futbo-
lí i festa jove amb DJ Selle. 
Barra a càrrec dels Diables 
de Carme.

DISSSABTE
- 9h: Caminada popular i es-
morzar.
- 17h: Espai per a nadons i 
jocs tradicionals per als me-
nuts més grans. Pl. Alfons 
Pons i Riba, Can Bou.

Aquest cap de setmana arriba la Festa Major d’Orpí

DIUMENGE
- 12:30h: Missa de Festa Ma-
jor, cantada pels Amics de la 
Parròquia de Carme. Esglé-
sia de Sant Miquel, Orpí
- 13:30h: acte folklòric amb 
els Bastoners de Sant Quin-
ti. Església de Sant Miquel, 
Orpí.
- 14h: Dinar de Festa Major. 
pl. Sant Jordi, Can Bou.
(Amanida, Arròs negre, 
postres)
- Després del dinar, especta-
cle d’improvització, a càrrec 
de Improacatomba.
- Bingo Popular i sorteig pre-
mi Rally Fotogràfic d’Orpí.
- 18:30h: espectacle per a 
tots els públics amb Les 2 
Princesses Barbudes, Pl Al-
fons Pons i Riba, Can Bou.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vila-
nova del Camí ha ad-
judicat les obres de la 

tercera fase de la remodelació 
del Casal de la Gent Gran a 
l’empresa Voracys, SL, per 
un import de 327.900 € més 
IVA.
Aquest dimecres s’ha fet la 
signatura del contracte a 
càrrec de l’Alcaldessa Noemí 
Trucharte i del Director Ge-
neral de l’empresa construc-
tora, Ramon Martínez.
Les obres d’aquesta darrera 
fase, amb les que s’acabarà 
definitivament aquest equi-
pament dedicat a la gent 
gran del municipi, afectaran 
la primera planta de l’edifici 
i la coberta. 
La remodelació preveu 
l’obertura de finestres a la 
primera planta així com la 
distribució interior de l’es-
pai. També s’actuarà per co-
municar la primera planta 
amb la planta baixa.

Comença la darrera fase de la remodelació del Casal 
de la Gent Gran de Vilanova del Camí

El termini d’execució d’aquesta 
obra és de 4 mesos.
Les obres del Casal van comen-
çar l’any 2015 i en les fases ante-
riors es va actuar principalment 
a la planta baixa del centre. 
Aquest espai d’uns 200 m2 fun-
ciona com a sala polivalent i 
s’ha equipat amb taules i cadires 
que es podran posar i treure en 

funció de l’activitat que s’hi de-
senvolupi. També disposa d’es-
cenari, vestidors, lavabos i dife-
rents magatzems així com l’àrea 
de gestió que comprèn  una sala 
de reunions i dos despatxos per 
a l’ús de la Junta.
Els serveis com la perruqueria i 
podologia també s’han traslla-
dat a baix.

Classes de repàs i reforç 
particulars

Classes de totes les 
matèries per a nens/es 

de 3 a 12 anys a 
Igualada i Collbató. 

Horari a pactar i capacitat per desplaçarme.
Telf. 659917857.

EMPRESA
Societats
Contractes
Concurs de creditors

IMMOBILIARI
Arrendament
Compravenda 
Finques rústiques i urbanes

Lluís  Mir Pardo
ADVOCAT

FAMÍLIA
Herències
Divorcis
Incapacitats

PROCESSAL
Reclamacions judicials
Responsabilitat civil. Indemnitzacions
Accidents de trànsit
Clàusules terra

C/ Retir, 40 , 1r  Pis. Igualada
 Tel. 93 237 42 01 · luismir@icab.es
www.lmabogadosbarcelona.com
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MONTBUI / LA VEU 

Aquest passat cap de 
setmana va tenir lloc 
la Feria Real d’Alcau-

dete, en el decurs de la qual 
es va celebrar un acte de ger-
manor entre aquest municipi 
de Jaén i els alcaldes dels mu-
nicipis catalans amb els quals 
està agermanat, entre ells 
Montbui, però també Man-
lleu, Sant Hipòlit de Voltregà 
i Les Masies de Voltregà. En 
el cas montbuienc, va per-
metre commemorar el vintè 
aniversari de l’agermanament 
que mantenen plenament vi-
gent ambdós municipis.
L’acte principal d’aquesta 
commemoració es va dur a 
terme el passat dissabte 16 de 
setembre a la “Caseta del Patio 
Andaluz” d’Alcaudete, amb 
representació de les autori-
tats locals encapçalades per 
l’alcalde Valeriano Martín, 

mentre que per Montbui hi va 
assistir l’alcalde Teo Romero. 
També hi van ser presents la 
parlamentària i regidora de 
Manlleu Marta Moreta,  Xa-
vier Vilamala –batlle de Sant 
Hipòlit de Voltregà- i Sergi 
Vilamala –alcalde de Les Ma-
sies de Voltregà-.
Es va retre homenatge a 
aquells ciutadans d’Alcaude-
te i dels seus diferents nuclis 
(com “Los Noguerones”, d’on 
van arribar a Montbui majo-
ritàriament). Durant els anys 
50, 60 i 70 diferents genera-
cions de veïns d’Alcaudete 
van buscar un futur millor a 
Catalunya, i fruit d’això molts 
d’ells es va establir a l’Anoia i 
a Osona. “Els vincles d’amis-
tat  d’Alcaudete amb Mont-
bui, Manlleu, Sant Hipòlit 
de Voltregà i Les Masies de 
Voltregà són una bona pro-
va de l’agermanament entre 
territoris diferents, però que 

estan units per les persones”, 
com va explicar l’alcalde d’Al-
caudete Valeriano Martín. De 
la seva banda, Teo Romero va 
mostrar-se orgullós de conti-
nuar treballant per la germa-
nor entre Montbui i Alcaude-
te: “mantenim lligams molt 

Acte de celebració del 20è aniversari 
de l’agermanament, a Alcaudete

importants amb els nostres 
municipis germans i Alcau-
dete és un d’ells, que perdura 
en el temps des de fa 20 anys”. 
Com va explicar l’alcalde so-
cialista montbuienc “Alcau-
dete, però especialment el 
nucli de Los Noguerones, va 

veure néixer i créixer a molts 
dels nostres veïns. Fa vint 
anys vam començar aquest 
agermanament que continua 
plenament vigent, perquè vo-
lem conservar i potenciar els 
vincles d’amistat amb aquells 
territoris que són molt im-
portants a la vida dels nos-
tres veïns. Com sempre hem 
dit, no fem agermanaments 
artificials sino que treballem 
perquè els nostres ciutadans 
mantinguin plenament vives 
les seves arrels”
L’acte d’homenatge a Alcau-
dete finalitza les celebracions 
per commemorar el vintè ani-
versari dels agermanaments 
signats per Montbui ara fa 20 
anys amb els municipis anda-
lusos d’Iznájar i Alcaudete. 
Cal recordar que a la passa-
da Fira de la Multicultura, 
el passat mes de maig, es va 
commemorar aquesta efemè-
ride al municipi montbuienc.

MONTBUI / LA VEU 

Ahir dijous comença-
ven les activitats de la 
“Setmana de la Gent 

Gran” de Montbui, que fina-
litzaran el proper 8 d’octubre 
amb el 26è Dinar dels Avis i 
Àvies a Mont-aQua. 
Enguany el programa d’acti-
vitats torna a incloure nom-
broses propostes culturals, 
festives, lúdiques, formati-
ves...No hi faltaran excursi-
ons, sortides culturals, activi-
tats esportives, balls...
Dijous la tarda la sala peti-
ta de Mont-Àgora va acollir 
la projecció de la pel·lícula 
“Nuestro último verano en 
Escocia”. Com és costum, un 
cop finalitzada la projecció 
un dinamitzador va moderar 
un petit col·loqui per comen-
tar la pel·lícula, una comèdia 
dramàtica en la qual els esde-
veniments posen a prova els 
vincles familiars dels prota-
gonistes.
Les activitats de la 26a Setma-
na de la Gent Gran continua-
ran divendres, a partir de les 
11 del matí, quan començarà 
una visita guiada a la “Casa 
Gran”, l’antic Palau dels Com-
tes de Plasència, ubicat a al 
Plaça Major del Nucli Antic 
montbuienc. Cal recordar 

que l’edifici de la “Casa Gran”  
es troba documentat ja des 
del segle XII en què apareix la 
“domus” de Montbui ubicada 
dins de la sagrera de la capella 
de Santa Coloma i, conjunta-
ment amb aquesta, va provo-
car el naixement i creixement 
del lloc de Santa Margarida. 
Passant els segles, l’antiga 
casa fortificada va créixer i es 
va reconvertir en el palau que 
podran visitar divendres els 
avis montbuiencs.
El proper dilluns a dos quarts 
de 10 del matí donarà inici 
una Caminada amb Esmorzar 
Saludable. Els participants 

sortiran de davant del CAP 
montbuienc i realitzaran una 
petita ruta, a peu, pel terme 
municipal montbuienc. A 
continuació, pels volts de dos 
quarts d’onze, podran gaudir 
al pavelló Can Passanals d’un 
esmorzar saludable.
El proper dimarts dia 26 serà 
el torn de la tradicional ex-
cursió de la Setmana de la 
Gent Gran. Si l’any passat va 
ser la comarca de La Garrotxa 
el territori escollit per visitar, 
enguany serà una de les ves-
sants menys conegudes Mon-
seny, a cavall de les comarques 
d’Osona i La Selva. Els avis i 

àvies montbuiencs visitaran 
en primer lloc l’”Espai Mont-
seny” a Viladrau. Es tracta 
d’un centre turístic pensat 
per endinsar els visitants en 
les històries i llegendes de 
bruixes i bandolers que van 
caracteritzar durant segles les 
terres properes al Montseny. 
L’”Espai Montseny” de Vila-
drau recrea aquests espais i 
les històries de diferents per-
sonatges en un centre de visi-
tants equipat amb tecnologia 
multimèdia.
A continuació els avis i àvies 
montbuiencs marxaran fins el 
Maresme, a Tordera, on dina-

Comencen les activitats de la 26a Setmana de la Gent Gran
ran al restaurant “La Masia”, 
on també hi haurà animació 
i espectacle. L’hora de sortida 
de l’autocar serà a un quart de 
vuit del matí.
El dimecres 27 de setembre 
continuaran les activitats, 
en aquest cas amb una do-
ble xerrada de salut a càrrec 
de professionals del CAP de 
Montbui. Començarà una 
conferènciai sobre “Insomni 
en la gent gran”, la qual anirà 
a càrrec de la doctora Montse 
Lubran, la doctora Queta Díaz 
i l’infermera resident Najat El 
Annasi. A continuació es durà 
a terme la xerrada “La meva 
salut”, a càrrec de Cristina Ta-
rancón, referent d’atenció a 
la ciutadania del CAP mont-
buienc. Un cop finalitzi aques-
ta activitat hi haurà un refri-
geri per als assistents.
Les activitats de la 26a Setma-
na de la Gent Gran continua-
ran fins el 8 d’octubre, data del 
Dinar dels Avis i Àvies per al 
qual ja es poden adquirir els 
corresponents tiquets, al preu 
de 10 euros. Es poden adqui-
rir a la taquilla del bar de la 
Gent Gran que es fa al CCC 
La Vinícola, a l’oficina de Cai-
xaBank de Montbui i també 
al Bar La Vinícola-Rubio. La 
data límit per comprar-los és 
el 5 d’octubre.
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MONTBUI / LA VEU 

Aquest dimecres 20 de 
setembre s’estrenarà 
a la Sala d’Exposici-

ons-Vestíbul de Mont-Àgora 
una mostra de cartelleria tea-
tral polonesa. La mostra, que 
consta de 16 cartells, és pro-
pietat de l’Institut del Teatre 
i inclou algunes peces desta-
cades de cartelleria relatives 
a la Polònia dels anys 60 del 
passat segle. 
Els cartells teatrals polonesos 
commouen perquè ens expli-
quen a través d’un grafisme 
inconfusible una visió perso-
nal i compromesa del què ens 
trobarem a l’escenari. No hi 
ha publicitat ni informació, 
només emoció en estat pur. El 
cartell es concep doncs, com 
una interpretació més de la 
mateixa obra però en un altre 

llenguatge, el plàstic.
Són molts els mestres que 
ha donat Polònia en aquesta 
especialitat com Jan Jaromir 
Aleksiun, Roman Cieslewicz, 
Jerzy Czerniawski, Andrzej 
Dudzinski, Edward Dwur-
nik, Andrzej Krauze, Jan Le-
nica, Jan Mlodozeniec, An-

Mostra de cartells teatrals polonesos, 
a Mont-Àgora

drzej Pagowski, Jan Sawka, 
Franciszek Starowieyski, 
Maciej Urbaniec i Wojciech 
Wolynski. 
La mostra de cartells teatrals 
polonesos es podrà veure, en 
els horaris habituals de bibli-
oteca i cinema, fins el 24 d’oc-
tubre a Mont-Àgora.

TEATRE / LA VEU 

Diumenge passat els voluntaris 
de l’Associació Virgen del Ro-
cío de Montbui van organitzar 
una jornada de germanor, amb 
dinar popular (paella) i un es-
pectacle flamenc amb alguns 
dels grups més destacats de la 
música i el folklore d’arrel an-
dalusa de la zona.
Les activitats es van dur a ter-
me als Jardins de l’Ajuntament. 

Inicialment es va realitzar una 
Paella Popular, preparada acu-
radament pels voluntaris de 
l’associació. Com a continu-
ació de l’àpat, i ja a la tarda,  
es van organitzar actuaci-
ons de “Quadre de ball”, “Al 
compás de Lorca”, “Ecos del 
Sur”, “El Biles” i “Cristina La 
Tacona”. L’activitat va om-
plir de música i festa d’arrel 
andalusa el centre neuràlgic 
del Nucli Urbà montbuienc.

Celebrada una jornada de 
germanor de l’Associació 
Virgen del Rocio

MONTBUI / LA VEU 

Durant aquest proper 
curs s’oferta a Mont-
bui novament un 

“Curs de preparació per a la 
prova d’accés als cicles forma-
tius de formació professional 
–Grau Mitjà”-. Aquesta acti-
vitat està adreçada a aquelles 
persones que no disposin del 
graduat en ESO i que vul-
guin presentar-se a la prova 
d’accés per cursar un cicle 
formatiu de formació pro-
fessional de grau mitjà, i 
així poder reincorporar-se 

al sistema educatiu i poder 
afrontar millor la reinser-
ció en el mercat laboral amb 
una millor qualificació pro-
fessional. Per poder accedir 
al curs d’ha de tenir com a 
mínim 17 anys l’any 2018.
La prova d’accés als cicles 
formatius consta d’un sol 
examen. El fet de superar-la 
dóna dret a cursar qualse-
vol cicle formatiu i té vali-
desa permanent a tot l’Estat 
espanyol. Aquest curs for-
ma part del Programa de 
mesures formatives de la 
Diputació de Barcelona.

Les inscripcions per a aquest 
curs es poden fer actualment 
a l’Àrea de Serveis Personals/
Centre Obert –carrer Sant 
Miquel, 6, baixos. El curs té 
una durada de 330 hores i es 
realitzarà entre octubre de 
2017 i abril de 2018. Per a 
més informació es pot trucar 
al 93 801 77 18. 
El pla d’estudis inclou acon-
seguir competències bàsiques 
sobre llengua catalana, llen-
gua castellana, llengua estran-
gera, matemàtiques, socials i 
ciutadania, interacció amb el 
món físic i tecnologies. 

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

L’Associació Inama organitza 
per al cap de setmana del 21 i 
22 d’octubre una sortida cultu-
ral fins a La Garrotxa. El viatge, 
que té un preu per als adults de 
135 euros i per als infants de 
120, inclou el desplaçament en 
autocar, allotjament en hotel en 
règim de pensió completa, pas-
seig en carruatge per “La Fageda 
de’n Jordà” i passeig en carrilet 
pel volcà “Croscat”. Tammateix 
es visitaran els municipis amb 
grans atractius turístics i patri-

monials de Santa Pau i Besalú 
i la capital de la comarca, Olot.
Les inscripcions per a aquesta 
activitat es podran fer a partir 
del dia 18 de setembre, tots els 
dilluns, dimecres i divendres 
de 19.30 a 20.30 hores als lo-
cals parroquials del carrer La 
Tossa, 12, de Montbui. Per a 
consultes o més informació 
podeu consultar el Facebook 
Casal Inama i també adre-
çar-vos per correu electrònic a 
casalinama@gmail.com.

Excursió a la Garrotxa 
organitzada per Inama

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com



26  |  COMARCA Divendres, 22 de setembre de 2017

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La tercera edició del Vi-
lashopping ha tornat 
a aprovar amb molt 

bona nota, si més no pel que 
fa a la resposta de públic que 
ha superat les expectatives 
de l’organització. La iniciati-
va de Promoció Econòmica, 
impulsada de la mà de Vila-
nova Comerç i l’Associació 
de Comerciants del Mercat 
de Sant Hilari, va estar molt 
concorreguda, sobretot a 
partir de les nou del vespre. 
Famílies i colles d’amics es 
van animar a sortir a la pla-
ça del Mercat, a compartir 
el sopar de tapes i l’ambient 
festiu d’aquesta trobada lúdi-
ca, comercial i gastronòmica 
que segons afirma el Primer 
Tinent d’alcalde i regidor de 
Promoció Econòmica, Fran-
cisco Palacios, “ha complert 
amb l’objectiu plantejat”.
Per saber l’estimació que co-
merciants i restauradors fan 
d’aquesta edició del Vilas-
hopping i si tots han vist re-
compensat l’esforç que qual-
sevol acció comercial extra 
suposa, des de Promoció 
Econòmica els faran arribar 
una mena d’enquesta de va-
loració els pròxims dies. Pa-
lacios ha avançat que tots els 
comentaris i opinions que li 
han fet arribar han estat po-

sitius i que en qualsevol cas 
“el resultat no es veu només 
en la caixa feta, sinó que 
s’ha de valorar, com he dit 
en altres ocasions, l’oportu-
nitat que un esdeveniment 
com aquest suposa per do-
nar a conèixer l’activitat i el 
servei del comerç vilanoví a 
la població”. 
I si les xifres poden servir 
d’avaluació prèvia sobre la 

participació, cal destacar que 
el Mercat va esgotar el miler 
de tapes que havien prepa-
rat entre les quatre parades: 
Cansaladeria i embotits J. 
Molina, Carnisseria Mari 
Carmen, Peixos Aurora i el 
Cafè del Mercat. També al-
guns dels establiments par-
ticipants “van escurar les 
olles” com assenyalen des de 
Promoció Econòmica. 

El sopar de tapes del Vilashopping supera les 
expectatives omple la plaça del Mercat 

Un programa d’actes que 
es consolida però que con-
tinuarà incorporant alguns 
canvis 
La festa va començar a mitja 
tarda, amb les activitats infan-
tils a càrrec d’Endinsa’t a qui el 
regidor ha agraït el programa 
preparat per als infants. Tot i 
així, és precisament en aques-
ta franja horària que Palacios 
veu possible “introduir algun 
canvi de cara a properes edi-
cions per complementar les 
propostes lúdiques i fer créi-
xer la participació”. 
Una mica més tard ja estaven 
instal·lades les parades del co-
merç local que participaven 
en aquesta edició: Sígrid In-
formàtica, Loteria Vilanova, 
Kukadas, Gonzalo, Vilavet 
Veterinaris, CSO Fisioteràpia 
i Moda i complements J. Pons.
L’ambient, però, es va comen-
çar a escalfar –tot i el fred- cap 
a quarts de nou del vespre. 
Passades les nou de la nit ar-
ribava el moment més àlgid 
de la vetllada, coincidint amb 
l’hora del sopar. Entre la cu-
riositat i la desfilada d’una 
parada a l’altra, per descobrir 
les elaboracions dels bars i res-
taurants, es van anar omplint 
les cadires i taules, al mig de la 
plaça. A les tapes preparades 
pels comerciants del Mercat 
de Sant Hilari es van sumar les 
de Los Gemelos, Rostisseria 

Vilanova, Bar Molina, Flor de 
té i restaurant Mar i Terra.
Ara la dificultat serà pel Jurat, 
segons reconeix el titular de 
Promoció Econòmica, perquè 
ha de premiar la Millor tapa 
d’aquesta edició del Vilashop-
ping i “no serà gens fàcil do-
nada la qualitat de totes”. En 
els pròxims dies anunciaran 
l’establiment guanyador.

Actuacions aplaudides i 
agraïment per part dels nous 
talents locals
Nota a part, però també amb 
una valoració molt positiva, 
es mereix l’actuació, en triple 
concert, de tres nous talents 
vilanovins: Carlos Gómez, 
Rubén Molano i Aroa&Jo-
an. Gómez va ser el primer 
a obrir una aplaudida nit 
d’actuacions, acompanyat de 
Ricard Llorca, a la guitarra 
flamenca, i Agui Kajón Des-
astre, a la percussió. A des-
tacar el moment que Gómez 
i Molano van coincidir sobre 
l’escenari oferint un moment 
especial al públic. Els joves 
talents han agraït a l’organit-
zació l’oportunitat de poder 
continuar donant a conèixer 
el seu art al públic vilanoví 
en ocasions com aquestes. 
També des de la regidoria, 
Palacios insisteix que “la in-
tenció és continuar apostant 
pels artistes locals”.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Agraïts per l’acollida i 
satisfets de l’activitat , 
així podríem resumir 

el sentir general de les prop de 
50 persones que dissabte van 
visitar Vilanova del Camí. Ar-
ribats d’una vintena llarga de 
municipis catalans –que par-
ticipen a la campanya “Barris 
Antics: molt per descobrir, 
molt per oferir”, van ser rebuts 
a la porta de l’Ajuntament pel 
regidor de Promoció Econò-
mica, Francisco  Palacios, el re-
gidor d’Urbanisme i titular de 
la Llei de Barris, Juan Manuel 
Cividanes, el d’Obres, Manuel 
Ocaña i la regidora de Cultura, 
Imma González. 
Després de la salutació oficial, 

i de la tradicional foto de fa-
mília, la comitiva, guiada pels 
membres de la Colla Excursio-
nista i acompanyats pels volun-
taris de Protecció Civil, va ini-
ciar una passejada per l’entorn 
natural de Vilanova que els va 
permetre gaudir d’unes vistes 
i paratges de gran bellesa. La 
ruta era senzilla, donat que 
hi participaven tant persones 
grans com quitxalla i va tenir 
parada obligada al safareig, 
construït el 1932, i també al 
Parc Fluvial, recuperat fa més 
d’una dècada.
A la tornada, conversa distesa 
i tot seguit dinar a Can Mus-
cons, una masia del segle XIX, 
concretament de 1863, que 
també va sorprendre als nos-

tres visitants, sobretot per l’es-
cala de caragol que comunica 
els diferents pisos de l’edifici 
des d’un cilindre central.
L’acte es va acabar amb una 
amena sobretaula i l’obsequi, 

per part dels representants mu-
nicipals, d’un  vídeo promocio-
nal del municipi. 
Els participants d’aquesta se-
tena edició de Barris Antics, el 
programa de dinamització del 

Vilanova tanca amb èxit una nova edició 
de la campanya Barris Antics

comerç dels barris antics, van 
agrair a l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí la seva acollida 
i van mostrar la seva satisfac-
ció per haver pogut participar 
i gaudir d’aquesta experiència.
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

Un concert de clarinets 
al Castell de Clara-
munt i la inaugura-

ció d’un recull fotogràfic dels 
10 anys de l’Exposició- Fira 
d’Art són les dues propostes 
que van tenir lloc el cap de 
setmana del 16 i 17 de se-
tembre dins del programa de 
les Festes Culturals. Aquesta 
programació s’organitza des 
de la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament.
L’audició, que es va fer el dis-
sabte a la nit, va anar a càr-
rec del quartet de clarinets 
Check in Quartet, format per 
Paco Puertes, clarinet I; Toni 
Campos, clarinet II; Josep So-
ler, clarinet III i Mateu Ferré, 
clarinet baix. El grup va oferir 
un repertori amb peces d’es-
tils i compositors diversos, 
com Mozart, Piazzola, Dub-
ois o Gerswhin, que van om-
plir de sonoritat la Sala Gran 
de la fortalesa i que van fer 
passar una agradable vetllada 
al públic assistent. 
Aquest concert estava inclòs 
dins del Cicle de Música als 
Castells que promou la Fun-

dació Castells Culturals de 
Catalunya. Check in Quartet 
són quatre professors, d’esco-
les de música i conservatoris 
de la província de Lleida, 
amb una dilatada experièn-
cia en el món musical i peda-
gògic, i el principal objectiu 
del grup és no deixar ningú 
indiferent després de les se-
ves actuacions.
La mostra sobre el desè ani-
versari de l’Exposició-Fira 
d’Art la va inaugurar l’alcalde 
poblatà, Santi Broch, el diu-
menge al migdia. La col•lec-
ció recull més d’un centenar 
d’imatges d’aquesta activitat 
firal, que van impulsar per 
primera vegada el 2008 les re-
gidories de Cultura i Benes-
tar Social de l’Ajuntament. La 
mostra permet fer un repàs a 
través de les imatges, extretes 
de l’Arxiu Fotogràfic Muni-
cipal (AFM), a aquests deu 
anys i veure com s’ha anat 
evolucionant. L’exposició es 
podrà visitar fins al diumen-
ge 24 de setembre i l’horari de 
visita és de dilluns a dissabte, 
de les 6 de la tarda a les 8 del 
vespre, i el diumenge, de les 
12 a les 2 del migdia. 

Concert de clarinets i 
una mostra fotogràfica, a 
les Festes Culturals

LA POBLA DE C. / LA VEU 

El nucli antic acollirà, el 
diumenge 24 de setem-
bre durant el matí, una 

nova edició de l’Exposició-Fi-
ra d’Art, que ja serà la desena. 
Aquesta activitat està inclosa 
dins de la programació de les 
Festes Culturals i l’organitzen 
les regidories de Cultura i de 
Benestar Social.
De les 10 del matí a les 2 del 
migdia, al voltant de la plaça 
de mossèn Pere Bosch, la pla-
ça de l’Església i el carrer Ma-
jor, els visitants podran trobar 
més d’una trentena de para-
des amb diferents productes 
artesanals. Hi haurà pintura, 
dibuix, bijuteria, peces d’ala-
bastre, de fusta, ceràmica, 
trencadís, carros i calesses, es-
pelmes, pastisseria o objectes 
fets de patchwork. La majoria 
dels expositors seran pobla-
tans però també n’hi haurà 
d’altres poblacions veïnes.
En les anteriors edicions, 
aquesta proposta firal, que es 
va iniciar el 2008, ha estat tot 
un èxit, tant de participants 
com de públic. Per celebrar el 
desè aniversari des de l’orga-
nització s’han preparat algu-
nes sorpreses i activitats com-
plementàries, com l’actuació 
del grup Surprise, que posarà 
música mentre els visitants 
passegen pel nucli antic i mi-
ren els diferents productes que 
poden trobar a les parades. 

XXXIV Concurs de Pintura 
Ràpida Infantil
A més de l’Exposició-Fira 
d’Art i dins de la programa-
ció de les Festes Culturals, el 
dissabte 23 de setembre hi 
haurà una nova edició del 

Concurs de Pintura Ràpida 
Infantil Premi Gumersind 
Bisbal, que ja serà la tren-
ta-quatrena. L’activitat co-
mençarà a les 5 de la tarda a 
la plaça de l’Ajuntament.
El concurs està obert als nens 
i nenes d’entre 3 i 12 anys. 
Els participats cal que portin 
llapis i colors. Hi haurà cinc 
categories: de 3 a 4 anys, de 
5 a 6 anys, de 7 a 8 anys, de 
9 a 10 anys i d’11 a 12 anys. 
Els emplaçaments on pinta-
ran seran: la plaça de la Mare 
de Déu de la Llet, primera 
categoria; la plaça de l’Esglé-
sia, segona categoria; la Llar 
d’Infants Municipal Sol Solet, 
tercera categoria; la plaça dels 
Països Catalans, quarta cate-
goria, i el parc del Mil·lenari, 
cinquena categoria.
El jurat estarà format per un 
representant de l’escola Ma-
ria Borés i per diversos ar-

L’Exposició-Fira d’Art de la Pobla de 
Claramunt compleix 10 anys

tistes locals. Els tres primers 
guanyadors de cada catego-
ria rebran una medalla, ob-
sequi de l’Ajuntament. Entre 
tots els participants se sorte-
jarà una bicicleta, que tam-
bé obsequiarà l’Ajuntament. 
Després del lliurament de 
premis, hi haurà un berenar 
per a tots els nens i nenes 
que participin a l’activitat. 
Els dibuixos es podran veu-
re, del 25 al 29 de setembre, 
a la biblioteca municipal 
mossèn Cinto Verdaguer, de 
les 5 de la tarda a les 8 del 
vespre. 
Les propostes incloses dins 
de les Festes Culturals es 
van iniciar el segon cap 
de setmana de setembre i 
s’allargaran els mesos d’oc-
tubre i novembre. Hi haurà 
exposicions, teatre i una sè-
rie d’activitats que formaran 
part del Correllengua 2017.

III JORNADA D’INNOVACIÓ ANOIA
Innovació i Productivitat a l’empresa

Inscripcions gratuïtes a: peconomica@vilanovadelcami.cat  o 932 491 160     

Centre d’Innovació Anoia - c/ dels Impressors, 12 (Vilanova del Cami) 08700 Vilanova del Camí
Dimarts, 17 d’octubre de 2017 de 9:15 a 12:00h



ÒDENA / LA VEU 

La població d’Òdena 
va acollir aquest diu-
menge 17 de setembre 

a milers de visitants que dei-
xaven petita la plaça Major 
del poble. El bon temps va 
acompanyar la jornada i a 
mig matí ja s’havien esgotat 
les vinyales cuinades d’al-
guns restauradors. A quarts 
de dues del migdia, no que-
dava ni una vinyala per ven-
dre. En total, es calcula que 
es van repartir més de 1.500 
kilos de caragols.
Enguany, els visitants com-
praven directament als res-
taurants i bodegues les tapes 
i carmanyoles de vinyales 
amb euros, així com les de-
gustacions de vins, caves i 
cervesa. Només les receptes 
de La Confraria de la Vinya-
la que amb la seva implica-
ció i participació destacada 
van cuinar grans paelles de 
vinyales, s’havien d’adquirir 
bescanviant euros per vi-
nyalons. Tant visitants com 
expositors, valoraven molt 
bé aquest canvi ja que va 
permetre agilitzar la compra 
i es van reduir les cues.
Un total de 21 restauradors 
van participar amb les seves 
millors receptes, també hi 
va haver desenes de talleris-
tes i altres expositors amb 
activitats culturals relacio-
nades amb el món del cara-
gol que omplien un total de 
42 carpes. Durant tot el matí 
es van succeir diferents acti-
vitats i espectacles a la plaça 
Major del municipi.

Premi a la millor tapa
Curiosament aquest any 
el jurat popular i el jurat 
professional (format per 
la Confraria de la Vinyala, 
Confrérie de l’escargot du 
Rousillon, el caragol graciós 
del barri de Gràcia de Barce-
lona i presidit pel xef Josep 
Manel Vivancos Salas del 
Restaurant Samuntà d’Òde-
na van coincidir i van fallar 
a favor de la mateixa tapa; la 
del bar Catalunya: “Vinyales 
picantetes de la iaia”.

Festa de la Verema
En el marc de la mateixa fira  
es va celebrar també la Fes-
ta de la Verema, coordinada 
per l’Associació de Petits Vi-
ticultors de la conca d’Òde-
na. A les onze del matí a la 

plaça major va començar la 
tradicional trepitjada de 
raïm a càrrec de les pubilles 
i hereus i de tothom que s’hi 
va voler sumar. En acabar, 
els assistents a la demostra-
ció van poder tastar el most 
resultant del procés.

Exposició Carakollection
Una altra de les novetats 
d’aquet any va ser la mos-
tra excepcional de caragols 
gegants (1,5m de longitud) 
obra de diferents artistes 
coordinats per l’escenògraf 
Miguel Piñero que estaven 
distribuïts per tota la plaça i 
que decoraven l’espai.

Homenatges  a la gent gran
L’Ajuntament d’Òdena aprofi-
tava, un any més, l’ocasió per 
atorgar els reconeixements a 
la gent gran del municipi. En-
guany els homenatjats van ser 
Pere Domènch Torras per ser 
l’home de més edat i a Petra 
Nuncio Carrero per ser la dona 
de més edat, ambdós de l’any 
1923.
També es va homenatjar a les 
parelles de més de 50 anys de 
casats que van ser: Manolo 
Marcha Rubio i Isabel Rodrí-
guez Torres, Sotero Clavero 
Pérez i Adelaida Canales Ala-
millo, Juan José Rico Galán i 
Manuela Santano Rabalo, Luís 
Guisado Quirós i Dolores Or-
tega Aráez, Fernando Rubio 
Martín i Maria García Maldo-
nado, Pedro Santano Rabalo i 
Josefa González Cava, Josep 
Ma Compte Güell i Julia Can-
tero Santano.

Activitats infantils
En el marc de la Fira de La Vi-
nyala es donen lloc diferents 
activitats infantils i juvenils, 
abans i després de l’esdeveni-
ment. Entre d’altres se celebra 
un concurs de dibuix de ca-
ragols a l’escola, els dibuixos 
guanyadors d’aquest concurs 
es reprodueixen en caragols 
de fusta per altres nens i ne-
nes durant la fira. Enguany 
els guanyadors d’aquest con-
curs van ser: Daniel de P5 B, 
Irune Fernández Robles de 6è 
B, Nieves Amaya Buñales de 
4rt A i Itzel Perdama Perdales 
de 2n A.
Durant tot el matí de la fira 
van tenir lloc també les curses 
de vinyales, una activitat que 
repeteix èxit any darrere any i 
que enguany van guanyar en 
primer lloc Àlex Navarro, en 
segon lloc Nil Mercader i en 
tercer lloc Vinyet Ogaya.

20 restauradors i 2 confraries 
convidades
Pel que fa al nombre d’exposi-
tors, la fira es consolida amb 
la mateixa quantitat d’exposi-
tors que altres anys, concre-
tament aquest any van ser: 
Restaurant Samuntà, Rostis-
seria les Comes, Restaurant 
Catalunya, Restaurant Scor-
pia, Bar Jordi, Restaurant 
Canaletes, Vins Grau, Celler 
Figueras, Cervesa Els Mi-
nairons, Cal Llobet d’Òdena, 
Bohigas (caves i Vins), Res-
taurant els Cubs, Igualavins, 
Restaurant Castell de Rubió, 
Formatges La Tossa, Cargols 
J. Vila, La llar dels meus dol-

ços (rebosteria amb formes 
de caragols), Bosch i Casals 
(embotits de caragol) i Forn 
Gemma Sabaté (forn de pa 
amb productes amb formes 
de caragol). A més hi havia 
un conjunt d’artesans amb el 
caragol com a protagonista: 
caragols de ceràmica, cara-
gols de filferro, teules deco-
rades amb motius caragolai-
res, samarretes amb caragols 
estampats, llibres de la cuina 
del caragol, quadres amb es-
cenes amb caragols…
Com a novetat, aquest any la 
fira va convidar a dues con-
fraries que van participar 
molt activament: El Cargol 
Graciós del barri de gràcia 
de Barcelona que va cuinar 
una paella i la Confrérie de 
l’escargot du Rousillon que 
van formar part del jurat. 

Gran èxit de la 7a Fira de la Vinyala d’Òdena
Milers de visitants van passejar pel nucli antic d’Òdena que va estar ple de gom a gom durant tot el matí.

La Fira de la Vinyala és una 
fira inèdita a Catalunya de-
dicada al caragol de les vi-
nyes, una varietat de caragol 
molt apreciat culinàriament 
a Òdena i a la comarca de 
l’Anoia. Amb aquest esde-
veniment Òdena es dóna a 
conèixer a l’hora que promo-
ciona el seu comerç local.
La Fira de la Vinyala, vi-
nya, verema, vinyala és una 
combinació perfecta entre 
gastronomia, ruralitat, ar-
tesania i promoció econò-
mica. L’esdeveniment 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.
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ÒDENA / LA VEU 

El municipi d’Òdena celebra-
rà aquest dissabte una taula 
rodona amb professionals 
que treballen amb famílies 
que han perdut un fill o filla 
durant la gestació o tot just 
després del part. Amb el títol 
“Dol perinatal” la convoca-
tòria és dissabte 23 a les 11 
del matí al saló de plens de 
l’Ajuntament.
La jornada començarà amb 
la xerrada sobre el “Projecte 
Stillbirth” a càrrec de la fotò-
grafa i creadora de la iniciati-
va, Norma Grau. Stillbirth és 
un projecte fotogràfic dedicat 
als nadons que mai van poder 
fotografiats. Grau explicarà el 
seu projecte i exposarà algun 
dels seus treballs. A continu-
ació, tindrà lloc la taula ro-
dona “Dol Perinatal” amb la 

participació de la llevadora 
de l’Hospital d’Igualada, Lau-
ra Borrega, la llevadora de 
l’Assir Anoia, Inés Molina, les 
psicòlogues Mar Granados 
i Myrna González de Dones 
amb Empenta i un/a repre-
sentant de l’Associació Little 
Stars de la Catalunya Central.
La xerrada està oberta a tot-
hom i té la voluntat de sensi-
bilitzar i visibilitzar una rea-
litat en ocasions silenciada. 
La iniciativa pretén trencar 
el tabú que envolta aquesta 
vivència. També es vol do-
nar veu a les famílies i faci-
litar el reconeixement social 
d’aquest tipus de pèrdues. As-
sociacions españoles del sec-
tor assenyalen que cada dia 
es produeix a Espanya més de 
deu morts entre la setmana 
22 d’embaràs i un mes després 
del naixement.

Taula rodona per a 
professionals que 
treballen el dol per la 
pèrdua d’un fill/a

CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf co-
mençarà el proper dilluns 
25 de setembres les obres de 
millora del clavegueram del 
carrer Eres de la Sal. Els tre-
balls aniran a càrrec del Grup 
Vilà Vilà amb un pressupost 
de 34.984.35 euros i s’inicia-
ran amb la desbrossada i re-
planteig del terreny. També 
es completarà la canalització 
soterrada, ja que actualment 
la xarxa discorre a cel obert, 
fins a arribar a la carretera 

Segona fase de la millora 
del clavegueram al carrer 
Eres de la Sal

Llarga. La Junta de Govern va 
aprovar aquesta obra el passat 
mes de novembre. El projecte 
està redactat i l’executarà Ai-
gües de Manresa que és qui 
té la concessió de la gestió de 
l’aigua i del clavegueram de 
Calaf.
El setembre de 2016 es va exe-
cutar la primera fase del pro-
jecte i es van canalitzar 150 
metres de la xarxa de clave-
gueram. També es van retirar 
les restes d’un mur esfondrat 
que provocava que l’aigua 
bruta es filtrés als conreus.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La Colla Excursionista de 
Vilanova del Camí ha 
anat fins a França aquest 

cap de setmana. Aquest cop van 
marxar cap a la Vall de Tena 36 
excursionistes i van pernoctar 
en un alberg al poble de Pueyo 
de Jaca per iniciar l’endemà la 
seva excursió. En aquesta oca-
sió la crònica de la Colla la signa 
Carles Méndez. 
“Matinem força i tot i que plou, 
marxem en direcció a les pistes 
d’esquí de Formigal. Passem el 
Portalet on podem gaudir d’un 
ambient hivernal; ha nevat tota 
la nit i ho segueix fent. 
Seguim el nostre programa 
i conduïm fins al Lac de Bi-
ous-Artigues, on deixem els 
vehicles. Encara que plou, un 
grupet de 13 persones, decidim 
aventurar-nos cap als llacs (la 
resta decideix anar cap la ves-
sant espanyola a fer turisme a 
Jaca, portats pel company Joan 
Piernas). Nosaltres seguim el 
GR-10. El paisatge és especta-
cular, els cims nevats i les boi-
res corren. Passem la zona pas-
toral i ens enfilem en direcció a 
Astun. No para de ploure i com 
més pugem, menys definit és el 
camí, però arribem al Lac de 
Casterau situat a 1900 m. d’al-
çada. Un ramat d’ovelles a cos-
tat del llac ens observa, també 
hi ha cavalls. 

Seguim endavant i a poc d’ar-
ribar al trencall del Lac Bersau 
els dos vocals - Daniel Martínez 
i Carles Méndez- decidim tirar 
enrere en contra de la nostra 
voluntat. La boira més amunt és 
massa densa, no cal arriscar i el 
temps no sembla que pugui mi-
llorar. Desfem el camí seguint 
les petjades a la neu i acabem 
dinant al costat del cotxe en 
un bar-cabana molt encanta-
dor. Ens escalfem les mans al 
costat del foc i ens bevem un 
caldo ben calent; tot comen-
tant l’aventura d’avui i com 
canvia el Pirineu sota les seves 
estrictes condicions, però molt 
contents per l’ambient bucòlic i 
diferent que hem pogut gaudir 
aquest cop. A la tarda quedem 
tot el grup a Biescas i ens ex-
pliquem com ha anat el dia, tot 
fent unes cerveses.
A l’endemà, per la Diada, el grup 
de 20 persones que hem fet una 
altre nit a l’alberg; visitem el 

poble de Yésero amb les seves 
peculiars xemeneies. També 
ens arribem l’ermita romànica 
de San Bartolomé, de mitjans 
del segle X, que forma part 
de les esglésies del Serrablo. 
Després anem a Orós Bajo i 
caminem uns 15 minuts per 
contemplar el salt d’aigua d’ós 
Lucas i acabem dinant a un 
restaurant a Biescas.
Agraïm aquesta sortida als 
vocals Daniel Martínez i Car-
les Méndez”.
La propera sortida de la Colla 
serà diumenge, el 24 de setem-
bre, a l’Estany de Montcortés, al 
Pallars Sobirà i Jussà. Sortiran 
amb autocar a les 6 del matí i 
tornaran cap a les 20 h. Les ins-
cripcions es poden fer tots els 
dilluns i dijous de la setmana 
de l’excursió, de 19 h a 20.30 h, 
a la seu social. Les reserves es 
poden fer telefònicament al 627 
64 65 12 o per correu electrònic: 
cevcami@hotmail.com

Sortida als llacs d’Ayous i pic des 
Moines (França) amb la Colla 

EMPRESA DEL SECTOR D’ALIMENTACIÓ LÍDER AL SEU SEGMENT BUSCA
DIRECTOR FINACER/ADJUNT A DIRECCIÓ GENERAL

Per�l:
Estudis mínims en enginyeria, econòmiques o 

administració i direcció d’empreses.
Formació complementaria (MBA) en escola de negocis de prestigi.

Experiència mínima de 3 anys en activitat similar.
Coneixements d’anglès i experiència en entorn ERP.

Funcions:
Elaboració de pressupostos, reporting �nancer i tancaments anuals.

Liderar i organitzar departament d’administració.
Control de costos i anàlisi d’inversions.

Preparació d’auditories.
Negociació amb entitats de crèdit i similars.

Retribució negociable segons la vàlua del candidat.
Lloc de treball a jornada completa amb caràcter inde�nit.

Interessats enviar CV a l’adreça electrònica: rrhh@meritem.es
Absoluta discreció durant el procés de selecció.



LA TORRE DE C. / LA VEU 

Aquest dilluns La Tor-
re de Claramunt 
inaugurava el nou 

local dels agents municipals 
situat als baixos de l’edifici de 
la Carretera de Capellades, 
número 2. L’acte va comptar 
amb la presència del director 
general d’Administració de 
Seguretat, Jordi Jardí Pinyol, 
el director dels Serveis Ter-
ritorials d’Interior a la Cata-
lunya central, el Sr. Eduard 
Freixedes, a més de l’alcalde 
Jaume Riba, juntament amb 
regidors i regidores dels mu-
nicipi, els agents municipals i 
altres representants dels cos-
sos de seguretat.
El nou local disposa de dues 

estances; una d’atenció oberta 
i una altra d’atenció privada 
per als casos que necessiten 
més privacitat. Les noves ins-
tal·lacions oferiran els serveis 
de tramitació del DNI, trà-
mits administratius i de ges-
tió de multes, atenció al ciu-
tadà. L’horari de l’oficina serà 
de dilluns a divendres de 6 h 
a 22 h i dissabte i diumenge 
de 6 h a 14 h. També hi ha el 
número de telèfon d’atenció 
al ciutadà 938013748.
Els Cos d’Agents Municipals 
vetlla de manera continuada 
pel compliment de les orde-
nances i col·labora en la segu-
retat del municipi. Està for-
mat per 3 agents. El cos és un 
servei públic que treballa de 
manera perseverant i vetlla 

Els agents municipals de la Torre de 
Claramunt estrenen noves oficines

per garantir el benestar dels 
veïns i veïnes, i també la seva 
seguretat, junt amb les forces 
i cossos de seguretat. 
Els mateixos agents explica-
ven que  “el cos d’Agents Mu-
nicipals no hi és només per 
fer complir les lleis i denun-
ciar les infraccions, la seva 
tasca principal és assisten-
cial de proximitat, és ajudar 
als vilatans i els visitants, i 
fer millor i més agradable 
la vida diària del poble de 
la Torre de Claramunt”. Per 
la seva part, l’alcalde Jaume 
Riba,  explicava que “amb el 
canvi d’instal·lacions, el mu-
nicipi guanya un espai més 
visible i més proper a la ciu-
tadania, tant pels torredans 
com pels visitants”.

LA TORRE DE C. / LA VEU 

La setmana passada 
acabava la campanya 
d’asfaltat i arranja-

ments a diversos camins i 
carrers que uneixen dife-
rents nuclis del municipi 
de La Torre de Claramunt 
com són Ca l’Anton, El 
Xaró, Pinedes de l’Ar-
mengol,  La Serra i  Can 
Paixano (Mediona).
Així,  s’han fet treballs 
de reposició d’asfalt al 
carrer Verge dels Desam-
parats de Ca l’Anton, els 
carrers Camí de la Torre 
Baixa i  Sant Joan Baptis-
ta de La Torre, els carrers 
Sant Feliu i  Plaça Sant 
Feliu d’ El Xaró i  el  carrer 
Manresa, Serra del Cadí, 
Bruch i Amposta de Pine-
des de l’Armengol. 

D’altra banda, també s’han 
fet treballs de col·locació 
de materials base i compac-
tació del camí que uneix el 
nucli de La Serra i Can Pai-
xano (Mediona) i posterior-
ment s’ha posat una capa de 
5 cm d’asfalt.
En total s’han reasfaltat 
9.000 metres quadrats i s’ha 
posat asfalt per primera ve-
gada a 6.000 metres qua-
drats, unes actuacions que 
han suposat una inversió de 
60.000 euros.
Amb aquesta campanya de 
reasfaltat i col·locació d’asfalt 
nou, el municipi aconsegueix 
millorar la comunicació de 
gran part dels nuclis que el 
formen. En aquest sentit, l’al-
calde Jaume Riba, mostrava 
la seva satisfacció i convidava 
als veïns i veïnes a gaudir-ne 
amb precaució i civisme.

La Torre millora les 
comunicacions entre 
diversos nuclis del municipi

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

El proper dia 23 setembre, 
l’Associació per a la Inconti-
nència Anal (ASIA) celebra 
un sopar solidari a Sant Martí 
de Tous per recollir fons per 
lluitar contra aquesta simp-
tomatologia que tant afecta a 
la qualitat de vida del qui en 
pateixen.
L’Associació per a la Inconti-
nència Anal va néixer gràci-
es a l’empenta i  l’esforç d’un 
grup de pacients afectats  i 
de l’equip de metges i met-
gesses del Departament de 
Coloproctologia de l’Hospi-

tal d’Igualada. Els mou la il-
lusió de poder ajudar a totes 
aquelles persones que patei-
xen d’incontinència fecal, i 
a les que dia a dia conviuen 
amb elles. És un problema 
que afecta  15% de la pobla-
ció segons l’edat i promouen 
la investigació per aconseguir 
nous i millors tractaments 
amb la finalitat de millorar la 
qualitat de vida dels afectats.
A l’inici del sopar hi hau-
ràuns parlaments a càrrec 
de representants de l’asso-
ciació, del comitè científic 
(metges), i de representants 
de l’Ajuntament de Tous.

Sopar solidari de 
l’Associació per a la 
Incontinència Anal a Tous
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LA TORRE DE C. / LA VEU 

L’exalcalde de la Torre 
de Claramunt, Ramón 
Ferri, ha estat condem-

nat a un any i tres mesos de 
presó i a nou anys d’inhabili-
tació per a un càrrec públic, 
segons publicava ahir el Punt 
Avui. L’arquitecte municipal 
d’aquell moment, Jordi Cufí, 
també està condemnat a una 
pena d’un any i mig de presó 
i deu anys d’inhabilitació per 
a un càrrec públic.
Als dos se’ls acusa d’un de-
licte continuat de prevari-
cació urbanística per haver 
permès durant el seu man-
dat, entre els anys 2002 i 
2006, la construcció d’un 
complex recreatiu en sòl 

no urbanitzable i d’inte-
rès agrícola conegut com a 
Cal Tiquet. En aquest sen-
tit, la condemna obliga a 
enderrocar tot el que van 

Condemnats per delicte urbanístic 
l’exalcalde i l’arquitecte municipal de 
la Torre de Claramunt

construir. Els acusats en-
cara poden presentar re-
curs a l’Audiència de Bar-
celona ja que la sentència 
no és ferma.
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquest mes de setembre s’ha 
reprès l’activitat esportiva al 
Pavelló Poliesportiu Muni-
cipal. L’aturada estival, tot i 
que la instal·lació ha acollit 
el Casal d’estiu entre altres 
activitats, ha servit per posar 
al dia les instal·lacions. Així, 
la Brigada s’ha encarregat de 
canviar portes malmeses, ar-
reglar les coses que no funci-
onaven bé i pintar la zona de 
vestuaris.
Tal i com destaca l’Alcalde 
i regidor d’Esports, Aleix 
Auber, “hem pogut fer alguns 
arranjaments, però comen-
cem temporada amb algunes 
coses que volem millorar en 
les properes setmanes. Una 
de les més destacades és la 
substitució dels seients de les 
grades ja que n’hi ha molts 
de trencats. Però també, de 
cara a aquesta temporada,  
començar el projecte per ar-
reglar les goteres i parts del 
sostre malmeses”. 
També durant aquest estiu 
s’ha fet l’adjudicació a l’em-
presa que gestionarà el pa-
velló poliesportiu. A la con-
vocatòria es van presentar 3 
propostes, i després de pun-
tuar els requisits tècnics de-
manat, va guanyar l’empresa 
Aquasos.

El Pavelló 
Poliesportiu 
és a punt per 
acollir una nova 
temporada

CAPELLADES / LA VEU 

Fins al 29 de setembre es po-
den fer les inscripcions per a 
un nou curs de català que es 
farà a partir del 2 d’octubre 
a la Biblioteca El Safareig de 
Capellades. 
Les classes seran els dilluns 
i dimecres al matí, de 9:30 a 
11:30.
El nivell B3, és el darrer dels 
bàsics, adreçats a persones 
que no parlen català i que en 
volen aprendre amb l’objectiu 
de poder resoldre en la català 
les necessitats fonamentals de 
la vida quotidiana.

Fines al 29 
de setembre, 
inscripcions 
obertes per al curs 
de català, nivell B3

CAPELLADES / LA VEU 

La setmana passada han 
iniciat classes tots els cen-

tres educatius de Capellades. 
Des de les respectives direc-
cions han coincidit a destacar 
com els alumnes han aug-
mentat lleugerament i com la 
normalitat ha estat la tònica 
dominant.
Els primers a engegar, l’1 de 
setembre, han estat els més 
petits, 86 nens i nens. Hi ha 
places lliures a lactants (fins 
a un any) i al curs dels més 
grans (2-3 anys). Els mitjans, 
són 23 a cada classe. Tal i com 
destaca la directora del cen-
tre, Anna Mallen, “portem la 
dinàmica de sempre, els que 
s’estan adaptant ploren els 
primers dies i altres que ja 
han començat contents i amb 
ganes de descobrir”.
Seguidament han iniciat clas-
ses els alumnes de primà-
ria. A l’escola Marquès de la 
Pobla aquest curs seran 365 
alumnes des de P3 fins a 6è. 
El seu director, Miquel Jimé-

nez, explica com “seguirem 
amb propostes iniciades l’any 
passat, com ara entrar a clas-
se sense fer fila, al ritme de la 
música. Però també engega-
rem noves idees com el pro-
jecte de picto-escriptura, que 
faran de segon a quart. El que 
afectarà més alumnes serà el 
dels patis, perquè volem re-
pensar els espais comuns”.
El mateix dia 12 han comen-
çat també classes els 310 es-
tudiants de P3 a 4rt d’ESO de 
l’escola Mare del Diví Pastor. 
La seva directora, Aura Ma-
ria Treminio ressalta com “els 
nostres projectes principals 
per aquest curs són “Entusi-
asma’t”, per treballar les ma-
temàtiques i “TEI” (Convi-
vència entre iguals) sobre el 
respecte entre la comunitat 
educativa”.
Finalment el dijous, 14 de 
setembre, han entrat a clas-
se els prop de 500 alumnes 
de l’Institut Molí de la Vila. 
La seva directora, Margarida 
Pintó, ha senyalat com durant 
aquest curs es treballarà en 

un dos nous projectes, un de 
foment de la lectura i un altre 
de convivència dins el centre.
La regidora d’Educació Susa-
na Moreno destaca com “des 
de l’Ajuntament animem a 
tots els estudiants a què apro-
fitin al màxim aquesta etapa 
de formació. Com cada any, 
seguirem treballant colze a 
colze amb els centres edu-
catius i la comunitat educa-
tiva ens els diferents espais 
de participació, com el Pla 

Els centres de Capellades comencen el curs amb 
normalitat i un lleuger increment d’alumnes

Educatiu d’Entorn. Tanma-
teix, juntament amb la regi-
doria de cultura, reeditem el 
programa “Anem al teatre”, 
ampliant-lo al cicle infantil, 
per apropar als més petits les 
arts escèniques de qualitat. 
Igualment, aquest any segui-
rem oferint tallers i activitats 
als centres des d’infantil fins 
a batxillerat. Així doncs, en-
geguem el curs amb molta 
energia i amb molta feina per 
endavant! ”.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dissabte Cap-
grossos de Capella-
des ha tancat la cele-

bració del seu vintè aniversari 
amb l’espectacle “20 voltes al 
sol”. La proposta va comen-
çar a la plaça Àngel Guimerà 
amb l’arribada del carro del 
sol, tirat per cavalls. Al llarg 
del recorregut van anar sor-
tint les 4 parelles de l’entitat, 

acompanyades pels capgros-
sos de l’Agrupació de Colles 
Geganteres de Catalunya que 
simbolitzen les 4 estacions. A 
cada una de les 4 parades es 
van anar sumant més colles, 
en un espectacle que simbo-
litzava el pas del temps, 20 
anys, des que es va crear Cap-
grossos de Capellades.
Finalment, totes les colles i el 
públic van arribar a l’auditori 
de la Font Cuitora, on es va fer 

Capgrossos de Capellades tanca la 
celebració del seu vintè aniversari

El dilluns 11 de setembre ha es-
tat el darrer dia de la temporada 
d’estiu de la Piscina Blava Mu-
nicipal. Com és habitual, durant 
els gairebé tres mesos i mig que 
ha estat oberta han utilitzat les 
seves instal·lacions un alt nom-
bre d’usuaris. S’ha fet 1913 abo-
naments i s’ha venut un total de 
2.935 entrades, quantitats supe-
riors a la temporada anterior.
En aquestes setmanes la Piscina 
ha acollit els cursets de natació, 
les edicions de Piscina Noc-
turna, el Torneig de Frontó, les 
classes de zumba en anglès, la 
jornada solidària de l’esclerosi 
múltiple i les activitats tant dels 
casals d’estiu com de la Festa 
Major.
Aquest estiu a més a més el Ple 
de s’ha aprovat un nou regla-
ment d’ús de la Piscina Blava 
que ha modificat diverses qües-
tions. Per exemple, s’ha canviat 
l’edat d’accés dels menors a la 
piscina, que ha passat dels 10 als 
12 anys. També s’ha regulat l’ús 
de les casetes, que són de titu-
laritat municipal. Fins al 28 de 
setembre es pot presentar una 
instància a l’Ajuntament per sol-
licitar-ne una per la temporada 
vinent. 

Acaba la temporada 
de la Piscina Blava

una mostra de balls i el parla-
ment del regidor de Cultura, 
Àngel Soteras, i la presiden-
ta de l’entitat, Lídia Argelich. 
Soteras va recordar un dels 
moment àlgids de l’aniversari 
amb la cercavila que va portar 
prop de 500 capgrossets cons-
truïts pels nens i nenes de les 
escoles capelladines. Per la 
seva banda Argelich va agrair 
la participació i col·laboració 
de tothom.
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PIERA / LA VEU 

El passat dissabte 16 de 
setembre es va celebrar 
la segona edició de la 

iniciativa Música i Patrimoni 
que, tot i oferir concerts de pe-
tit format i es espais amb afora-
ment limitat, va comptar amb 
una gran acceptació per part 
de la ciutadania. Més de 140 
persones van assistir al primer 
concert ofert per l’Ariadna Ca-
biró als jardins noucentistes de 
Cal Víctor Riu on la música del 
clavicèmbal va traslladar als 
presents fins a l’Alemanya i la 
França del segle XVIII.
A continuació, es va iniciar un 
recorregut per diversos espais, 
conduït pel co-responsable de 
museïtzació de la vila, Jordi 
Parcerisas, que pretenia posar 
en valor el patrimoni arquitec-
tònic de Piera permetent als 
participants entrar-hi i desco-

brir els elements més caracte-
rístiques dels edificis i espais 
visitats.
Si els jardins de Cal Víctor 
Riu van ser el punt de sortida 
d’aquesta ruta, la segona para-
da va ser la capella renaixen-
tista de Sant Sebastià on una 
seixantena de persones van se-
guir el recital de música vocal 
italiana del segle XVII que van 
oferir l’Eulàlia Fantova i en 
Ferran Pisà.
La plaça de la Sardana va ser 
el següent punt del recorre-
gut amb una proposta famili-
ar. La companyia Bruʃ3ria va 
presentar el seu espectacle ‘La 
fills de l’aigua’, que van seguir 
una vuitantena de persones.

Un recorregut musical pel patrimoni 
de Piera

La bona acollida de la 
segona edició consolida 

la iniciativa Música 
i Patrimoni com una 

excel·lent proposta per 
conèixer el patrimoni 

històric i arquitectònic 
de la vila

La iniciativa Música i Pa-
trimoni va finalitzar a l’es-
glésia romànico-gòtica de 
Santa Maria amb un concert 
de música medieval a càrrec 
d’ Arte Psalentes. El grup va 
aconseguir traslladar el pú-
blic assistent als segles XIV i 
XV amb la seva música cata-
lana tocada amb instruments 
de l’època. Prop de 120 perso-
nes van ser presents en aquest 
darrer concert que tancava 
una proposta que s’ha conso-
lidat al municipi i que no amb 
la voluntat que els pierencs i 
pierenques puguin redesco-
brir el ric patrimoni històric i 
arquitectònic de la nostra vila 
a través de la música. 

PIERA / LA VEU 

El proper dissabte 23 de 
setembre se celebrarà el 
primer festival Pierade-

gusta. Es tracta d’una propos-
ta lúdica i gastronòmica que 
pretén reunir en una mateixa 
jornada restauradors, produc-
tors i persones rellevants del 
món gastronòmic de Piera.
Les activitats es desenvolupa-
ran d’11.45 del matí a dotze 
de la nit. Durant tot el dia hi 
haurà parades al carrer amb 
una àmplia oferta de menjar 
i beure amb l’objectiu que els 
vilatans i vilatanes de Piera 
puguin tastar plats diversos a 
preus populars. El programa 
de la jornada és el següent:
- 11.45 h Inici del festival, a la 

pl. de Joan Orpí
- 13.00 h Vermut concert, a la 
pl. del Peix
- 17.30 h Pa amb oli i xocolata, 
a la pl. de Joan Orpí
- 19 h Cata de cava sensorial, 
a la Sala d’Exposicions Muni-
cipal
- 19.30 h Cafès Mama Same, a 
l’estand de Cafès Mama Same
- 20.00 h Showcooking, a la pl. 
del Peix
- 21.00 h Reconeixement a 
Miquel Guarro, Josep M. 
Mora i Jaume Vilaseca, a la pl. 
del Peix
- 22.00 h Concert, a la pl. del 
Peix
- 23.00 h Fi de festa, a la pl. del 
Peix
Consulteu el programa deta-
llat a www.viladepiera.cat

Primera edició del 
Pieradegusta, una 
nova proposta lúdica i 
gastronòmica

PIERA / LA VEU 

L’Escola de Teatre de 
Piera comença un nou 
curs amb la voluntat de 

fomentar l’afició pel món del 
teatre i les arts escèniques i, 
al mateix temps, contribuir 
al teixit educatiu i cultural 
de la vila. Aquest curs s’inicia 
amb novetats importants. La 
direcció continua a càrrec de 
Maria Castillo però hi haurà 
nou professorat i personal 
d’administració que assumi-
ran, respectivament, la rela-
ció amb els alumnes i la ges-
tió del centre.
La previsió és poder posar 
en marxa quatre grups: el 
primer, per a infants de 5 a 8 
anys, s’impartirà els dimecres 
de 17.45 a 19 h; el segon, per 
a nens i nenes de 9 a 11 anys 

es farà els divendres de 17.15 
a 18.30 h; hi haurà també un 
grup de joves que s’impartirà 
els divendres de 18.30 a 20.30 
h; i, finalment, els adults po-
dran fer classe els dimecres 
de 19 a 21 h. També es preveu 
recuperar, aquest curs, l’Aula 
Oberta i els tallers DeMostra! 
que s’oferien sempre a final de 
curs.
Les inscripcions romandran 
obertes fins al 30 de setem-
bre. Es possible formalitzar la 
matrícula de forma presen-
cial, de dilluns a divendres, 
de 17 a 19 h, a la 1ª planta 
del Teatre Foment de Piera, 
o a través d’internet emple-
nant el formulari que es pot 
trobar al web  www.escola-
deteatredepiera.com. Les 
classes començaran a partir 
del mes d’octubre.

Matrícula oberta a l’Escola 
de Teatre de Piera

PIERA / LA VEU 

Tècnics dinamitzadors de Jo-
ventut facilitaran informació i 
orientació en estudis i beques, 
garantia juvenil, mobilitat in-
ternacional i propostes d’oci, 
lleure i esport, entre altres als 
joves dels municipis que ho 
sol·licitin
L’Oficina Jove del Consell Co-
marcal de l’Anoia posa a la 
disposició dels municipis una 
Oficina Mòbil d’Informació 
Juvenil. Es tracta d’una auto-
caravana on tècnics dinamit-
zadors de Joventut ofereixen 
als i les joves informació i 
assessorament sobre diverses 
temàtiques que són del seu 
interès, com per exemple les 
oportunitats per marxar a es-
tudiar o treballar a l’estranger 
(voluntariat, camps de treball, 
treball temporal, aprenentatge 
d’idiomes, pràctiques laborals 

...), la tramitació de carnets 
juvenils internacionals que 
permeten gaudir de descomp-
tes en allotjaments, museus, 
transport o establiments co-
mercials (carnet d’alberguista, 
d’estudiant, de professor i jove 
internacional). 
En aquesta oficina mòbil tam-
bé s’ofereix orientació acadè-
mica sobre sortides formati-
ves i sobre els centres que les 
ofereixen, s’informa de les 
beques per a estudiants i es 
dona suport en la tramitació 
d’aquestes. A més, els tècnics 
dinamitzadors de Joventut 
donen a conèixer el progra-
ma de Garantia Juvenil i faci-
litaran la inscripció als joves, 
a més d’informar sobre dife-
rents propostes de lleure, oci 
i esport que poden fer durant 
l’estiu.
Gràcies al conveni subscrit 
entre el Servei Comarcal de 

Joventut del Consell i l’Ajun-
tament de Piera, l’Oficina 
Mòbil d’Informació Juvenil 
farà parada al Bedorc, al C/ 
Figarot, el divendres 22 de 
setembre i al nucli urbà de 
Piera, davant de l’INS Guino-
varda, els divendres 29 de se-
tembre i 6 d’octubre. L’horari 
serà de 17 a 20h.  
A més d’informar els joves i 
les seves famílies sobre totes 
aquestes qüestions, l’objectiu 
també és afavorir la parti-
cipació i la implicació dels 
joves en l’àmbit municipal i 
comarcal. 
Per més informació l’Ofici-
na Mòbil d’Informació Ju-
venil podeu contactar amb 
l’Oficina Jove de l’Anoia a 
través de correu electrò-
nic: anoia@oficinajove.cat,  
trucant al: 93.805.15.85 o 
bé enviant un missatge de 
whatsapp al: 679.964.669.

L’Oficina Jove de l’Anoia es trasllada a 
Piera amb l’Oficina Mòbil d’Informació 
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MASQUEFA / LA VEU 

El Centre Tecnològic Co-
munitari (CTC) va ser 
l’escenari, aquest dijous 

14 de setembre, de l’acte de 
valoració de mig mandat del 
govern municipal, que va dur a 
terme l’alcalde Xavier Boquete. 
Durant
la seva exposició, Boquete va 
destacar els principals projec-
tes, serveis i fites destacades que 
s’han realitzat a Masquefa du-
rant el període 2015-2017 i va 
donar a conèixer els objectius 
a assolir en el futur, amb l’any 
2020 com a horitzó-marc.
En un exercici de transparència, 
l’alcalde de Masquefa va posar 
de relleu resultats positius del 
període, com ara la quantitat 
de recursos destinats a la millo-
ra de l’espai públic -com zones 
verdes i parcs infantils-, el nom-
bre d’empreses implantades a 

la vila, les xifres de reducció de 
l’atur, el nombre d’activitats so-
cials o lúdiques organitzades, 
el volum de recursos destinats 
a subvenció de les entitats de 
la vila o la quantitat de llicèn-
cies de noves activitats trami-
tades. Segons Boquete, aquests 
resultats ‘demostren que estem 
treballant per fer de Masquefa 
una vila per a tothom, on totes 

Balanç del primer tram de mandat 
municipal a Masquefa

les persones puguin conviure i 
gaudeixin d’una bona qualitat 
de vida’.

Masquefa: una vila de les per-
sones, d’oportunitats i per a 
tothom
Els resultats exposats ahir assen-
ten les bases del projecte Mas-
quefa 2020, un horitzó-marc 
que pretén convertir la vila en 
un municipi de referència a la 
comarca quant a serveis, ben-
estar, oportunitats, inclusió so-
cial, etc. La iniciativa vol mar-
car, així mateix, l’inici d’una 
nova etapa a partir de la qual 
afrontar els reptes del futur. En 
aquest sentit, el projecte Mas-
quefa 2020 s’estructura a partir 
de 3 eixos de treball que són 
alhora els 3 projectes de poble 
que l’Ajuntament es proposa 
assolir: una vila de les perso-
nes, una vila d’oportunitats i 
una vila per a tothom.

En un acte obert al 
públic, l’alcalde Xavier 

Boquete va valorar 
positivament el resultat 
dels dos primers anys 

de gestió de l’equip 
de govern municipal 
i va explicar les línies 

mestres del projecte de 
futur per a la vila.

EL BRUC / LA VEU 

El passat dilluns dia 18 
de setembre a les 12 
del migdia, membres 

de la Junta de l’AV Mont-
serrat Parc, el President en 
Rafel Galvan, el Secretari 
en Lluis Roca i el Tresorer 
en Jordi Tormo, es van reu-
nir amb els tècnics de Medi 
Ambient del Consell Co-
marcal, en Josep Jorba i en 
Sergi Salvany, encarregats 
del seguiment amb l’empresa 
de recollida d’escombraries 
i voluminosos del Municipi 
del Bruc.
Aquesta reunió la va dema-
nar la Junta a l’agost degut 
a que feia molts mesos que 

el servei no era el correcte 
a la Urbanització de Mont-
serrat Parc i l’ajuntament no 
aportava solucions. Es van 
adjuntar a la sol·licitud un 
seguit de fotografies on es 
podia apreciar les mancan-
ces del servei i els incom-
pliments en quan a recollida 
de voluminosos en les dates 
que corresponia. Durant la 
reunió es van exposar també 
el deteriorament i desapari-
ció de contenidors de fa més 
d’un any que es va informar 
a l’ajuntament i que es veu 
que no els havia comunicat 
amb ells.
Els tècnics van reconèixer 
que durant els mesos d’es-
tiu el servei no havia estat 

el desitjable per ells i que 
ho havien detectat també a 
altres llocs i espais i que mi-
rarien de fer complir a l’em-
presa amb els compromisos 
que estan recollits al plec de 
clàusules del contracte de 
l’empresa concessionària. 
Així doncs, en va sortir el 
compromís de fer un segui-
ment més acurat del servei i 
en breu, un dels tècnics pre-
sent a la reunió, Josep Jorba, 
acompanyaria als membres 
de la junta a una visita a la 
urbanització per inspeccio-
nar l’estat dels contenidors 
que actualment hi ha.
També se’ls va plantejar la 
possibilitat de trobar una so-
lució a les restes de poda, per 

a la qual cosa es plantejarà a 
l’ajuntament del Bruc d’esta-
blir un punt controlat i amb 
horari presencial per aquest 
tipus de matèria, i que per 
tant es podia incloure a l’ac-
tual contracte. Es valoraran 
altres alternatives.
Tanmateix els tècnics del 
Consell Comarcal van avan-
çar a l’Associació com serà 
la futura recollida porta a 
porta a grans trets, que vo-
len portar a terme a partir 
del mes de maig del 2018. 
Des de l’Associació es va 
expressar la manca d’infor-
mació fins ara de com s’ha 
de portar a terme el servei. 
Però independentment de la 
campanya informativa que 

L’Associació de Veïns de Montserrat Parc es queixen al Consell 
Comarcal del mal servei de la recollida d’escombraries

es pugui fer a la resta del 
municipi, es va arribar al 
compromís de fer una jorna-
da específica a la urbanitza-
ció Montserrat Parc, ja que 
com a urbanització variaran 
molts aspectes, ja que es farà 
una mica a mida de les ne-
cessitats de la nostra tipolo-
gia com a cases unifamiliars.
Des de l’associació s’espera 
que després d’aquesta reunió 
millori el servei i es demana 
també a tots els veïns, la col-
laboració en el manteniment 
i un bon ús dels espais de 
recollida i si detecten altres 
persones externes a la nos-
tra urbanització que vingui 
a abocar residus, ho facin 
saber a l’Associació de Veïns.

S’anuncia el ‘Premi de 
composició de música per a 
cobla Masquefa i Montgrins 
MÚSICA / LA VEU 

En el marc del cicle de 
música estable ‘Masque-
fa Sona Bé’, que promou 

la divulgació musical al mu-
nicipi, la Regidoria de Cultura 
impulsa la segona edició del 
‘Premi de composició de músi-
ca per a cobla Masquefa i Mont-
grins 2018’.
El premi, concebut també com 
a plataforma de difusió per als 
nous valors del món de la cobla, 
compta amb la col·laboració de 
la Cobla-Orquestra Montgrins. 
La finalitat del ‘Masquefa Sona 
Bé’ és la difusió i promoció de 
la música, organitzant tempora-
des estables de concerts. En un 
d’aquests concerts s’anunciarà el 
veredicte del jurat i s’estrenaran 
les obres finalistes a càrrec de la 
Cobla-Orquestra Montgrins.

Els compositors que vulguin 
presentar les seves candidatures 
hauran d’enviar els seus treballs a 
l’Ajuntament abans del 23 de fe-
brer del 2018. Per a poder optar 
al premi és imprescindible que 
les obres siguin originals, inè-
dites i d’una durada màxima de 
15 minuts. L’organització nome-
narà un jurat integrat per com-
positors o músics de renom, que 
seleccionarà un màxim de cinc 
obres finalistes i escollirà l’obra 
guanyadora.
El lliurament dels premis i l’estre-
na de les obres finalistes es farà 
en un dels concerts del cicle de 
música ‘Masquefa Sona Bé’ de 
l’any de la convocatòria. Aquest 
premi es convoca amb la volun-
tat d’esperonar músics i públic 
a escriure, interpretar i escoltar 
música composada per a cobla.
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ARGENÇOLA / LA VEU 

Demà dissabte 23 de 
setembre tindrà lloc 
a Clariana la ‘Jornada 

per la pau i la cohesió social’ 
organitzada per l’Associació 
Casa del Tió i Casa del Bosc 
d’Argençola i amb el suport 
de l’Ajuntament d’Argençola i 
la Diputació de Barcelona.
L’acte començarà a les 5 de la 
tarda, a l’església de Santa Ma-
ria, amb el Concert de Maria 
Santfores Salla, acompanyada 
al violí per Josep Massana, 
músic igualadí. Inspirant-se 
en la Pau, ha dissenyat un es-
pectacle que combina música 
i text recitat Re-Fugi(a)ts. 
Seguirà amb el Concert del 
Quartet Altimira, que inter-
pretaran el Quartet núm. 8 de 
Sostakovich, que el composi-
tor rus va dedicar a la memò-
ria de les víctimes del feixis-
me i de la guerra. 
A les 7 de la tarda, al local 
social, tindrà lloc la Xerrada 
i taula rodona posterior amb 
Arcadi Oliveres, expresident 
de Justícia i Pau, i diverses 
ONG’s. La xerrada es referirà 
a immigrants i refugiats i les 
raons de la seva vinguda. De 
com els rebem des d’Europa i 
des dels seus estats membres. 
I com cal que la opinió públi-
ca conegui molts dels aspec-
tes que envolten el tema i com 
ens hauríem de comportar, 
per tal d’obtenir una convi-
vència pacífica.
Entre les ONG’S participants 
a la taula rodona:
-Creu Roja d’Igualada: Silvia 
Grados
-Naima el Orfa el Kodsi, tèc-
nica d’acollida del consell co-
marcal i presidenta de l’asso-

ciació arrels i Branques.
-Òmnium Cultural: Martí  
Marsal i Mariona Miquel.
A 2/4 de 9 del vespre l’Oriol 
Barri oferirà un concert al 
centre del poble amb una pre-
estrena del segon disc Quan 
tot canvia, composat després 
de la seva estada als camps de 
refugiats de Grècia. 
Després de ser voluntari als 
camps de Grècia i coordi-
nador de la campanya ‘Casa 
Nostra, Casa Vostra’ al Bages 
i, amb l’experiència de partici-
par al concert ‘Volem Acollir’ 
al Palau Sant Jordi, Barri crea 
la lletra de la cançó himne 
d’aquesta campanya ‘Un món 
per a les persones’ juntament 
amb Ferran Gallart (Strom-
bers) autor de la música. Amb 
aquest nou punt de mira, ara 
enregistra el segon disc amb 
la producció de Bernat Sànc-
hez (Mine, Joana Serrat) amb 
un estil que evoluciona cap a 
l’Indi i pop alternatiu sense 
oblidar les arrels de la música 
d’autor. Aquest disc el presen-
tarà a el proper octubre 2017, 
però aprofitarà aquest con-
cert per fer un tastet d’aques-
ta nova sonoritat.
Durant tota la jornada també 
hi haurà Projeccions de víde-
os sobre la pau i els refugiats, 
al local social, i l’Exposició de 
fotografies ‘Posa’t al seu lloc’ 
de Dan Ortínez i Bernat En-
rich, que estableix un paral-
lelisme entre els refugiats de 
la guerra civil espanyola i la 
de Síria. També es realitzarà 
un taller infantil per pintar 
un mural per la Pau i les Ra-
ces.
En el concert de l’Oriol Bar-
ri també es podrà sopar, amb 
un menú de 8€.

Jornada per la Pau i 
Cohesió Social a Clariana

Argençola, Copons i Sant Martí de 
Tous volen vendre a Mercabarna
ANOIA / LA VEU 

En el marc de les ini-
ciatives de promoció 
econòmica de l’Ajun-

tament d’Argençola, el dia 
15 de setembre es va celebrar 
una reunió a Mercabarna en 
la que també hi  participaren 
els Ajuntaments de Copons i 
Sant Martí de Tous.
La trobada fou amb la regido-
ra de comerç de l’Ajuntament 
de Barcelona, Montserrat Ba-
llarín i el director general de 
Mercabarna, Josep Tejedo.
El propòsit de la reunió va 
ser el de promoure l’accés 
dels productors de cultius i 
productes ecològics dels tres 
municipis al gran mercat de 
proveïdors de Barcelona i el 

resultat ha estat altament sa-
tisfactori, tant pel clima de 
cordialitat de la reunió, com 
per la predisposició a obrir 
les portes de Mercabarna 
als productors i elaboradors 
d’Argençola, Copons i Sant 

Martí de Tous.
La regidora Montserrat Balla-
rín també va mostrar interès 
en encetar la col·laboració 
amb l’Associació de Micropo-
bles de Catalunya per aquests 
temes.

ARGENÇOLA / LA VEU 

El cap de setmana del 23 i 24 
de setembre es realitzarà a 
Clariana ‘Aterrem al bosc’ un 
conjunt d’activitats entorn a 
tres eixos:
- Interacció amb el medi i el 
territori amb experiència-ta-
ller a peu i Taller de LandArt.
- Coneixement dels produc-
tors de la zona amb visites a 
les instal·lacionsa i la realit-
zació de Tallers/àpats en base 
als productes locals
- Acció inclusiva (intergene-
racional): Acampada al bosc 
de Clariana i Activitats para-
l·leles - II Jornada de cohesió 
social
Aterrem al bosc és una activi-
tat organitzada conjuntament 
des de l’Associació Cultu-
ral nyamnyam i l’Associació 
Casa del Tió i Casa del Bosc 
d’Argençola, amb el suport de 
l’Ajuntament d’Argençola i la 
Diputació de Barcelona.

Programa

Dissabte 23
- 10h-12h Rebuda i inscripció 
a la Casa del Bosc + muntar 
tendes
- 12:30h Taller amb Nyam-
nyam per a elaborar i degus-
tar el dinar (Casa del Bosc)
Fins a les 17h Descans. Area 
de joc lliure a la zona d’acam-
pada (Bosc de Clariana)
- 17h-19h Experiència a peu 

+ Taller de LandArt amb Jor-
di Mas
- 20h Picnic-concert a l’era en 
col·laboració amb la II jor-
nada de Cohesió Social d’Ar-
gençola (Dia Internacional de 
la Pau)

Diumenge 24
- 8h-9:30h Esmorzar
- 10h Descoberta i degustació 
del bosc. Temps de llavors i 
de fruits a càrrec de l’Astrid 
van Ginkel
- 11:30h Visita a les terres i 
molí de Josep Mestre. Lle-
gums, cereals i farines d’agri-
cultura ecològica
- 13h Cuinar i dinar amb 

Nyamnyam a base dels ingre-
dients dels productors locals
- 16h Tancament - Recollida 
Casa del bosc i zona acampa-
da.

Preu i inscripcions
El preu de l’activitat són 100€ 
per a cada família/nucli de 
convivència. Aquest preu in-
clou fins a 4 persones (tant 
adults com infants a partir de 
tres anys). Si el vostre nucli de 
convivència té més de quatre 
persones (família nombro-
sa o altres circumstàncies) o 
sou família monoparental, 
poseu-vos en contacte amb 
nosaltres i en parlem.

“Aterrem al bosc”, aquest cap de 
setmana a Clariana
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CALAF / LA VEU 

El municipi de Calaf 
s’adhereix a la Setmana 
de la Mobilitat Sosteni-

ble i Segura amb diversos ac-
tes programats per a tot tipus 
de públic: un circuit amb bi-
cicletes elèctriques, exposició 
de cotxes elèctrics i híbrids, 
un espai de conferències i una 
caminada.
Les activitats començaran 
aquest dissabte, 23 de setem-
bre, on al llarg del matí, de 9 
a 14 h, la plaça dels Arbres es 
convertirà en un espai firal 
on hi haurà una exposició 
de cotxes híbrids i elèctrics 
de la mà dels concessionaris: 
Remm Guitart, Futurauto i 
Servisimó. També es podrà 
trobar un circuit de bicicletes 
elèctriques amb la col·labo-
ració de la BaCiCleta perquè 
tots aquells interessants pu-
guin gaudir d’un primer con-
tacte. 
A les 10:30 h, a l’espai de con-
ferències, en Marc Arenas, 
Tècnic de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Calaf, ens 
explicarà: “La mobilitat actu-
al: problemes i alternatives”, 
seguidament a les 11 h, el 

Cap de Programa d’Eficiència 
energètica de l’Institut Cata-
là d’Energia (ICAEN), Lluís 
Morer, parlarà sobre: “Cata-
lunya, un país atractiu per la 
mobilitat elèctrica. Present i 
futur dels vehicles elèctrics”.
El diumenge 24 de setembre 
es tancarà la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segu-
ra a Calaf amb una camina-
da popular. Els caminants 
queden convocats a les 9.45 
a l’Estació de Renfe de Calaf 
per agafar el tren de les 10.05 
h direcció l’Estació de Se-
guers (Sant Pere Sallavinera). 

Calaf s’uneix a la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura 2017

Des d’allà, es tornarà cami-
nant cap a Calaf. La distància 
és de 8 kilòmetres i es calcula 
que l’activitat durarà dues ho-
res i mitja aproximadament. 
El cost dels bitllets de tren 
van a càrrec de cadascú. Un 
cop s’arribi a Calaf, es farà un 
petit piscolabis per recobrar 
l’energia.
La Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura, se celebra 
també a escala europea i vol 
promoure hàbits de mobilitat 
més saludables i sostenibles, 
com l’ús del transport públic 
o els desplaçaments a peu.

CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf, 
per segon any conse-
cutiu, promou els pres-

supostos participatius per 
tal que els ciutadans, a escala 
individual o a través d’una en-
titat o col·lectiu, puguin pro-
posar projectes d’inversió a 
fer al municipi. La voluntat és 
destinar un import de 60.000 
euros a la partida destinada 
als pressupostos participa-
tius, que estarà condicionada 
a l’aprovació dels pressupostos 
del 20% respecte als primers 
convocats fa un any. Cada una 
de les propostes, no podrà 
superar els 12.000 euros del 
pressupost (IVA inclòs) i hau-
rà de ser d’interès general.

Qui pot proposar projectes?
- Qualsevol persona empa-
dronada a Calaf 
- Associació o grup estable del 
municipi registrat al directori 
d’entitats de l’Ajuntament

Encara hi ha temps fins al 30 
de setembre per poder pre-
sentar les propostes, omplint 
el formulari que es pot trobar 
a les oficines de l’Ajuntament o 
a l’Oficina d’Informació Turís-
tica. També es pot fer a través 
d’un formulari on-line que es 
pot trobar a la web www.calaf.
cat. Posteriorment, a principis 
de l’any 2018, serà el mateix 
poble de Calaf qui escollirà els 
projectes que es duran a ter-
me.
Amb aquest formulari, s’ha de 
descriure al detall la proposta 
que es vol dur a terme, apor-
tar un pressupost el màxim 
detallat possible, amb l’IVA 
inclòs. Tot i així, si és neces-
sari, les persones interessades 
poden demanar ajuda als tèc-
nics municipals per tant de 
presentar una millor propos-
ta.

Admissió i elecció final dels 
projectes
Un cop rebudes totes les pro-

postes, els tècnics de l’Ajun-
tament de Calaf seran els en-
carregats d’aprovar-les o bé 
descartar-les ja sigui perquè 
no s’adeqüen a la legalitat vi-
gent, perquè no són d’interès 
general o bé perquè superen 
els 12.000 euros de pressu-
post. Els ciutadans del mu-
nicipi faran la tria final dels 
projectes que s’acabaran exe-
cutant a través d’un procés 
de participació. Les propostes 
validades pels tècnics es pu-
blicaran al butlletí municipal 
del mes de desembre. Allí hi 
haurà una butlleta per tal de 
participar en les votacions 
que es duran a terme durant 
el mes de gener de 2018. Tam-
bé es podran fer on-line a tra-
vés d’un portal que habilitarà 
l’Ajuntament de Calaf.
Mitjançant aquesta butlleta 
de votació, es podran repartir 
cinc punts entre els projectes 
elegits per a cada ciutadà. Po-
dran votar tots els calafins que 
el dia que vagin a votar hagin 

complert els 16 anys i que en 
el moment de votar estiguin 
empadronats a Calaf. Infor-
màticament es controlarà que 
cada persona només pugui 
votar una vegada.

Projectes escollits en els pri-
mers pressupostos partici-
patius
Els set projectes, escollits pels 
calafins, que s’estan desenvo-
lupant al llarg de l’any 2017 
són:
- Millores a La Pineda: Ins-
tal·lació de passos de vianants 
i millores viàries a la plaça 
de Catalunya del barri de La 
Pineda. 9.138,80 euros
- Projecte pati: Millorar les 
instal·lacions de l’Escola Alta 
Segarra amb una taula de 
ping-pong, bagul de resina, 
carro per transportar llibres, 
dues taules, bancs i caseta de 
fusta. Pintar una paret amb 
pintura de pissarra i dos mu-
rals, un amb espai rocòdrom. 
6.369,44 euros

- Millora a la pista de bàs-
quet. Millora de l’enllumenat 
de la pista de bàsquet del Pa-
velló poliesportiu municipal. 
6.009,83 €
- Rehabilitació de façana. Re-
habilitació de la façana de la 
Unió Calafina. 9.946,20 euros
Actuació al bosc del Renta-
dor: Habilitar un espai d’oci 
familiar i juvenil equipat amb 
barbacoes i bancs al bosc del 
Rentador. Instal·lació de tan-
ques a la vora del riu i piques 
al costat de les barbacoes. 
8.526,64 euros
- Nou equip de so i llum. Ad-
quisició d’un equip de so i 
llum per a les diverses activi-
tats que organitza ‘La Polse-
guera’ al municipi. 3.382,54 
euros
- Millora dels parcs infantils. 
Millora i reforma dels parcs 
infantils per tal de fer accessi-
bles i segurs els espais per als 
infants. Manteniment de les 
zones verdes adjacents.10.000 
euros

El període per presentar les propostes dels segons pressupostos 
participatius finalitza el 30 de setembre

CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf i 
el Bisbat Vic han firmat 
el conveni en el qual es 

cedeix l’Ermita de Sant Sebas-
tià, representada per Mn. Joan 
Sanglas Banús, per a dur a ter-
me el projecte de “Rehabilita-
ció de l’Ermita de Sant Sebas-
tià”. Dins del conveni també es 
cedeix l’Ermita perquè l’Ajun-
tament pugui realitzar-hi acti-
vitats culturals i tradicionals, 
sempre sent respectuoses amb 
el culte religiós pel qual fou 
concebut l’edifici.
L’edifici religiós data de l’any 
1691 i compta amb múltiples 
restauracions al llarg de la 
seva història, tot i així l’Ermi-
ta sofreix greus deficiències 
patològiques. Es per aquest 
motiu, que s’està redactat el 
projecte “Rehabilitació de 
l’Ermita de Sant Sebastià”, a 
càrrec de Anna Ibarzs Pascu-
al, arquitecte del Servei de Pa-
trimoni Arquitectònic Local 
de la Diputació de Barcelona.
Un cop comencin les obres de 
restauració, s’atacarà princi-
palment sobre els punts més 

crítics en diverses fases d’ac-
tuació.
Primera fase:
Actuacions de reparació ur-
gents i secundàries (90.510,00 
€)
Segona fase: Actuacions de 
millora dels valors patrimoni-
als (45.500,00 €)
Estudis complementaris 
(12.100,00€)
Les propostes de millora i re-
paració de l’Ermita de Sant 
Sebastià, tenen una inver-
sió econòmica valorada amb 
148.110,00€. Tant la redacció 
del projecte com l’execució de 
les obres correran a càrrec en 
la seva totalitat per l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona.

El Bisbat de Vic cedeix 
l’ús de l’Ermita de Sant 
Sebastià per rehabilitar-la



Foto: Joan Guasch.

CURSA / LA VEU 

El matí de diumenge, va 
tenir lloc a Igualada 
la tercera edició de la 

cursa i caminada Alzheimer 
Race, que va comptar amb 
883 persones inscrites (174 
corredors i 709 caminants) i 
més de 200 persones addici-
onals que també hi van par-
ticipar adquirint la samarre-
ta el mateix dia de la cursa, 
arribant a un total de 1,101 
participants. També hi van 
col·laborar una vuitantena de 
voluntaris que van ajudar en 
l’organització.
A partir de les 10 del matí el 
passeig Verdaguer i l’anella 
fluvial es van omplir de corre-
dors amb samarreta fúcsia-li-
la i caminants amb samarreta 
turquesa que van participar 
en la tercera edició d’aquesta 
cursa solidària que recull fons 
per a l’Associació de Familiars 
d’Alzheimer i altres Demènci-
es de l’Anoia (AFADA), orga-
nitzada amb l’Hospital de Dia 

La 3a Alzheimer Race omple els carrers d’Igualada 
amb més d’un miler de participants

Sant Jordi del Consorci Soci-
osanitari d’Igualada (CSSI) i 
l’Ajuntament d’Igualada.
El recorregut va ser idèntic 
al de les dues primeres edici-
ons, amb la sortida i arribada 
a la plaça de la Masuca. Els 
corredors van recórrer ínte-
grament l’anella fluvial més 
un tram del carrer Joaquima 
Vedruna, amb un recorregut 
de 6,3 km, mentre que els ca-
minants van recórrer uns 4,5 
km.
El guanyador absolut de la 
cursa i primer de la categoria 
18-28 anys va ser el triatleta 
igualadí Albert Moreno Mo-
lins, amb un temps de 21 mi-
nuts i 33 segons. Després d’ell 
van entrar els tres primers de 
la categoria 29-49 anys que 
van ser Albert Sabater, Carlos 
Fernández de Dios i Victor 
Montaner. El segon i tercer 
de la categoria 18-28 anys van 
ser Joan Cuadras i Oriol Ribó. 
En la categoria 10-17 anys els 
tres primers van ser Axl Fran-
cia, Pau Cortés i Nil Alonso. 

En la categoria de més de 50 
anys els tres primers van ser 
Francesc Monclús, Jose Luis 
López i Víctor Cervera.
En categoria femenina la gua-
nyadora i primera de la cate-
goria 29-49 anys va ser Yveth 
Camus, amb un temps de 27 
minuts i 48 segons. En cate-
goria 29-49 la segona i terce-
ra van ser Francina Gonzalez 
i Marta Rey. En la categoria 
10-17 anys les tres primeres 
van ser Carla Alemany, Car-
lota Molla i Judit Prat. En la 
categoria 18-28 les tres pri-
meres van ser Clara Casares, 
Sandra Portillo i Sílvia Julvez. 
Finalment en la categoria de 
més de 50 anys es van classifi-
car Dolors Novellón i Carme 
Paco. 
També es van donar premis 
a la persona més gran que va 
participar en la caminada, la 
Sra. Anna Prat Muns, nascu-
da el 1927, al més jove, Blai 
Montaner Muñoz, de 2 mesos 
d’edat, i al corredor número 
21, Carles Méndez Cortés.

L’Igualada HC s’imposa al Vic (5-3) i passa a quarts 
com a primer de grup
HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada va superar el 
Vic per 5 gols a 3 en la 
tercera jornada de la 

Lliga Catalana. Els arlequi-
nats van fer un partit complet, 
seriós i efectiu que els va per-
metre controlar el partit i no 
anar en cap moment per dar-
rere al marcador. Els homes 
de Ferran López sumen un ple 
de victòries en aquesta fase de 
grups i avancen cap als quarts 
de final, on els espera el CE 
Noia.
Els primers 15 minuts de la 
primera part es va veure un 
joc igualat i dos equips pau-
sats que analitzaven la tècnica 
del rival. Tot i que Elagi Deitg 
es va lluir en un parell d’oca-
sions, va ser l’Igualada qui 
va disposar de més possessió 
i xuts, però no va tenir cap 
ocasió clara de gol. El partit 
va canviar al minut 16, quan 
una brillant jugada individual 
de Roger Bars va posar l’1-0 
al marcador. El gol va donar 
empenta als igualadins que 
tres minuts després del gol, 
van enviar una pilota al pal. 
El Vic no va ser capaç de con-

trarestar a l’Igualada, que va 
enfilar el camí dels vestuaris 
guanyant i dominant el partit.
La segona part va tenir un ini-
ci molt accelerat i amb només 
tres minuts es va passar de l’1-
0 al 2-2. El conjunt vigatà va 
sortir molt endollat i en pocs 
segons Albert Clos aconseguia 
el primer amb un xut des de 
gairebé el mig camp que en-
trava a la porteria defensada 
per Elagi Deitg. Ni 20 segons 
va necessitar l’Igualada per 
tornar a posar-se per davant. 
Immediatament a la jugada 

següent, Roger Bars tornava 
a marcar. L’alegria va durar 
poc, ja que el Vic va aconse-
guir empatar dos minuts i mig 
més tard amb gol de Tirso, que 
anotava després d’una mitja 
volta dins l’àrea.
Poc després del segon gol, Al-
bert Closa va veure la blava 
per una duríssima entrada a 
Bars. Sergi Pla no va trans-
formar la falta directa, que va 
sortir fregant el pal. Tot i l’em-
pat i la desafortunada ocasió, 
l’Igualada ja no va deixar de 
dominar el partit fins al final. 

Oriol Vives va veure una tar-
geta blava. L’equip va aguantar 
molt bé amb un home menys, 
i fins i tot, va disposar d’ocasi-
ons de gol.
A falta de 10 minuts del final 
i recuperant el quart jugador 
de pista, l’Igualada va afu-
sellar la porteria del Vic. La 
més clara, una de Méndez al 
minut 38 que el porter va en-
devinar en els últims instants. 
Quan millor estava l’Igualada 
va arribar la recompensa del 
gol. Tety Vives marcava des-
prés d’una gran jugada indi-

vidual. A la primera possessió 
de l’Igualada després del gol, 
Méndez estavellava la pilota 
al pal. L’Igualada no es con-
formava a mantenir la victòria 
per la mínima i va demostrar 
tenir fam de gol.
A falta de 8 minuts pel final, 
Jassel Oller veia una blava i 
els arlequinats van tenir una 
falta directa a favor que Jordi 
Méndez, amb una sang freda 
pròpia d’un veterà, va trans-
formar per posar el 4-2. Uri 
Vives ha firmat el cinquè a fal-
ta de quatre minuts pel final. 
Els arlequinats van cometre la 
desena falta al minut 49, i tot 
i que Elagi va aturar el primer 
remat, el Vic va anotar el ter-
cer gol al rebot. Els homes de 
Ferran López encara van bus-
car el sisè als últims segons, 
però el marcador es va quedar 
amb el definitiu 5-3.
D’aquesta manera, l’Igualada 
suma un balanç de tres victò-
ries i cap derrota en aquesta 
fase de grups, amb 9 gols a fa-
vor i 5 en contra. Els arlequi-
nats passen a quarts de final 
com a primers classificats del 
grup C i dimarts s’enfrontaran 
al CE Noia.
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Bernat Jaume guanya la copa 
Federació a Girona
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ESQUAIX / LA VEU 

El passat cap de setmana 
al GEIEG de Girona és 
va jugar el segon gran 

torneig català de l’any en im-
portància a la capital gironina.
El quadre principal del tor-
neig feia goig amb 4-5 juga-
dors internacionals que ju-
guen el circuit professional i 
les millors raquetes catalanes.
El jove anoienc Bernat Jaume 
va dominar el torneig passant 
les rondes de divendres amb 
Isidre Sintané i Xavi Blasco 
per 3-0 i el dissabte a semis 
davant el francès Vincent 
Droestbeke també per un 
convincent 3-0.
A la gran final, amb el Bernat 
dominant 2-1, el seu vell rival 
de generació Edmon López 
118PSA, és va retirar per una 
inoportuna lesió.
Propera estació, Open Inter-
nacional Ciutat de Barcelona 
per les festes de la Mercè.
Carles Sánchez, guanya la 

consolació al CEAC.
Paral·lelament a la copa fe-
deració, el Ceac de Sant Vi-
cenç de Castellet va orga-
nitzar un partit d’exhibició 
entre el gallec Borja Gola 
TOP 20 mundial i el cata-
là Dani Pascual, paral·lela-
ment també es va organitzar 
un torneig de caire social 
no puntuable per celebrar la 

setmana de l’esport d’aques-
ta localitat del Bages.
Sergi Campos, Sergio Rive-
ro i Carles Sánchez s’hi van 
desplaçar i aquest últim en 
va ser el campió de consola-
ció que després de perdre a 
1a ronda va encadenar victò-
ries primer a Sergio Rivero, a 
semis a Dani Rebollo i en la 
final a l’Eric Vergara.

PÀDEL / LA VEU 

La lliga federada de pà-
del te un format dife-
rent a les lligues con-

vencionals que és juguen de 
setembre a juny i és juga amb 
anys naturals.
Per tant aquest cap de setma-
na es va reiniciar la lliga on hi 
juga el nostre primer equip 
Subaru Masculí.
La veritat és que la jornada no 
va anar gaire bé ja que el de 

Subaru vàrem caure derrotats 
1-2 davant l’Olesa.
Lluís Fernández/Joan Cor-
celles van cedir amb claredat 
0-6, 2-6 amb O. Navarro/C. 
Solsona, Mito Campins/
Carlos Jiménez van empatar 
el partit  6-7, 6-1, 6-4 amb 
Juanma Ramos/O. Renau i 
finalment en el decisiu des-
près d’un renyidíssim partit 
de 6-4, 3-6, 5-7, Nil Munné/
Josep Llorach van caure amb 
A Pujol/LL. Nieves.

Torna la lliga federada 
de pàdel

El veterà Enric Ferrer i Solà participa 
al Campionat del Món de Natació  
NATACIÓ / LA VEU 

E l nedador igualadí 
Enric Ferrer i Solà va 
participar en el Cam-

pionat del Món de Natació 
Màsters, participant com a 
nedador del Club Nagi de 
Sabadell.
El campionat es va celebrar a 
Budapest del 13 al 21 d’agost 
de 2017, i Ferrer va obtenir 
en la categoria de 80 a 84 
anys les següents classifica-
cions:
- 200 metres esquena: 6è a la 
classificació amb un temps 
de 4:13:26 (medalla).
- 100 metres esquena: 6è a la 
classificació amb un temps 
de 1:54:29 (medalla).
- 50 metres esquena: 9è a la 
classificació amb un temps 
de 51:57.
En aquests Campionats del 
Món hi havia més de 10.000 
atletes que van participar en 
les diferents modalitats (na-
tació, waterpolo, sincronit-
zada, aigües obertes i salt).
Cal destacar la molt bona 
organització del campionat 
que van utilitzar tres piscines 
olímpiques de 50 metres per 
a la realització de totes les 
proves de piscina.

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
Temporada 2016- 17

- Data: 05-10-2017
- Lloc: Sala d’Actes del Pavelló de les Comes.

C/ Carles Riba s/n
- Hora: a les 19:30h en primera convocatòria i a les 20:00h en segona 

convocatòria.
Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, 

de l’acta de l’assemblea extraordinària anterior.
2.- Informe de Presidència.
3.- Balanç econòmic de la temporada 2016-17.
4.- Pressupost per a la temporada 2017-18.
5.- Balanç esportiu de la temporada 2016-2017.
6.- Precs i preguntes.

Manel Burón Peñalba Martí Ollé
President IHC Secretari IHC

FUTBOL / JOAN TORT 

Bon partit el jugat a 
l’Olímpic de Terrassa, 
malgrat el resultat (4-

1), bones van ser les sensa-
cions dels blaus damunt del 
terreny de joc, ja que es van 
avançar al minut tres del matx 
mercés al passi en profunditat 
de Pau i Xavi C. de xut creuat 
va avançar als blaus, gol ma-
tiner.  No van tardar els locals 
a posar ordre, al minut cinc 
igualen el marcador i al vinti-
dós superen als blaus en una 
ràpida contra.  
En la segona meitat, l’equip 
blau va posar setge a la por-
teria egarenca, que tancats a 
la seva àrea van defensar el 

resultat i a mesura que anàven 
passant els minuts els blaus 
van anar perdent múscul, fet 
que van aprofitar el egarencs 
per ampliar el marcador, amb 
franca fortuna val a dir-ho. 
De justícia caldria mencio-
nar al bon treball del blaus, 
l’aportació de Xavi C. incan-
sable durant els noranta mi-
nuts i autèntic mal son per 
els locals i l’arribada a l’equip 
aquesta temporada del Serg 
Massip i Ramón Balcells que 
de ben segur ajudaran als 
blaus.  La propera jornada els 
blaus rebran a Les Comes al 
Martinenc, campió de lliga de 
l’anterior edició. 

L’AV Igualada cau per un 
dur 4-1 a Terrassa
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El Moto Club Igualada 
va ser present al Ral·li
Girona amb la presència 
de 5 equips

JOSEP M. VIDAL / LA VEU 

Itàlia ha estat la seu de la 
màxima categoria del 
trial internacional des de 

1972, quan va organitzar una 
prova del Campionat d’Euro-
pa, i amb aquest trial d’Ità-
lia que s’ha disputat aquest 
cap de setmana, vuitena i 
última prova del mundial 
de trial 2017 a l’aire lliure, 
marca les cinquanta edici-
ons en què el país ha estat 
escenari de la màxima com-
petició de l’especialitat.
Enguany s’ha disputat pels 
voltants de la població de 
Arco de Trento i el pierenc 
Toni Bou amb Honda hi ar-

Toni Bou tanca la temporada amb 
una victòria al trial d’Itàlia

El jove pilot del MCI
Marc Alibau guanya a 
Folgueroles

ribava ja campió i ja sense 
la pressió del campionat, 
era el guanyador d’aquest 
trial italià. També hi va par-
ticipar a la categoria feme-
nina Mireia Conde del moto 
Club Montbui amb Beta 
dins el campionat del món 
femení i que aconseguir la 
dotzena posició.
Aquestes eren les paraules 
de Bou una vegada finalitzar 
el trial a Itàlia: “He comen-
çat amb moltes ganes i amb 
moltes bones sensacions. 
Després de guanyar el títol, 
volia tornar a guanyar en 
una cursa “diferent”. El re-

sultat de la República Txeca 
va ser bo, però no estava del 
tot satisfet. Hem canviat una 
mica i el resultat ha estat 
molt positiu. Una gran vic-
tòria amb bones sensacions. 
Estic agraït a l’equip pel gran 
treball fet aquest any. Aquí a 
Itàlia m’agrada molt córrer, 
el públic m’aprecia molt i jo 
també ho valoro i intento fer 
bones carreres”.
Aquest cap de setmana, la 
màxima atenció trialera es-
tarà centrada en el Trial de 
les Nacions que es disputarà 
pels voltants de la població 
gallega de Baiona.

JOSEP M. VIDAL / LA VEU 

Un total de 94 equips 
van ser els que final-
ment van prendre la 

sortida dissabte des de la Pla-
ça de la Rotonda d’Andorra 
la Vella, sota la pluja, la qual 
cosa va contribuir a fer una 
mica més difícil la competi-
ció.
El  Ral·li  d’Andorra  Histò-
ric  va estar dissenyat en 
aquesta 46a edició amb la 
intenció d’aportar un plus de 
dificultat a una prova ja molt 
complicada, amb una etapa 
nocturna i una altra de diürna 
però aplicant a tots els trams 
tres canvis de mitjana inter-
medis, d’acord amb la franja 
de mitjana que corresponia 
a cadascuna de les categori-
es Legend 1 i 2 i Original 1 i 2. 
En total, la prova va constar 
de 343,8 km dels quals 118,3 
eren de regularitat controla-
da distribuïda en 11 trams. 
Aquesta nova estructura va 

permetre veure una lluita 
molt més igualada en unificar 
prestacions i mitjana d’acord 
a l’eficiència de la navegació i 
per tant de la conducció.
Un equip de Moto Club Igua-
lada i dos de l’Escuderia Sa-
linas Competició hi partici-
paren. Fenomenal l’equip de 
SLN Competició format per 
Eduard Poveda i Sergi Giralt 
amb VW Golf que guanya-

JOSEP M. VIDAL / LA VEU 

El jove pilot igualadí 
Marc Alibau de Moto 
Club Igualada va parti-

cipar a la cursa Americana de 
Folgueroles, a la categoria de 
50cc. puntuable per al Cam-
pionat ACCEMA.
Als entrenaments va fer la 
millor volta, amb un temps de 
1.59.115 minuts. A la primera 
màniga va acabar segon amb 
una lluita frenètica amb una 
bona part dels participants.
A la segona màniga va fer una 

gran sortida i a la segona cor-
ba ja es posava primer, aga-
fant el control fins a finalitzar 
la màniga i  proclamant-se 
brillant guanyador. Bona 
temporada la que està portant 
a terme el Marc.

JOSEP M. VIDAL / LA VEU 

Organitzat per l’Escu-
deria Baix Empordà 
es va disputar el 24è 

Ral.li Girona amb la partici-
pació de cinc equips de Moto 
Club Igualada i tots ells 
aconseguiren classificar-se al 
final del ral.li.
Al campionat de Catalunya, 
Àngel Bonavida-Ramon 
Segarra (Citroën Saxo) as-
soliren el 16è lloc absolut, 
tercers de grup N i primers 
de classe 2. Al campionat 
de ral.lis-sprints, Jonatan 
González/Mario Acosta (Ci-
troën Saxo), tercers absoluts 
i primers de grup 1, Sergio 
García/Ariadna Martínez 
(Citroën Saxo), cinquens ab-
soluts i tercers de grup N.
Pel que fa a ral.lis de regu-
laritat, J. Miquel Sànchez/
Joan Font (VW Golf) segons 
absoluts i primers de classe 
1 i Jaume Mas/Jordi Ibarra 
(Porsche 911 ST) tercers abo-
luts i primers de classe2. Els 
guanyadors d’aquest ral.li gi-
roní foren Orriols i Pujolar 
amb Skoda Fabia R5.

ren la categoria de Legend 
1 i es classificaren en el lloc 
cinquè absolut. La segona 
posició a Legend 1 i també 
de SLN Competició fou per 
Joan Salinas i Joan Codinachs 
amb Seat 1430 FU i vuitens 
absoluts. Pel que a l’equip de 
MCI, Xavier Rabassa i David 
Sagués amb Renault 11 turbo 
aconseguiren ser sisens a la 
categoria Original 2 i el lloc 

dissetè absolut.
L’equip format per José Ma-
nuel López i Ramon Ferrés 
(Volkswagen  Scirocco  de 
1980) fou el vencedor absolut 
del 46  Ral·li d’Andorra  His-
tòric, la prova de regularitat 
per a clàssics organitzada per 
l’Automòbil  Club d’Andorra 
que va comptar amb una ex-
traordinària participació, tant 
en quantitat com en qualitat. 

Els pilots Poveda i Giralt guanyen a la categoria
Legend 1 del Ral·li Andorra Històric
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HOQUEI / LA VEU 

Dimarts es va donar a 
conèixer que l’Igua-
lada organitzarà per 

segon any consecutiu la final 
a quatre de la Lliga Catala-
na el proper cap de setmana 
(23 i 24 de setembre). Els tres 
equips semifinalistes són el 
Barça, el Reus i el Noia. El 
quart equip serà el guanyador 
del Girona –PAS Alcoi. La 
primera semifinal enfrontarà 
el Barça i el Noia dissabte a 
les 18.45 hores i la segona, al 
Reus amb el guanyador dels 
gironins contra els valencians 
i es jugarà a les 20.45. La fi-
nal, diumenge a les 16.00, en 
directe per Esport 3.

Els arlequinats van caure 
derrotats als quarts de final 
de la Lliga Catalana
El Noia es va imposar per 2 
a i va ser més efectiu i supe-
rior en diversos trams dels 
partits. El Noia es va avan-
çar per 0 a 2, però dos gols 
d’Oriol ‘Uri’ Vives abans del 
descans van deixar el matx 
molt obert que finalment es 
va decantar pels visitants.
El partit va començar amb 
possessions llargues pel Noia, 
que s’atrevia amb diversos 
xuts a porteria que Elagi 
Detig va poder evitar sense 
problemes. El Noia es va co-

mençar a sentir més còmode 
i Sergi Aragonès ho va trans-
formar posant el 0 a 1 al mar-
cador al minut 15. Sis minuts 
més tard, Humberto Mendes 
feia el segon pels visitants.
El gol va despertar a l’Iguala-
da, que va jugar alguns dels 
millors minuts del partit pocs 
minuts abans del descans. 
Així, Oriol Vives va aconse-
guir un doblet amb menys de 
dos minuts per posar el 2 a 2 i 
deixar el matx completament 
obert de cara a la segona part.
A la segona part el Noia es va 
avançar de penal al minut 31, 
mitjançant Sergi Llorca. Com 
a la primera part, el gol con-
trari va reactivar l’Igualada, 
que va buscar l’empat amb in-
sistència, però li va faltar en-
cert. El Noia no patia en ex-
cés i també va tenir les seves 
oportunitats, que Humberto 
Mendes va tornar a certificar 
al minut 38 per posar el 2 a 4. 
A falta de quatre minuts pel 
final, Nil Roca va marcar el 
cinquè pels visitants. I només 
un minut més tard, Oriol Vi-
ves veia una targeta blava i el 
Noia va disposar d’una falta 
directa, que Martí Casas va 
anotar per posar el definitiu 2 
a 6. A falta de 12 segons per 
acabar, Met Molas i Aleix Es-
teller van veure la targeta bla-
va per una petita picabaralla.

Les Comes acollirà la “final four” de la Lliga Catalana d’hoquei 
sense l’equip amfitrió

ESPORTS / LA VEU 

La capçalera La Veu de 
l’Anoia ha renovat el 
conveni de col·labora-

ció amb el Club Bàsquet Igua-
lada i l’Igualada Hoquei Club. 
Pel que fa al bàsquet, La 
Veu de l’Anoia es converteix 
en mitjà oficial del club. A 
més, el primer equip mas-
culí que juga a la lliga EBA 
portarà el logo del setma-
nari a la samarreta.
En la versió en paper, hi 
haurà informació constant 
dels resultats dels equips i 
de les sensacions d’aquests; 
a la versió digital, podreu 
trobar un cop al mes una 
entrevista a algun jugador, 
entrenador o delegat segons 
les circumstàncies.
Aquest renovació arriba des-
prés de l’acord de Publicaci-

La Veu de l’Anoia renova els convenis de col·laboració amb el 
Club Bàsquet Igualada i l’Igualada Hoquei Club

ons Anoia S.L. amb l’Igualada 
Vòlei Club.
L’acord ha estat signat per la 
directora general de Publica-
cions Anoia S.L., Pia Prat, i el 
president del Club Bàsquet 
Igualada, Roger Casellas.

La Veu amb l’hoquei
L’acord entre la capçalera i 
el club igualadí comporta 
que tots els jugadors del pri-
mer equip masculí que juga 
a l’OK Lliga portaran el logo 
de La Veu al pantaló.

A més, el club cedirà a La 
Veu dues entrades que se 
sortejaràn cada setmana per 
anar a veure els partits que 
siguin a Les Comes. 
L’acord ha estat signat per la 
directora general de Publica-

cions Anoia S.L., Pia Prat, i el 
president de l’Igualada Ho-
quei Club, Manel Burón.
Aquests són dos acords que 
tenen com a principal objec-
tiu promocionar la informa-
ció esportiva local. 



El CF Igualada suma el primer punt a la tercera jornada, 
però segueix cuer de la Primera Catalana

El CF Igualada va treure un punt de les Borges Blanques.

FUTBOL / PERE SANTANO 

L a falta de contundència 
no permet als blaus en-
dur-se els tres punts de 

les Garrigues, al camp de les 
Borges Blanques (1-1).
Els blaus van dominar el partit 
de manera exagerada durant 
tot el partit. No obstant, la fal-
ta d’encert condemna, de nou, 
els jugadors de Dani Gimeno.
Durant els primers minuts, 
ja es va veure quina seria la 
tendència del matx. Els lo-
cals replegats a camp propi i 
els visitants portant el ritme 
del joc. Tot i ser, un esquema 
semblant als dos primers par-
tits, els igualadins van donar 
mostres de millora. El joc blau 
era molt ràpid i les ocasions se 
succeïen, però els lleidatans 
resistien com podien. Final-
ment, al minut 20, Baraldés, 
després d’un rebuig del porter, 

futbol 3A CATALANA G7
Jornada 3
Cardona 0  1 Juan Xxiii
Calaf 2  1 Marganell
Pare Ignasi Puig 3  1 Moià
Santpedor 1  0 Puigcerda
Puigreig 3  3 Sant Pere Nord 
Navas 2  1 Suria 
Viladecavalls 2  1 Avia B
Manresa B 1  2 Can Parellada
Pirinaica 3  2 Fruitosenc

Jornada 4
Juan XXIII-Pirinaica
Marganell-Cardona
Moià-CALAF
Puigcerdà-PI Puig
St. Pere Nord-Santpedor
Súria-Puigreig
Viladecavalls-Navàs
Can Parellada-Avià
Fruitosenc-Manresa B

futbol 3A CATALANA G8
Jornada 3
Can Roca 74 1  3 Corbera 
Sant Andreu B. 0  2 Martorell
Sant Vicenç Horts  1  1 Pª Rec.san Feliu
Castelldefels B 2  1 San Mauro B
Sant Esteve S. ajr. Viladecans B
Palleja 1  2 Pª  Malaga
Olesa Montserrat,  3  1 Torrelles
Levante Las Planas 1  0 Abrera
Vallirana  3  0 Cervello

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

Jornada 4
Martinenc-Borges Blanques
San Cristobal-Balaguer
U. Bellvitge-Efac Almacelles
Vilaseca-Sants
Tortosa-Viladecans
Lleida B-Vista Alegre
Alpicat-Valls
Andorra-Sant Ildefons
IGUALADA-Rapitenca

Jornada 4
Corbera-Vallirana
Martorell-Can Roca
PR St. Feliu-St. Andreu B
SAN MAURO B-St. Vicenç H.
Viladecans B-Castelldefels B
PU Málaga-St. Esteve S.
Torrelles-Pallejà
Abrera-Olesa M.
Cervelló-Levante LP

va fer el primer gol blau de la 
temporada, avançant l’Iguala-
da al marcador. 
El domini era aclaparador, 

els locals no s’aproximaven a 
l’àrea de Lledó. Haguessin po-
gut incrementar distàncies, 
però es va arribar al descans 

amb el 0-1.
A la represa, el partit seguia 
igual, però en una sacada la-
teral, el davanter local acon-

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 3
Ribes 1  1 Olivella
Sant Pere Molanta 3  3 Moja
Mediona 1  2 La Pobla Cl.
Anoia 3  5 Joventut Ribetana 
San Mauro 4  0 Hortonenc
La Munia 0  4 Cubelles
Martinenca 0  5 Sitges
Odena 5  0 Riudebitlles
Montserrat  4  3 Piera

Jornada 4
Olivella-MONTSERRAT
Moja-Ribes
POBLA CL.-St. Pere M.
Ribetana-Mediona
Hortonenc-ANOIA
Cubelles-SAN MAURO
Sitges-La Múnia
Riudebitlles-Martinenca
PIERA-ÒDENA

   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 (dia 24)
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 
1 San Mauro 9 3 3 0 0 11 2
2 Sitges 9 3 3 0 0 10 1
2 Cubelles 9 3 3 0 0 10 1
4 Moja 7 3 2 1 0 8 5
5 Joventut Ribet. 6 3 2 0 1 9 7
6 Montserrat  6 3 2 0 1 7 5
7 Ribes 4 3 1 1 1 6 4
8 Hortonenc 4 3 1 1 1 7 8
9 Sant Pere M. 4 3 1 1 1 6 8
10 Òdena 3 3 1 0 2 6 4
11 Piera 3 3 1 0 2 9 8
12 Anoia  3 3 1 0 2 7 6
13 Mediona 3 3 1 0 2 6 8
14 La Pobla Cl. 3 3 1 0 2 3 8
15 Riudebitlles 3 3 1 0 2 3 11
16 Olivella 1 3 0 1 2 3 6
17 Martinenca 1 3 0 1 2 1 10
18 La Munia 0 3 0 0 3 3 13
        

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 Vallirana  9 3 3 0 0 10 3
2 Martorell 7 3 2 1 0 8 2
3 Pª Malaga,  7 3 2 1 0 5 3
4 Levante LP 7 3 2 1 0 3 1
5 Olesa M. 6 3 2 0 1 6 4
6 Pallejà 6 3 2 0 1 5 4
7 PR S. Feliu 5 3 1 2 0 7 2
8 Castelldefels B 5 3 1 2 0 4 3
9 Corbera 4 3 1 1 1 6 5
10 Sant Andreu B 4 3 1 1 1 4 5
11 San Mauro B 3 3 1 0 2 5 6
12 Cervelló 2 3 0 2 1 3 6
13 Sant Vicenç H. 2 3 0 2 1 3 7
14 Abrera 1 3 0 1 2 3 5
15 Torrelles 1 3 0 1 2 2 5
16 Can Roca 74 1 3 0 1 2 4 9
17 Viladecans B 0 2 0 0 2 2 4
18 Sant Esteve Ses. 0 2 0 0 2 2 8

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 Viladecavalls 9 3 3 0 0 7 2
2 Sant Pere Nord 7 3 2 1 0 8 5
3 Juan XXIII 7 3 2 1 0 5 3
4 Pirinaica 6 2 2 0 0 5 2
5 Calaf 6 3 2 0 1 7 5
6 Santpedor 6 3 2 0 1 5 3
7 Can Parellada 6 3 2 0 1 3 3
8 Pare Ignasi Puig 5 3 1 2 0 6 4
9 Puigreig 4 3 1 1 1 6 5
10 Marganell 4 3 1 1 1 6 6
11 Puigcerdà 4 3 1 1 1 2 2
12 Navàs 4 3 1 1 1 3 4
13 Manresa B 3 3 1 0 2 5 6
14 Suria 3 3 1 0 2 4 6
15 Avià B 0 3 0 0 3 3 6
16 Cardona 0 2 0 0 2 1 4
17 Fruitosenc 0 3 0 0 3 2 6
18 Moià 0 3 0 0 3 1 7

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

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 2
Rebrot-Carme
Torre Cl.-Cabrera
Hostalets P.-FC Masquefa
Tous-Capellades
La Paz-Montbui
CE Masquefa-Fàtima
Ateneu Ig.-La Llacuna
Vallbona-Vilanova C. 

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 Masquefa 3 1 1 0 0 7 2
2 Vilanova C. 3 1 1 0 0 6 1
3 Fatima 3 1 1 0 0 5 1
4 Masquefa CE 3 1 1 0 0 3 1
5 Tous 3 1 1 0 0 3 2
6 Capellades 3 1 1 0 0 2 1
7 Rebrot 0 0 0 0 0 0 0
7 Vallbona 0 0 0 0 0 0 0
7 Cabrera 0 0 0 0 0 0 0
7 Carme 0 0 0 0 0 0 0
11 Montbui 0 1 0 0 1 2 3
12 Hostalets 0 1 0 0 1 1 2
13 La Llacuna 0 1 0 0 1 1 3
14 La Paz 0 1 0 0 1 1 5
15 La Torre Cl. 0 1 0 0 1 2 7
16 Ateneu Ig. 0 1 0 0 1 1 6

Jornada 1
Cabrera d’Anoia ajr. Rebrot
Masquefa 7  2 La Torre Cl.
Capellades 2  1 Hostalets Pierola
Montbui 2  3 Tous
Fatima 5  1 La Paz
La Llacuna 1  3 Masquefa Ce
Vilanova Camí 6  1 Ateneu Igualadí
Carme ajr. Vallbona
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seguia empatar el matx. Va 
ser l’única jugada de perill a 
la porteria blava, i el resultat 
era d’empat. Un cop dur per 
com s’estava portant a terme 
el partit. Tot i això, els blaus 
es van aixecar i van seguir 
atacant. 
Seguien arribant ocasions, 
però el porter i algun jugador 
de camp sobre la mateixa lí-
nia de gol, van fer que el re-
sultat no es mogués més.
Els blaus s’emporten un punt 
agredolç, donada la gran mi-
llora de l’equip. Diumenge 
vinent, es jugarà a Les Co-
mes, davant la Rapitenca, que 
tampoc ha guanyat encara 
cap partit, amb dos empats i 
una derrota. 
Alineació CFI: Lledó; Bernat, 
Juan, Baraldés, Aleix; Tho-
mas, Edgar, Güell (Eloi 75’), 
Eric (Juanjo 85’), Morillas 
(Martí 70’); Doblas.

Comença la lliga a Quarta Catalana, amb golejades 
de Masquefa i el retorn del Vilanova del Camí
Ja ha començat la lliga de fut-
bol federat de Quarta Catala-
na, en el seu grup setè. La pri-
mera jornada va deixar dues 
golejades importants, la del 
Masquefa davant la Torre de 
Claramunt (7-2), i la del Vila-
nova del Camí, que tornava a 
la competició després de dos 
anys de silenci, que va fer-li sis 
gols a un desconegut Ateneu 
Igualadí (6-1). La mala notí-
cia de la jornada va ser la im-

portant lesió d’un jugador del 
Tous, que en el partit davant el 
Montbui va haver de ser con-
duït en ambulància a l’Hospi-
tal, on va ser intervingut qui-
rúrgicament, per una fractura 
de peroné.
A Tercera Catalana, a on es re-
parteixen la resta d’equips de 
la comarca, la situació després 
de tres jornades disputades 
no està gens malament, però 
tampoc per llençar coets. Al 

grup setè, el Calaf és cinquè, i 
aquest cap de setmana li  toca 
jugar al camp del cuer Moià. 
Al grup vuitè, el San Mau-
ro B és onzè, amb tres punts, 
mentre que al grup dotzè, on 
es concentren la majoria dels 
equips, el San Mauro A és lí-
der amb els tres partits gua-
nyats, posició que comparteix 
amb Sitges i Cubelles. Precisa-
ment aquest darrer equip serà 
el que rebrà, la propera jorna-

da, als mauristes. 
En sisena posició, el Montserrat 
és el següent equip anoienc del 
grup, seguit per l’Òdena, desè, i 
immediatament després Piera i 
Anoia. La Pobla de Claramunt, 
que prové de Quarta, és ca-
torzè, després d’assolir la seva 
primera victòria de la tempo-
rada, al camp del Mediona. La 
propera jornada destaca, diu-
menge a les 12, un interessant 
Piera-Òdena.



“Estic segur que correré 
fins que el cos em digui 
prou, de moment, el cos 

m’ho demana” 8è lloc d’Albert Nogueras a la cursa de la Mercè
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Tres medalles per als 
veterans del CAI al 
Campionat de Catalunya

ATLETISME / LA VEU 

Els 3 atletes Veterans del 
C.A. Igualada Petro-
miralles participants, 

van assolir 3  medalles en les 
categ. respectives, al 8è Cam-
pionat de Catalunya de Pro-
ves Combinades i de Pentatló 
de Llançaments - 10è Trofeu 
Josep Mª Vives,  disputat diu-
menge passat a Palafrugell. 
Paquita Pérez i Josefa Salazar 
foren Campiones de Cata-
lunya, mentre Josep Mª La-
gunas era sotscampió, en les 
proves corresponents. 
Paquita Pérez va assolir l’Or 
en categ. F-50 en el Pentatló 
de Proves Combinades, amb 
un total de  2.159 punts, amb 
els següents parcials en les 5 
proves: /80 m. tanques: 20”10    

/ salt llargada: 3,45 m. / pes: 
7,73 m. / alçada: 1,11 m. / 800 
m.ll.: 2’57”35.   
Josefa Salazar va assolir tam-
bé l’Or  en categ. F-45 en el 
Pentatló de Llançaments, 
amb un total de 1.781 punts, 
amb els següents parcials en 
les 5 proves: martell: 21,70 
m./ pes: 6,43 m. /disc:15,49 
m. /javelina: 13,05 m./ mar-
tell Pesat: 7,67 m.   
Josep M.ª Lagunas va assolir 
la 2ª posició -Argent- en el 
Pentatló de Llançaments, en 
categ. M-40, amb 2.714 punts 
i amb els següents parcials en 
les 5 proves: martell: 33,67  m. 
/ pes: 10,91 m. / disc: 35,31 m. 
/ javelina: 36,01 m. / martell 
pesat: 10,76 m.  

L’atleta del CAI Petromiralles 
Albert Nogueras, va assolir 
diumenge passat una gran 8ª 
posició general a la 39a edició 
de la Cursa de la Mercè, dispu-
tada sobre un recorregut urbà 
de 10 Km. i que va ser domina-
da pels atletes Mourad El Ban-
nouri (La Sansi) amb 29’24” 
i Lídia Rodríguez (Cornellà 
Atl.), 22a general amb 34’12”, 
ambdós nous rècords de la 
prova, que va commemorar el 
25è aniversari dels Jocs Olím-
pics de Barcelona’92.
D’un total d’11.500 atletes ins-
crits, hi van participar 4 atletes 
del C.A. Igualada Petromira-
lles, sobresortint la 8a posició 
d’Albert Nogueras, amb 32’53”.

Roger Roca: “És un llibre que et permet 
extrapolar de l’esport cap a la vida normal”
TON CASELLAS / LA VEU 

L’igualadí Roger Roca va 
ser campió del món de 
duatló l’any 2011 i cam-

pió en diversos campionats 
d’Espanya i Catalunya en di-
ferents disciplines com el du-
atló, triatló i curses de mitjana 
distància. Retirat de l’esport 
professional el juliol de 2016, 
llicenciat en pedagogia i amb 
un postgrau de direcció de 
màrqueting, continua vinculat 
al món de l’esport. També té 
els títols d’entrenador d’atletis-
me i triatló.
Ara ha decidit publicar un lli-
bre, Camí cap a un somni, de 
Cossetània Edicions. El llibre 
ja està a la venda, tant format 
digital per internet com en 
totes les llibreries d’Igualada. 
Properament, hi haurà la pre-
sentació a la capital anoienca. 
Parlem amb ell per saber més 
coses sobre el llibre.

Com va sorgir la idea 
de fer aquest llibre? 
Fa temps ja en vaig fer un, 
però no es va publicar. Era 
un diari que explicava el dia 
a dia dels entrenaments i que 
ho vaig fer per mi, personal, 
però al final li vaig donar 
una mica de format de llibre. 
També vaig pensar que era 
temporal i que amb el temps 
perdria valor, i ho vaig apar-
car. Aquest cop el que vaig fer 
va ser anar recopilant dades 
i fer una petita biografia,  a 
poc a poc, i va anar sorgint 
un llibre. A més, el vaig anar 
complementant amb diferents 
coses que podrien ser interes-
sants, com plans d’entrena-
ments, la teoria de l’entrena-
ment, com tractar un procés 
de lesió i un capítol molt im-
portant com és el del dopatge. 
 
L’has fet per tu o per la gent? 
És una mica fet per la gent per-
què hi ha dos vessants, un ex-
plicatiu de tot el que he fet més 
personal i un altre vessant més 
per tothom que explico secrets 
i històries que es mouen dins 
de l’esport professional. És un 
llibre que es pot extrapolar, 

un camí cap a un somni que 
és el meu i encara que siguin 
experiències esportives el mis-
satge es pot traslladar al dia a 
dia de qualsevol persona que 
tingui un somni o objectiu. 
 
Per tant, hi ha una part 
del llibre pels qui ja cor-
ren i una altra per mo-
tivar la gent a fer-ho. 
Sí, per motivar la gent a cór-
rer però també per motivar-la 
a veure que són capaços d’ar-
ribar allà on et proposis, no 
solament  en l’àmbit esportiu. 
És fàcil d’extrapolar experièn-
cies, sensacions i sentiments 

Creus que l’esport hau-
ria d’estar present en 
les vides de tothom? 
Sí, l’esport a part que és salu-
dable, t’ordena la vida. La dis-
ciplina de mantenir una rutina 
d’entrenament, el fet d’haver 
d’anar cada dia a entrenar ja 
t’ordena. Buscar un esport que 
t’agradi i saber que aquell és el 
teu moment, el teu espai, per 
compartir amb els amics o sol. 
Sempre tindràs aquell mo-
ment que t’escoltes a tu ma-
teix. Vas veient com evolucio-
nes, cada dia aguantes més, et 
sents millor. És experimentar 
amb el teu propi cos i sentir-lo, 
a mi veure com evoluciono 
diàriament quan estàs entre-
nant és una sensació bestial. 
 
Fer esport per segons qui 
imagino que és més im-
portant pel tema psico-
lògic que físic o de salut. 
Sí, per descomptat. Tothom 
que practica d’una forma re-
gular esport té uns beneficis 
més enllà dels físics. Hi ha gent 
que acaba una marató en 5 ho-
res, i aquella felicitat que té és 
igualment proporcional al que 
acaba amb 2 hores i mitja. La 
satisfacció és la mateixa, l’únic 
que canvia és el temps, veus 
plorant gent d’emoció perquè 
han aconseguit un repte que 
no es creien que podien assolir. 
 
Et veus corrent fins que 
el cos et digui prou? 
No m’ho plantejo. Ja he tingut 
un procés de dol de sortir de 
l’activitat professional, vaig es-
tar uns 4 mesos sense córrer 
ni un quilòmetre. Em vaig 
començar a dedicar a una 
altra feina i ara tinc la ruti-
na de córrer perquè m’agra-
da, quan em ve de gust, si 
no em ve de gust no hi vaig, 
sense pressions.  D’aquí a  un 
any no sé si correré o jugaré a 
pàdel, no em plantejo res. De 
totes maneres gairebé estic 
segur que correré fins que el 
cos em digui prou, perquè és 
una cosa que fisiològicament 
el cos em demana. Si fa molts 
dies que no corro, necessito 
sortir una estona. 

que et van passant en el camp 
esportiu cap a la vida quotidi-
ana. Com qui vol aconseguir 
tal lloc de feina, perquè  tam-
bé hauràs de treballar, estu-
diar, practicar i esforçar-te. 
 
Què t’ha donat l’esport? 
L’esport és la meva escola de 
vida. Per mi ho ha sigut tot, 
des de ben petit que vaig co-
mençar i no ho he deixat mai, 
encara que ara no m’hi dedi-
qui professionalment. L’esport 
no deixarà mai de formar part 
de la meva vida, ha estat una 
formació bestial per qualsevol 
repte que tingui en el futur. 
Ara mateix no em fa por res. 
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PATINATGE / LA VEU 

La patinadora Ivet Bonet 
va superar les proves de 
nivell A que va organit-

zar la Federació Catalana de 
Patinatge el diumenge 17 de 
setembre a Sant Pere de Ribes.
Va realitzar un magnífic 
disc, aconseguint l’apro-
vat dels tres jutges de pista.
A partir d’ara participarà al 
trofeus i competicions oficials 
a la categoria de “Certificat”.
Aquest resultat és gràci-
es també al magnífic tre-
ball realitzat per l’entrena-
dora Cristina Fernandez.
Durant el mes d’octubre fins a 
9 patinadores del club realitza-
ran les seves proves de nivell.

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA / LA 
VEU 

Aquest cap de setma-
na el Club Gimnàstic 
San Roque ha iniciat 

la temporada de tardor amb 
els seus exercicis individuals 
en nivell Copa Base,  partici-
pant dissabte al Trofeu Gau-
dí a Barcelona i diumenge a 
la V Copa de Figueres.
Van participar i estrenar els 
seus exercicis: Carlota Za-
mora i Gisela Ramírez en 
categoria aleví amb aparell 
de maces; Inma Cardozo 
infantil amb l’aparell de cin-
ta; Sandra Domínguez, Rut 
Vives i Paula Mensa en ca-
tegoria cadet amb aparell de 
cinta; i Itziar Mensa, juvenil 
en aparell de pilota . 
Han fet el seu debut amb el 

nou exercici, tot i els nervis 
de ser el primer dia que el 
portaven a terme a pista i 
competició, van aconseguir 
un bon exercici i un bon 
acolliment per part del pú-
blic i jutges. A destacar la 
primera posició de la Carlo-
ta Zamora i la tercera posi-
ció de la Gisela Ramírez al 
podi en la seva categoria.
Totes les gimnastes i Equip 
Tècnic estant treballant de 
valent amb molt esforç de 
cara al classificatori pel 
Campionat d’Espanya que 
es celebrarà el pròxim 8 
d’octubre a Figueres.
Des de el Club volen felici-
tar a totes i animar per què 
segueixen en aquest camí 
de treball i esforç, i felicitar 
pel seu debut a gimnastes i 
Equip tècnic.

L’Igualada Club Gimnàstic Aula obre 
la temporada amb un or i un bronze 
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA / LA 
VEU 

Ja ha començat la 
nova temporada de 
gimnàstica rítmica. 

Per al club igualadí però, 
els entrenaments amb els 
conjunts que han competit 
aquest cap de setmana, ja va-
ren començar el 29 del passat 
mes d’agost, i aquesta setma-
na posterior a la Diada, van 
donar inici ja tots els grups 
del club, des de les minis fins 
a les més grans de tecnifica-
ció i estètica.
Uns entrenaments que s’han 
pogut reprendre en un molt 
millorat espai d’entrena-
ment, gràcies a les millores 
que l’Ajuntament ha dut a 
terme durant el mes d’agost, 
en la substitució del terra del 
gimnàs de les Comes, millo-
res que sens dubte, afavori-
ran la pràctica de l’esport de 
les gimnastes igualadines.
Dissabte, es va celebrar a 
Barcelona el III Trofeu Gau-
dí, on el conjunt benjamí 
base nacional, format per: 
Martina Espinalt, Gina Cas-
telltort, Laia Sànchez, Arlet 
Oliva, Mar Vázquez i Pau-
la Sallent, van ser primeres, 
amb un exercici de gran di-
ficultat amb 5 pilotes, només 

Excel·lent inici del Club 
Gimnàstic San Roque

Primer èxit de l’any per 
al Club Patinatge Artístic 
Igualada

amb dos mesos de treball 
amb aparell, aquestes jove-
níssimes gimnastes, són el 
primer conjunt en la histò-
ria del club, que competirà 
a un campionat d’Espanya 
a la prematura edat de 8 i 9 
anys, sens dubte gran i emo-
cionant repte al què les en-
trenadores Laura Martínez i 
Maite Sànchez ens conviden 
a compartir amb elles. 
A modalitat individual en 
categoria aleví copa base i 
aparell maces, una altra jove-
níssima gimnasta de 9 anys, 
la Paula Salas, va ser primera 
demostrant que està prepa-
rada per desafiar també a les 

més fortes del territori naci-
onal per fer-se una plaça al 
campionat d’Espanya.
I en categoria infantil copa 
IV, i amb dos exercicis, un 
de mans lliures i un de 5 
cèrcols, el conjunt format 
per: Berta Enrique, Clàudia 
Cabrera, Berta Piqué, Carla 
Vidal, Alba Monell, Ariadna 
Lladó i Marta Elías, van fer 
terceres amb les dues moda-
litats d’exercicis, cal marcar, 
que és el debut d’aquest con-
junt a Copa Catalana.
La propera cita amb la com-
petició, serà diumenge 30 
de setembre al Trofeu Costa 
Daurada a Cambrils.

Bon inici de temporada de l’equip 
sènior “A” de l’Òdena Club de Bàsquet
BÀSQUET / LA VEU 

L’equip sènior “A”, que 
aquesta temporada torna 
a jugar a la Tercera Ca-

tegoria, va participar en el 33è. 
Torneig BBVA de Sant Julià de 
Vilatorta a la comarca d’Osona, 
amb un bon resultat final: 6ens. 
classificats amb un bagatge fi-
nal de 3 victòries en 5 partits.
En un dels 2 partits perduts, 
davant l’equip del Club Joven-
tut Les Corts de Barcelona, es 
van remuntar fins a 18 punts 
per arribar a l’inici del darrer 
quart guanyant de 6. Final-
ment, el partit és va acabar per-
dent per només 3 punts.
Una altre dada que reflecteix el 
bon paper de l’equip en aquest 
torneig és que apareix a la zona 
alta de totes les classificacions 
estadístiques per partit  jugat: 
4arts. en punts (55’4), 3ers. en 
tirs lliures (10’4), 3ers. en tirs 
de dos punts (15’6) i 8ens. en 
triples (4’6). 

Cal recordar que els partits dis-
putats en aquest torneig tenien 
una duració de només 30 mi-
nuts, repartits en 4 quarts de 
7’30 minuts cadascun.
A nivell individual, caldria des-
tacar en Jaume Lorente, 4art. 
màxim encistellador amb 12’2 
punts per partit i en David Vall-
verdú, líder en triples enciste-
llats per partit (2).
I sense pràcticament pausa, 
aquest passat dissabte l’equip 
va debutar en partit oficial en el 
camp de l’equip C. E. La Marina 
de Barcelona, amb una treballa-
dora victòria per 61 a 67, des-
prés de patir en el darrer quart, 

al perdre un avantatge de fins a 
19 punts  però resolen el partit 
finalment, a manca de poc més 
d’un minut.
Per l’ÒCB van jugar: Máximo 
(4), Lorente (20), Marimón 
(13), Vives (4), Vallverdú (11),  
Pons (4),  Estany (7),  Tarrida 
(4) i Soriano.
Aquest dissabte 23 de setembre 
a les 18 hores, l’equip jugarà 
el primer partit en el pave-
lló “Mestre Vila Vell” davant 
l’equip de l’A. E. l’Esquitx Sant 
Sadurní i abans, a les 13 ho-
res arriba el debut de l’equip 
Sots-21 davant l’equip del C. B. 
Vallirana.
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TEATRE / LA VEU 

Xarxa Igualada inicia la 
seva programació de 
tardor amb l’espectacle 

La nena dels pardals de Tea-
tre al Detall, sota la direcció i 
coreografia de Joan Maria Se-
gura Bernadas i escrit per Jordi 
Palet. Basat en un fet històric 
i inspirat en un conte de Sara 
Pennypacker. L’obra explica la 
història d’una nena que deci-
deix salvar tants pardals com 
pugui en el moment en què la 
Xina ordena exterminar-los 
perquè es mengen gran part 
de les collites. Un homenatge, 
dirigit a tots els públics, a la 
saviesa i la valentia dels nens. 
Els seus intèrprets són Xavi 
Idàñez i Txell Botey acompa-
nyats amb la música en directe 
de La Tresca i la Verdesca. (Jor-
di López, Toni López i Claudi 
Llobet). La funció compta 
amb el suport de la Regidoria 
de Cultura i el Programa.cat 
del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya 
i l’Oficina de Difusió Artística 
de la Diputació de Barcelona. 

La nena dels pardals es repre-
sentarà a ¼ d’1 del migdia al 
Teatre Municipal l’Ateneu. La 
venda d’entrades serà una hora 
abans de l’espectacle al vestíbul 
de l’Ateneu Igualadí. El preu de 
l’entrada és de 6 € i 5 € per als 
socis de La Xarxa. 

Una tardor amb bons espec-
tacles
Aquesta mateixa tardor es po-
dran veure, a més, l’espectacle 
de Teatre Mòbil Xarivari, que 
porta la comicitat amb histò-
ries ben originals (8 d’octu-
bre); una història de sempre 
explicada com mai s’ha vist és 
l’Alícia al país de les meravelles 
de Viu el Teatre (22 d’octubre); 
Corre, Trufa! és una aventura 
fantàstica amb cançons me-
lòdiques i ritmes variats de 
la companyia Pentina el Gat 
(5 de novembre). El musical 
del conte de la rateta presu-
mida  serà ofert per El Replà 
produccions amb Ai Rateta, 
Rateta. (19 de novembre), i es 
clourà el semestre amb Óscar, 
el niño dormido (3 de desem-
bre). 

Teatre al Detall
Teatre al detall és una compa-
nyia de repertori. Han fet tres 
espectacles destinats a públic 
adult: Evidències (2005), Con-
tra el Progrés (2009), El Jardí 
de les malicies (2011); i tres es-
pectacles per a públic infantil: 
Llepafils (2012), L’endrapasom-
nis (2014), Premi de la crítica 
al millor espectacle familiar de 
2014, i El núvol gris, gras i gros 
(2016) un espectacle de petitís-
sim format pensat per acostar 
el teatre als més menuts. Amb 
La nena dels pardals tornen a 
fer un espectacle pensat per a 
tota la família, amb la música 
de la Tresca i la verdesca, emo-
cionant, amb tocs d’humor, 
fet amb imaginació, creativi-
tat, amb un estil ple de poesia 
i cuidat fins al mínim detall, 
partint d’una història preciosa 
de Sara Pennypaker que estem 
segurs que arribarà al cor de 
petits i grans.

La nena dels pardals
Quan el Gran Timoner orde-
na exterminar els pardals del 
país perquè es mengen el gra, 

una nena, la Ming Li, decideix 
portar-li la contrària i seguir 
les directrius del seu cor. Un 
espectacle poètic i emocionant 
sobre els petits herois quotidi-
ans, sobre el respecte a la vida i 
la saviesa innata dels nens.
La nena dels pardals és una 
història meravellosa, un conte 
amb una gran càrrega histò-
rica que ens parla de moltes 
coses, de les quals en cal des-
tacar tres: que es tracta d’un 
conte amb un rerefons ecolo-
gista, que parla de la injustícia 
de certes lleis, i del respecte als 
infants. 
Aquesta història està basada 
en un fet històric real quan, el 
1958, Mao Zedong va declarar 
la guerra als pardals dins un 
projecte anomenat Gran salt 
endavant i que pretenia que 
la Xina es transformés en una 
primera potència industrial. 
Les mancances tecnològiques, 
de maquinària i d’experiència 
se suplirien amb la mobilitza-
ció massiva de la mà d’obra, 
i es pretenia un gran incre-
ment de la producció agrícola 
i la potenciació de la indústria 

“La nena dels pardals” inaugura la temporada 
de tardor  de la Xarxa

MÚSICA / LA VEU 

El proper dissabte 23 
d’aquest mes de se-
tembre a 2/4 de 10 del 

vespre, la Capella de Músi-
ca de La Tossa d’Igualada 
oferirà un concert al Teatre 
de l’Ateneu Igualadí amb 
la participació de més d’un 
centenar de cantaires com-
ponents de la pròpia “Ca-

pella de Música de La Tossa 
d’Igualada”, “Agrupació Coral 
la Lira de Viladecans”, “Coral 
Noves Veus de Capellades”, 
“Orfeó Santa Coloma” i “Coral 
de l’Institut Leonardo da Vin-
ci de Sant Cugat del Vallès”. 
El programa consta  de dues 
parts musicals. La primera 
part cada Entitat Coral in-
terpretarà dues peces del seu 
repertori particular. La sego-

na part les cinc corals partici-
pants ens oferiran dues obres  
interpretades conjuntament 
per totes les corals: “Viatge a 
Ítaca”, d’en Lluís Llach, harmo-
nitzada i dirigida pel compo-
sitor Xavier Cassanyes, i l’obra 
“Perejazzaquí”, suite de can-
çons populars catalanes arran-
jades a ritme de jazz, per a cor 
mixta, cor de veus blanques, 
guitarra elèctrica, piano, baix 

elèctric i bateria  per  Carles 
Sanz i dirigida per Frederic 
Prat. Acompanyaran com a 
músics un quartet de jazz en-
tre els components dels quals 
hi ha l’autor de l’obra al piano, 
i l’organista Josep Xaubet. Les 
entrades pel concert, al preu 
de 10 Euros, es podran adqui-
rir a partir de 2/4 de nou del 
vespre al mateix Ateneu Igua-
ladí.

La Capella de Música de la Tossa presenta 
l’espectacle “Perejazzaquí”, suite de cançons populars

pesada. El projecte del Gran 
salt endavant va desenvolu-
par diverses campanyes, una 
de les quals va ser la de les 
Quatre plagues. El govern de-
cretava la total eliminació de 
quatre espècies que es consi-
deraven letals per a les collites: 
ratolins, mosques, mosquits i 
pardals. L’anomenada guerra 
contra els pardals es justifi-
cava en el fet que els pardals 
devoraven el gra emmagatze-
mat. Es van publicar càlculs 
que deien que un pardal podia 
“devorar” fins a 4,5kg de gra 
a l’any i que exterminant un 
milió d’aquests ocells es po-
drien alimentar 60.000 perso-
nes més. La campanya de Mao 
Zedong va esdevenir un èxit. 
Però els pardals sobretot s’ali-
menten d’insectes i les con-
seqüències de l’extermini van 
ser terribles: 3 anys de fortes 
plagues de llagostes i de cucs 
que van devorar les collites; a 
aquest període se’l va anome-
nar La gran fam de la Xina. Es 
calcula que van morir entre 30 
i 40 milions de xinesos degut a 
la fam i la misèria. 
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MÚSICA / LA VEU 

El cicle de música i pa-
raules De Pell Sensible 
va néixer l’any 2014, 

impulsat pel departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament d’Igualada, amb l’ob-
jectiu d’apropar la literatura i 
la poesia als màxims públics 
possibles. I és per això que uti-
litza la música com a camí d’un 
llenguatge universal. El cicle es 
desenvolupa des dels seus ini-
cis en un espai singular, l’antiga 
adoberia de Cal Granotes, un 
espai acollidor on el record de 
la pell adobada afavoreix que 
les paraules hi penetrin. Tal i 
com ha explicat aquest dime-
cres el regidor de Promoció 
Cultural, Pere Camps, aquesta 
tardor s’enceta una nova tem-
porada del cicle, amb una pro-
gramació de tres recitals curo-
sament construïts per a posar 
veu a la paraula escrita.
La primera sessió està dedica-
da al poeta, crític literari i di-
namitzador cultural Josep Ro-

meu i Figueras, emmarcada en 
els actes commemoratius del 
centenari del seu naixement. 
En aquest cas, se celebrarà ex-
cepcionalment a la Biblioteca 
Central per la seva coincidèn-
cia amb el Mercat de Lletres i 
constarà d’un recital a càrrec 
de l’actor Joan Massotkleiner, 
l’acompanyament del pianis-
ta Quim Font i la presentació 
a càrrec de Maria Enrich.
Al mes d’octubre hi hau-
rà una sessió teatral amb la 
Isabel, el personatge d’una 
perruquera interpretat per 
Gisela Figueras que, amb l’es-
pectacle Com mos tornem, 
farà un repàs a la història de 
la poesia catalana i universal, 
en un original format teatra-

El cicle De Pell Sensible proposa 
aquesta tardor a Igualada tres nous 
recitals de música i paraules

litzat amb música amb dra-
matúrgia de Jordi Lara.
Per tancar el cicle d’aquest 
2017, la cirereta la posarà Sí-
lvia Comes amb moltes de les 
cançons d’amor que formen 
part dels seus trenta anys de 
carrera musical, recollides en 
l’espectacle Comes love, que 
abraça les paraules dels prin-
cipals poetes del segle XX.
Les entrades pels recitals a Cal 
Granotes es poden adquirir 
de manera anticipada al preu 
de 5 euros al Punt de Difusió 
Cultural i Turística (c/ Garcia 
Fossas, 2) o a la mateixa ta-
quilla de l’adoberia una hora 
abans del recital, al preu de 7 
euros. L’aforament és limitat a 
noranta persones.

La iniciativa utilitza, 
la música com a 

camí per acostar la 
poesia als màxims 
públics possibles

MÚSICA / LA VEU 

El nou grup de Play 
Back “Il·lusió” estrena 
a Igualada el seu pri-

mer espectacle. Serà diumen-
ge a partir de les 6 de la tarda 
al Teatre Municipal l’Ateneu.  
L’Associació Cultural Vella 
Amistats és un grup de gent 
gran a qui els  agrada ocupar 
el temps lliure amb les actu-
acions que fan.  És  una acti-
vitat que combina el teatre, la 
música i la dansa i la confec-
ció de vestuari i decorats i tot 
amanit amb bon humor. Els 

seus intèrprets compten  amb 
l’experiència de molts anys. El 
seu lloc d’assaig és al Teatre 
Centre Agrícola d’Òdena. Ja 
ha actuat a diversos llocs de 
Catalunya amb gran èxit.
La direcció de l’espectacle és a 
càrrec de Pilar Benito i del Ves-
tuari se n’encarrega en Pere Via.
Cada dia venda d’entrades, de 
7 a 9 del vespre al vestíbul de 
l’Ateneu. Diumenge 24, a les 5 
de la tarda. El preu de l’en-
trada és de 6 euros.

Ho organitza: 
Associació Vella Amistat

Estrena del primer 
espectacle del grup Play 
Black Il·lusió  a l’Ateneu

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!



Art. Autora: Yasmina Reza. Traducció: Jordi 
Galceran. Direcció: Miquel Gorriz. Amb: Pere 
Arquillué, Francesc Orella i Lluís Villanueva. 
Producció: Focus, Mola Produccions, Bitò Pro-
duccions i Verteatro. Teatre Municipal l’Ate-
neu. Diumenge, 17 de setembre 2017 

S i Art és una d’aquelles comèdies que van 
més enllà de l’entreteniment. Picant i lleu-
gera, sí, però alhora intel·ligent i profunda. 

La francesa Yasmina Reza –de qui ja vam veure 
Un Déu salvatge el 2010 al mateix Teatre Munici-
pal l’Ateneu– té el do que persegueixen tants dra-
maturgs i que el també autor Jordi Galceran (les 
seves El mètode Grönholm i El crèdit també s’han 
vist a Igualada) ha sabut preservar en traduir-la: 
dir el just i necessari. I la resta que l’aportin els 
actors amb les accions, la intenció, el joc escènic, 
engrandint-ho amb la complicitat del públic. 
L’escenografia de Jon Berrondo, blanca, segueix el 
mateix minimalisme emmarcant una sala d’estar 
amb un immens quadre que es desplega fins al 

NOTES TEATRALS

NÚRIA 
CAÑAMARES
@ncanyamaresMinimalisme blanc
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CINEMA / LA VEU 

Emmarcat en el projec-
te Conegudes (també) 
a casa de la Mostra 

Internacional de Films de 
Dones, la Conca d’Òdena se 
suma un any més al progra-
ma itinerant de cineastes ca-
talanes. Serà durant els mesos 
de setembre i octubre, amb 
tres pel·lícules dirigides per 
dones.
De la ma de Lala Gomà, es 
podrà veure la pel·lícula Free 
(Hadijatou contra l’estat), el 
proper dijous 28 de setembre, 
a les 20h, a l’Ateneu Cinema 
d’Igualada. El documental 
explica el cas de la Hadijatou 
Mani, la primera dona que ha 
denunciat l’Estat de Níger per 
la seva condició d’esclava i 
ha guanyat el cas. Un judici 
sense precedents que marca 
un abans i un després en la 
lluita contra l’esclavitud. A 
través del seu cas i el d’altres 
dones, es podrà conèixer de 
primera mà com és l’esclavi-
tud al segle XXI.
Sílvia Quer convidarà el pro-
per 15 d’octubre, a les 19h, a 
Can Papasseit (Vilanova del 
Camí) a fer un repàs històric 
amb La llum d’Elna. Quan el 
1942 les autoritats de Vichy 
decideixen tancar la Materni-
tat d’Elna, que acull embaras-

sades dels camps de concen-
tració del sud de França, la 
seva jove directora, Elisabeth 
Eidenbenz, i la seva col·la-
boradora Victòria, exiliada 
catalana a qui va rescatar del 
camp d’Argelers, estaran dis-
posades a sacrificar qualsevol 
cosa per salvar-la, excepte els 
seus ideals.
La tercera i última pel·lí-
cula de la Mostra de Films 
serà als Cinemes MontÀgora 
(Sta. Margarida de Montbui) 
amb Júlia Ist, d’Elena Martín, 
el proper 27 d’octubre a les 
20:30h. La Júlia és una estudi-
ant d’arquitectura que durant 
el tercer curs de la seva car-
rera decideix marxar a Ber-
lín d’Erasmus. És així com, 
sense plantejar-s’ho, portada 
per la inèrcia d’aquesta etapa, 
marxa per primera vegada de 
casa. Plena d’expectatives i 
manca d’experiències, la Jú-
lia es trobarà perduda en mig 
d’un Berlín gris i fred, vivint 
un Erasmus que sembla estar 
lluny de l’aventura que en un 

inici es plantejava. De mica 
en mica, la Júlia es construirà 
una vida a Berlín i anirà ente-
nent qui és ella en aquest nou 
context. Coneixerà la gran 
ciutat des de dins i es deixarà 
portar per la seva gent, mal-
grat que, al final, haurà de 
tornar de nou a Barcelona.
Des del Programa d’igualtat 
de gènere de la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena (MICOD) es conti-
nua apostant per la visibilitza-
ció de les aportacions i sabers 
de les dones, massa sovint in-
visibilitzades i relegades a un 
segon terme. La Mostra és un 
espai concebut per a donar a 
conèixer la història i el present 
de la creació cinematogràfica 
femenina i per convidar als 
diferents públics a descobrir 
la circulació de noves mira-
des presents en el cinema de 
les dones, mirades que estan 
enriquint i transformant les 
pràctiques culturals, que de-
mostren el compromís de 
les cineastes amb la com-
plexitat de les realitats i els 
debats del seu temps i que 
estan renovant el conjunt de 
la creació audiovisual.
Les projeccions seran gratu-
ïtes i comptaran amb la pre-
sència de les cineastes i de 
l’acompanyament d’una pro-
gramadora de la Mostra.

Torna a la Conca d’Òdena la Mostra 
Internacional de Films de Dones

La Mostra és un espai 
concebut per donar a 
conèixer la història i 

el present de la creació 
cinematogràfica

femenina

TEATRE / C. MUNTANER 

Dissabte passat a Ca 
n’Aguilera el grup 
juvenil creat per la 

festa del centenari posava 
en escena l’obra de Dario Fó  
Lladres, una peça curta -poc 
més d’una hora-, senzilla, 
amb un argument esbojar-
rat però que el jovent de Ca 
n’Aguilera li va saber donar 
l’empenta necessària perquè 
tota la gent que omplia la sala 
del teatre passés una bona vet-
llada teatral, tenint en compte 
que tant la direcció com part 
de l’equip tècnic i alguns del 
actors i actrius era la primera 
vegada que s’estrenaven en la 
seva faceta com a tal. S’ha de 
dir que van fer una feina molt 
i molt bona.
El grup de teatre sènior del 
poble pot estar tranquil, per-
què amb un planter d’aquest 

nivell, el grup té la continu-
ïtat assegurada. Així ho van 
demostrar sobradament, 
presentant aquesta peça te-
atral, amb una escenografia 
molt acurada, amb una feina 
de llums i so perfecte a càr-
rec de la família Picart, amb 
una interpretació fantàstica, 
un domini del text com cal 
per part de totes les joves 
actrius i actors  i una direc-
ció de l’amic Santi Sagrera 
ajudat per la Núria Almirall, 
d’aquestes que deixen em-
premta.  
Nomes em cal dir moltes fe-
licitats a tots vosaltres i a tots 
el habitants de Ca n’Aguile-
ra, un poble petit, però molt 
gran a la vegada, perquè heu 
demostrat que us estimeu la 
cultura i el teatre, omplint 
en cada representació de 
gom a gom la sala del teatre, 
i això no té preu . 

Bona vetllada teatral a 
Ca n’Aguilera

fons d’escenari. L’efecte vesteix elegantment l’es-
cena i marida amb l’entrada i sortida dels actors, 
acompanyada d’una animada selecció musical. 
La primera aparició de Pere Arquillué, Francesc 
Orella i Lluís Villanueva, tres dels grans del tea-
tre català, és humilment estel·lar i presagia que 
s’és davant d’una hora llarga per regalar-se a la 
butaca. 
El quadre retràctil també és blanc, és clar, com 
l’objecte que aixeca la controvèrsia entre els tres 
amics. Un d’ells (Villanueva) ha comprat l’obra 
-completament blanca o, bé, no del tot, si es mira 
en detall–, per 200.000€ i els altres dos se’n fan 
creus, encara que la seva reacció és ben diferent. 
Mentre que un exposa categòricament la seva 
opinió (Orella), l’altre defuig posicionar-se, cer-
cant sempre la situació més còmoda (Arquillué). 
I de l’anècdota en sorgeix la història. Una trama 
que qüestiona el valor de l’art, el sentit de la con-
temporaneïtat, l’ètica, la sensibilitat, l’esnobisme, 
l’amistat, la hipocresia... i que, amb notes dialèc-
tiques a tort i a dret, arriba al terreny personal. 

Aquell que cou i on l’humor hi troba el caldo de 
cultiu. 
El ritme és excel·lent. Quan sembla que s’arriba 
a un principi d’acord, una rèplica més o menys 
innocent rebrota l’enervament i ja hi tornem a ser. 
Esclat immediat de rialles a la sala.
Hi ha força escenes dignes d’antologia, especial-
ment el solo d’Arquillué amb els seus maldecaps 
prematrimonials i també un acte tan simple com 
picar unes olives. Gags realçats sobretot pel perfi-
lat caràcter de cadascun dels amics i les trobades 
a dos en les quals es parla a esquenes del tercer, 
però a ulls i orelles de l’amatent públic.
Proper, quotidià, sense artificis, Art està bastit so-
bre un gran text –no en va s’ha fet amb tres pre-
mis Molière i l’èxit arreu del món des de la seva 
estrena, el 1994 a París– i l’adaptació que dirigeix 
Miquel Gorriz li va a favor en tots els aspectes. Es 
va estrenar al darrer Temporada Alta (enguany hi 
torna!), ja ha passat amb grata acollida per Barce-
lona (al Goya, d’octubre a abril) i ara està en plena 
gira, que es mereix llarga i fructífera.



50  |  CULTURA Divendres, 22 de setembre de 2017

CULTURA / CRISTINA MORAL 

Lluís Jutglar Calvés, 
conegut com a Peyu, 
és un humorista de 31 

anys d’Osona, conegut per les 
seves aparicions en ràdio, te-
levisió i teatre. El podem es-
coltar a El Fricandó Matiner 
(RAC105) i al Versió RAC1 
(RAC1),  el podem veure a la 
seva secció de l’APM, l’Ole tu, 
descobrint nyaps de les ciutats 
i viles catalanes. Aquest estiu, 
ha estrenat la seva primera 
pel·lícula Mil coses que faria 
per tu, de Dídac Cervera, on 
hi té un paper destacat al cos-
tat de Peter Vives, i Iris Loz-
cano. Durant l’estiu el podem 
veure en directe amb els seus 
espectacles En Peyu i en Dani, 
I-neptú o I-time.
 
Les vacances t’han servit per 
carregar piles i començar 
aquest curs? 
En general sí, tot i que no visc 
la meva feina com una cosa 
que necessiti parar; quan fas 
coses creatives i humor a di-
ari, necessites oxigenar de 
tant en tant. La ràdio és el que 
desgasta més. Durant tota la 
meva carrera professional el 
primer que feia cada dia quan 
em llevava era anar a la ràdio i 
fer humor. I això és el més sa-
crificat de l’humor, fer-lo cada 
dia i que cada dia sigui dife-
rent. Aquest any deixo de fer 
El Fricandó Matiner, així que 
m’ho agafo amb una mica més 
de calma. Ja no serà llevar-se i 
anar a la ràdio a fer humor.
 
Et podem escoltar a la ràdio, 
et veiem a la televisió, al tea-
tre i ara fins i tot al cinema. 
Què és el que més t’agrada de 
cada un dels àmbits en què 
treballes? On et sents més 
còmode?
Jo sempre dic que el que 
m’agrada més és el teatre, per-
què per fer humor, és l’únic 
lloc on tens públic en directe 
i el públic en directe et dóna 
una cosa que no et donen els 
altres suports. Quan tens pú-

blic en directe, en l’humor hi 
ha una cosa molt important 
que són les pauses i la màgia 
que es crea, la sinergia que es 
crea amb el públic. I preparar 
un gag en directe, aguantar 
una pausa quatre, o cinc... o 
vint segons... La màgia que 
es respira en aquell moment, 
i rematar el gag just quan tu 
decideixes... això és el més 
màgic i el més divertit que té 
l’humor, els altres... A veure, 
negaré haver-ho dit, però... la 

ràdio i la tele serveixen només 
perquè vingui gent al teatre!
 
Quan vas començar fent rà-
dio, o quan estudiaves comu-
nicació audiovisual, t’espera-
ves veure’t algun dia a la gran 
pantalla?
El cinema no m’ho esperava, 
no m’ho havia plantejat. Ara, 
si em preguntes allò de “t’es-
peraves tenir tant d’èxit amb el 
que has fet o arribar fins on has 
arribat?” jo sempre dic que sí. 
Hi ha una falsa humilitat, per 
la qual queda molt bé dir: “Ui, 
no, jo no m’ho esperava”. I jo 
dic: “Doncs llavors per què ho 
feies, imbècil?”. Les coses es 
fan perquè et surtin bé.  
 

Creus que la gent et veu com 
el representant del nou hu-
mor de les comarques cata-
lanes? 
No sóc representant de res, 
però sí que hi ha molta gent 
que m’ha definit molt sem-
blant a en Capri, a un proto-
tipus de “català emprenyat”. 
Ara, jo no he buscat res de tot 
això. És l’humor que porto de 
tota la vida, d’aquest caràcter 
de la família, un caràcter sor-
neguer. Amb el meu germà, 

quan dormíem a la matei-
xa habitació, molts dies ens 
n’anàvem a dormir a les 2 o les 
3 de la matinada, sempre fent 
humor! Xerrant, criticant els 
veïns o els altres, enrient-nos 
de l’entorn més proper. És una 
manera de fer que he viscut a 
casa, dels parents, dels tiets, en 
aquelles sobretaules...  
 
Tens algun espectacle nou 
entre mans o seguiràs rodant 
amb els que tens?
Ara tenim un projecte nou que 
vam acabar d’escriure abans 
de l’estiu amb en Joan Roure. 
Per primera vegada vam fer 
un procés diferent: nosaltres 
normalment escrivim i desen-

volupem alhora i anem assa-
jant i escrivint a mida que ho 
fem i no enllestim l’espectacle 
final fins un mes abans de l’es-
trena. En aquest cas volíem fer 
un procés diferent: escriure 
un espectacle i assajar-lo. A 
més tenia moltes ganes de fer 
un espectacle on apareguessin 
més personatges i hem escrit 
una comèdia de cinc, amb hu-
moristes del país i actors que 
no són reconeguts com a hu-
moristes però que també fan 

molt riure si els veus actuar.  
 
Parlem una mica de l’actuali-
tat. El mateix dia de l’atemp-
tat a Barcelona, el 17 d’agost, 
tenies funció a Mollet. Com 
es viu fer un espectacle d’hu-
mor després d’un fet com 
aquest?
És estrany perquè l’ambient 
està una mica enrarit, la gent 
està enrarida. Però, suposo 
que una de les forces que te-
nim com a societat és la de 
fer vida normal sense que tot 
això ens afecti. Vam decidir 
no suspendre i actuar igual 
aquell dia perquè crec que és 
la nostra força: demostrar que 
podem seguir rient i fent vida 

normal malgrat tot el que faci 
aquesta gent. Diuen que l’hu-
mor és espai més temps.  En 
aquell moment no havia pas-
sat ni espai ni temps com per 
poder riure d’allò mateix, però 
crec que ens en vam sortir 
prou bé.
 
Creus que es pot fer humor 
de qualsevol tema? De les re-
ligions també?
Crec que es pot fer humor de 
qualsevol cosa però s’ha de sa-
ber en quin context es fa. Tu 
pots fer humor de qualsevol 
cosa però no a tot arreu. Jo no 
puc sortir a la ràdio i fer hu-
mor del càncer i la metàstasi 
perquè no sé qui m’està escol-
tant. Això ho puc fer en pri-
vat, amb dos o tres amics amb 
qui ens coneguem molt. Però 
en públic, no. No pots llençar 
segons què a una audiència a 
la qual no saps com afectarà, 
individualment, a cada perso-
na. I amb la religió igual, és el 
mateix.
 
En un dels teus dossiers de 
premsa hi apareix la frase 
“L’humor és una cosa molt 
seriosa”. Sembla que ho tin-
guessis preparat per do-
nar-nos peu a l’hora de par-
lar d’aquest tema... 
Recalquem que l’humor és 
una cosa molt seriosa en el 
sentit que ens agrada donar 
un segell molt professional 
amb tot el que fem. Hi ha gent 
que pensa que quan fas humor 
tens una habilitat innata de fer 
riure la gent. Fins i tot quan 
et paren pel carrer i et paren 
per veure si els fas un sainet, 
o alguna cosa que els faci riu-
re. I jo, quan estic comprant, 
tampoc és que se m’acudeixi 
res graciós, estic comprant un 
iogurt.. no té més gràcia que 
aquesta.. Ens agrada remar-
car que l’humor i el teatre, són 
feines com qualsevol altra, és 
un ofici que aprens amb els 
anys, que té una sèrie de tèc-
niques i que no funciona si no 
hi dediques moltes hores igual 
que qualsevol altre ofici.

Lluís Jutgar ‘Peyu’: “Pots fer humor de qualsevol cosa, 
però no a tot arreu”

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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TEATRE / LA VEU 

A partir d’aquest diven-
dres 21 de setembre 
arranca de nou la pro-

gramació de la Casa del Teatre 
Nu a Sant Martí de Tous amb 
l’espectacle Cambó/Com-
panys, un monòleg parlamen-
tari on l’actor Carles Martínez 
es posa en la pell de dues fi-
gures claus de la defensa del 
catalanisme al segle XX, Fran-
cesc Cambó i Lluís Companys.  
L’espectacle, ideat i dirigit per 
Frederic Roda, està basat en 
el moviment insurreccional 
del 6 d’octubre de 1934 a Ca-
talunya, quan Companys va 
declarar l’Estat Català dins la 
República Federal Espanyola. 
Un espectacle dividit en dues 
parts: en la primera, Martínez 
dóna veu a Cambó en el seu 
discurs en defensa de l’Estatut 
català al Parlament de la Re-
pública Espanyola el desem-
bre de 1934, després dels fets 
del 6 d’octubre. En la segona 
part, ens traslladem al maig de 
1936, al Parlament de Cata-
lunya, on Companys defensa 
les llibertats del poble català. 
Cambó/Companys neix d’un 
procés de recerca i escriptura 
que fa 30 anys Roda va dur 
a terme  i va estrenar junta-
ment amb Carles Martínez 

quan tan sols ell tenia 22 anys. 
En aquell moment la obra va 
passar bastant desapercebu-
da però avui dia, amb l’actual 
situació política, el monòleg 
Cambó/Companys, torna a fer 
vibrar el públic convidant-nos 
a reflexionar sobre les tenses 
relacions entre Catalunya i 
Espanya i el catalanisme. Uns 
discursos que fa 80 anys va 
marcar la història d’un país i 
que encara avui són vigents. 
Després de l’actuació hi haurà 
un petit col·loqui amb l’actor.
Podeu veure Cambó/Com-
panys a La Casa del Teatre Nu 
el divendres 22 de setembre a 
les 21h. El preu de l’entrada és 
de 12€. Descompte de 2€ pels 
amics de La Casa i Gent Gran 
de Tous, acumulables. Podeu 
reservar les vostres entrades 
enviant un mail a teatrenu@
teatrenu.com o bé trucant al 
677 519 625 (Maria). La Casa 
del Teatre Nu oferirà servei de 
bar pels assistents. 

Torna la programació a 
La Casa del Teatre Nu a 
Sant Martí de Tous CULTURA / LA VEU 

Amb un Teatre de l’Ate-
neu ple i amb molta 
gent que s’incorpo-

rava a AUGA, dilluns va co-
mençar el curs 2017-18. Ho 
va fer amb un homenatge al 
Dr.Josep Romeu i Figueras, 
amb motiu del centenari del 
seu naixement i afegint-se als 
actes de l’Any Romeu. Pere 
Camps i Jordi Servitje, repre-
sentants de l’Ajuntament i del 
Consell Comarcal van obrir 
l’acte i el curs.
Maria Enrich, filòloga i pro-
fessora, va apropar-nos a la 
persona i obra d’aquest iguala-
dí nascut a Òdena. Maria En-
rich va anar desgranant, d’una 
manera molt entenedora, la 
vida i les múltiples activitats 
de Romeu: els estudis medie-

vals, la poesia, la docència, el 
teatre, la recuperació de l’Ate-
neu. I parlà també de les seves 
amistats, projectes, publicaci-
ons i anhels que ja no va po-
der realitzar. La vídua de Ro-

Auga obre el nou curs

meu fou present a l’acte i Jordi 
Romeu, el seu fill, el va tancar.
D illuns vinent, Sira Abe-
noza  ens parlarà de la seva 
tasca en fomentar la convi-
vència i el diàleg.

LLIBRES / LA VEU 

El Taller d’Enquadernació de 
l’Ateneu Igualadí, espai creatiu 
amb Maria Requesens al cap-
davant, enguany celebra el seu 
20è aniversari.
Classes setmanals tots els di-
marts en sessions de matí o 
tarda per aprendre l’art i ofici 
de l’enquadernació artesanal i 

totes aquelles disciplines rela-
cionades amb el món del llibre: 
tècniques per enquadernar, 
restaurar i decorar, col·lecci-
onables, articles de papereria 
com arxivadors, carpetes, etc.
El taller és una bona opció 
pel desenvolupament artístic, 
creatiu i d’habilitats adreçat a 
persones de totes les edats. Les 
classes es complementen al 

llarg del curs amb monogrà-
fics i visites culturals relacio-
nades amb l’activitat.
A partir del 3 d’octubre, tots 
els dimarts de 9.30 h a 12.00 h 
o de 18.30 h a 21.00 h
Preu: 37 € / mes Socis Ateneu: 
30 € / mes .
Inscripcions: trucar al 93 803 
07 63 o presencialment a Se-
cretaria de l’Ateneu Igualadí.

Vint anys ensenyant l’ofici de 
l’enquadernació artesanal

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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LLENGUA / LA VEU 

El Servei Local d’Igua-
lada i el Servei Co-
marcal de l’Anoia 

obren el període de matri-
culació dels cursos de ca-
talà per a adults setembre 
– gener  2018.
El Consorci per a la Norma-
lització Lingüística (CPNL) 
organitza a tot el territori 
cursos de català per a les 
persones que volen apren-
dre a parlar en català amb 
fluïdesa i correcció (nivells 
bàsic i elemental) i per a les 
que volen aprendre a es-
criure’l (nivells intermedi, 
suficiència i superior). 

Els certificats de nivell expe-
dits pel CPNL són equiva-
lents oficialment als certifi-
cats de la Direcció General 
de Política Lingüística i tenen 
una correspondència amb 
els nivells del Marc europeu 
comú de referència (MECR).
Per inscriure’s a un curs cal 
acreditar el nivell que es té 
mitjançant un certificat de 
coneixements reconegut o bé 
fer una prova de col·locació. 
Aquestes proves i la matrícu-
la general es fan fins al 29 de 
setembre, de 10 a 14 h, i el 26, 
de 17 a 19 h, al c. Lleida, 78 
(Ig-nova). Hores convingudes 
per a altres tardes.
Hi ha una reducció del 70 % 

de la matrícula a aturats i del 
50 % a pensionistes, jubilats, 
famílies nombroses i mono-
parentals.
El Servei Comarcal de Català de 
l’Anoia ofereix cursos de nivells 
intermedi, suficiència i superior 
en la modalitat en línia a través 
de la plataforma Parla.cat. La 
inscripció és fins al 29 de setem-
bre, de 10 a 14 h i el dia 26, de 
17 a 19 h, a la plaça Sant Miquel, 
5.Per al nivell superior C2, és fins 
al 26 de setembre, de 10 a 14 h, i 
el dimarts 26, de 17 a 19 h. 
Per a més informació podeu 
adreçar-vos al Servei Local de 
Català d’Igualada –c. Lleida, 78, 
o al Servei Comarcal de l’Anoia, 
pl. Sant Miquel, 5. 

Nova oferta de cursos de català 
setembre 2017 

EXPOSICIONS / LA VEU 

Divendres passat es va in-
augurar la 41a Exposició La 
Pintura com a hobby, acte 
que va comptar amb la pre-

sència de l’alcalde de la ciutat 
Marc Castells i del regidor de 
Cultura, Pere Camps. 
Textura, forma, color. La 
mostra exposa els treballs de 
diversos pintors igualadins 

que fan de l’art la seva mane-
ra d’expressar-se. 
L’exposició es pot visitar en 
els horaris habituals fins l’1 
d’octubre a la Sala Municipal 
d’Exposicions igualadina.

41a exposició La Pintura com a hobby

LLIBRES / LA VEU 

L’escriptor anoienc Ori-
ol Solà i Prat retrata 
en el seu darrer treball 

el funcionament del sistema 
educatiu d’una etapa que s’es-
tén des de l’inici de la Guerra 
Civil espanyola i fins a prin-
cipis dels anys 80 del segle 
passat, amb la consegüent 
evolució que va experimentar 
durant aquelles gairebé cinc 
dècades. I ho fa a través de 
l’exemple de la desapareguda 
escola del Saió, al terme mu-
nicipal de Santa Margarida de 
Montbui. A banda de buscar 
documents de l’època, Solà ha 
parlat amb persones que van 
estudiar o treballar al col·legi 
o que hi van tenir alguna re-
lació directa, i de la suma de 
totes les aportacions n’ha sor-
tit un fidel reflex del que va ser 
i del que va representar aquell 
espai per als habitants de la 
majoria de masies d’aquest 
nucli montbuienc.
Tot plegat queda recollit en 
l’obra titulada L’Escola del 
Saió. Retalls d’un projecte edu-
catiu singular, que engloba 
tant la primera etapa del cen-

tre (l’Escola Nova Unificada 
del Control de Montbui) com 
la segona i darrera, més recent 
(la “Escuela Nacional Mixta El 
Sayó”).
L’autor reitera l’agraïment a to-
tes aquelles persones que han 
col·laborat i que han permès 
que el recull fos possible.
Recerca històrica entre poesi-
es i narracions

L’Educació de fa 80 anys, 
al nou llibre d’Oriol Solà 
i Prat

Dibuixa el model esco-
lar durant la Guerra 
Civil i l’evolució que 

experimentà

Igualada celebrarà el proper dissabte, 30 de setembre, la sise-
na edició del Mercat de Lletres. En aquesta ocasió l’esdeve-
niment estrena espai i passarà a celebrar-se a la Biblioteca 
Central i a la Plaça de Cal Font. Comptarà amb la presència 
d’una vintena d’artistes convidats, entre autors, il·lustradors 
i músics. Rafel Nadal, Xavier Antich, Maria Carme Roca, 
Francesc Miralles, Enric Verdaguer i Joan Massotkleiner se-
ran els plats forts de la jornada.

Propera edició del 
Mercat de Lletres

Copes dels 
millors vins i 

caves. 

Pinxos i vermuts.

Esmorzars, 
berenars, sopars...

Fes la teva 
reserva!!

(Estem al costat de 
Cal Font)

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

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



CLUB DE LECTURA

EDUARD CREUS

“Els 3 mosqueters”, d’Alexandre Dumas 

F a un parell de dies que ha arribat la tardor. 
Una època en què les editorials fan públiques 
les novetats que aniran apareixent, des d’ara i 

fins a finals d’any. Aprofitant aquesta avinentesa, pre-
sento avui aquest nou espai cultural, on us parlaré 
de llibres, clàssics i contemporanis, de la literatura 
universal. 
Per encetar aquest apartat literari, he triat una obra 
que la majoria de nosaltres hem llegit en algun mo-
ment de la nostra vida. Es tracta d’una de les obres 
que més fama va donar a l’escriptor francès Alexan-
dre Dumas (pare), i que barrejant història amb ficció 
ens explica una història que comença l’any 1625, a 
París, i acaba el 1673, a Maastricht. Sense cap mena 
de dubte, aquesta novel·la està inclosa a la llista del 
clàssics de la literatura universal. És possible, no obs-
tant, que les innumerables adaptacions al cinema, al 
teatre o a la televisió han aconseguit que la reper-
cussió d’aquesta novel·la vagi molt més allà del me-
rament conegut. L’obra sencera consta de tres parts. 
Aquesta setmana abordem la primera.
Els tres Mosqueters és un relat pintoresc, on se’ns ex-
plica la primera aventura del jove gascó D’Artagnan 
i de tres companys d’armes que es convertiran en 
els seus més fidels amics: Athos, Porthos i Aramis. 
L’anhel d’aquest noi és servir en el cos de mosque-
ters del rei; per aquest motiu, abans de deixar la llar 
familiar el seu pare li lliura una carta adreçada al 
capità d’aquest cos de l’exèrcit.  Durant el seu viatge 
cap a París el jove protagonista té una trobada amb 
un misteriós home i una formosa dama. A partir 

d’aquest moment s’inicien una successió d’aventures 
que mantenen en suspens al lector de principi a fi. 
L’acció a doll i les peripècies impossibles es barregen 
amb trames plenes de valor, orgull i honor. L’argu-
ment està doncs basat en les casualitats i les anèc-
dotes, i l’estructura narrativa està pensada per a una 
lectura interrompuda. La novel·la és un cúmul de 
situacions impossibles, de trobades insospitades, de 
parentius oblidats i d’enemics impensables; un rosa-
ri de persecucions, combats, duels, segrestos i llan-
cis amorosos. Hi ha moltes escenes que “grinyolen”, 
però en l’època en que va ser escrita aquells detalls 
passaven desapercebuts per a la majoria dels lectors. 
A part d’escriptor, Dumas era un gran coneixedor 
l’ànima humana, per la qual cosa les aventures dels 
quatre amics, són un divertimento exultant, i també 
un recorregut per diferents facetes del comporta-
ment: des de la gelosia a l’amistat, passant per l’ho-
nor, la covardia o la prudència. En un inici, aquest 
llibre va ser publicat per capítols en un diari, sent 
un precursor dels tardans fascicles. Això hagués po-
gut convertir-lo en un fulletó, però ans al contrari, 
va aportar “frescor” a un text que explica una his-
tòria innocent, basada en els grans valors del gène-
re humà i amb l’únic objectiu d’entretenir al lector. 
La humanitat dels seus personatges que tot i ser uns 
arquetips, no paren de mostrar-nos una i una altra 
vegada d’altres qualitats que els converteixen en cre-
ïbles i propers. Tot plegat els confereix una lluïssor 
que fa que quedin emmagatzemats dins de al mostra 
memòria literària. Per moltes altres obres que lle-

gim, i personatges que coneguem, els quatre herois 
de Dumas romandran sempre en les nostres ments. 
Els tres mosqueters és d’aquelles novel·les de deixen 
un excel·lent sabor, per la qual cosa, la seva lectura 
és del tot recomanable.
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TEATRE / C. MUNTANER 

Diumenge 10 de se-
tembre es va fer el 
sorteig de dates del 

41è concurs de teatre de la 
vila de Piera. L’acte va co-
mençar amb un breu parla-
ment de l’alcalde de Piera, el 
Sr. Llopart i seguidament la 
Sra. Maria Codina, membre 
de la comissió organitzado-
ra, va donar a conèixer els 
canvis en la presidència dels 
membres de la comissió or-
ganitzadora  i jurat qualifi-
cador, i que són els següents: 
el nou president de la co-
missió organitzadora serà el 
Sr. Jaume Torres, que pren 
al relleu del Sr. Jaume Vila-
doms, president també del 
jurat i que durant molts anys 
ha ocupat aquest dos càrrecs. 
“Jaume, moltes gràcies i feli-
citats per aquesta feina feta 
durant tants i tants anys”. Se-
guidament es va anunciar el 
nou president del jurat qua-
lificador que serà el Sr. An-

toni Campos, membre també 
del jurat.
Tot seguit es va decidir el ca-
lendari de dates d’aquest 41 
concurs.   
- Dissabte 30 de setembre: 
el grup Increixendo de Sant 
Gregori presenta l’obra de 
teatre Neuròtics del Central 
West.
- Dissabte 7 d’octubre: el grup 
de teatre Filagarsa de Molins 
de Rei, presenta l’obra Escac 
Doble.
- Dissabte 21 d’octubre: el 
grup Naltrus Teatre de Sta. 
Coloma de Queralt presenta 
l’obra El dret d’escollir.
- Dissabte 28 d’octubre: el 
grup de teatre Set Vetes de 
Carme, presenta l’obra Entre 
Revetlles.
- Dissabte 4 de novembre: la 
companyia Teatre Acadèmia 
Belles Arts de Sabadell pre-
senta l’obra Trompetes de la 
Mort.
- Dissabte 11 de novembre: 
l’Associació Artística Kakai-
ba de Sabadell, presenta 

l’obra Fullmonti.
- Dissabte 18 de novembre: 
La Teatral Associació per. De 
Caixa Bank, de Barcelona, 
presenta l’obra L’Antiquari.
- Dissabte 25 de novembre: 
L’Agrupació teatral Toar de 
Lleida presenta l’obra Un cor 

El 41è Concurs de Teatre vila de Piera ja té dates 
i grups participants

Normal.
- Dissabte 2 de desembre: La 
companyia Par 64 de Sant 
Andreu de la Barca, presenta 
l’obra El borinot ros.
- Dissabte 9 de desembre: el 
grup de teatre ACR de Fals, 
presenta l’obra El principi 

d’Arquímedes.
Bé, el dissabte 14 d’octubre 
no hi haurà concurs de te-
atre, l’actor televisiu, famós 
gràcies al programa “El Fo-
raster, en Quim Masferrer, 
serà a Piera presentant el seu 
darrer espectacle. 



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Josep Riba i Magí Puig, dos destacats exponents de la 
cultura catalana promoguda des del Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada 

Amb motiu de les commemoracions del 70è 
aniversari del Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada, des d’aquesta entitat i per exten-

sió des de la nostra ciutat, a propòsit del recent ho-
menatge als senyors Josep Riba i Gabarró i Magí Puig 
i Gubern –atesa la respectiva i longeva dedicació de 
cada un a l’entitat- es fa més que avinent una breu 
però estimable presentació personal i biogràfica. Ells 
dos, des del moment en què van ingressar a l’esmen-
tat centre d’estudis, van anar consolidant-se en la seva 
condició d’estudiosos autodidactes i com a fidels con-
tinuadors del llegat del Dr. Joan Mercader (fundador 
del CECI) amb el ferm prometatge de nodrir aquesta 
institució dels instruments i recursos necessaris per a 
pal·liar el lúgubre univers cultural de la Igualada de la 
postguerra fins a esdevenir el que són als nostres dies: 
uns autèntics erudits.
Josep Riba i Gabarró
En Josep Riba i Gabarró, fill de La Pobla de Clara-
munt, va néixer al 1928. De primer va fer de pagès i 
posteriorment va ser funcionari del Cos Administra-
tiu de la Generalitat fins a la seva jubilació. Ben aviat 
va ser corresponsal i articulista del rotatori “Igualada” 
i d’altres mitjans de l’òrbita catalana, alhora que també 
va ser secretari de l’Escola Superior d’Adoberia (1978- 
1993), a més de vice-president de l’Aula d’Extensió 
Universitària de la Gran de l’Anoia, des de  1994. El 
seu recorregut autodidacte el va conduir a interes-
sar-se per la història de la comarca de l’Anoia; una 
realització per la qual va ingressar al Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada, a l’any 1952, així com a partici-
par de les Assemblees Intercomarcals d’Estudiosos de 
Catalunya, en representació de la comarca de l’Anoia. 

Summament compromès amb el 
món de la cultura i el coneixe-
ment va anar exercint nombro-
sos càrrecs d’alta responsabilitat 
tant a nivell local com comarcal, 
alhora que ha estat receptor de 
diversos reconeixements a les se-
ves recerques i a la total dedicació 
al  Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada. A l’actualitat, amb 
una copiosa bibliografia al seu 
haver i amb obres merescuda-
ment premiades; segueix vinculat 
a l’entitat des de la junta directiva 
i com a vocal honorífic.
Magí Puig i Gubern
L’igualadí Magí Puig, fill d’un 
industrial adober, va néixer al 1932. Llicenciat en 
Enginyeria química, també va ampliar els estudis a 
l’estranger (Ludwigshafen am Rein). Va dirigir l’em-
presa familiar (després de la mort del seu pare) i va 
ser durant dècades membre de l’Òrgan de govern del 
Gremi de blanquers d’Igualada. Al costat de la seva es-
pecialització professional va interessar-se sempre pel 
món de la cultura i les humanitats, raó per la qual va 
incorporar-se al grup Lacetània. Endemés el seu inte-
rès per la indústria adobera el va portar a ser secretari 
i conservador del Patronat del Museu de la Pell, al-
hora que a incorporar-se a la junta directiva del Cen-
tre d’Estudis Comarcals d’Igualada, en representació 
del Museu, a partir de 1961 i durant bastants anys. 
El 1993 va ser un dels fundadors de l’Aula d’Exten-
sió Universitària per a la Gent Gran de la Comarca 

de l’Anoia, essent-ne president  al llarg de dues dè-
cades; paral·lelament, també va ser el secretari de la 
Fundació La Tossa (Patronat de La Tossa). I, en un 
altre sentit, ha estat col·laborador habitual a la prem-
sa igualadina, a més de publicar nombrosos llibres i 
opuscles;  alguns summament reconeguts i premiats. 
A l’any 2008, Òmnium Cultural - Anoia li va concedir 
el Premi al Compromís Cultural en gratitud a la seva 
labor de recerca de la història local, i sobretot de la del 
Gremi d’adobers. El seu compromís amb Centre d’Es-
tudis Comarcals d’Igualada, amb càrrecs representa-
tius i com a vocal de la Secció Filològica, ha estat total 
fins a l’hora del seu retir de la vida pública. Emperò, 
avui, n’és vocal honorífic; tot un elogiable valor per al 
CECI i, al capdavall, per al món de la cultura i la his-
tòria d’Igualada.

(FOTO: Joan Soler)

INDIANES. ENTRE 
EL DISSENY I LA 
TÈCNICA
Eren les indianes, robes de cotó 
estampades amb dissenys coloris-
tes, vistosos, que trencaven la mo-
notonia 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’histò-
ria del teatre independent de Cal 
Font a través de la mirada dels al-
tres.
De setembre a desembre al vestí-
bul del Teatre de l’Aurora.

ORIGINALNATURART
Ramon Sala
Diferents elements que ofereix la 
natura com pedres i fustes i crea 

noves formes i composicions per do-
nar-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 natura 
i l’entorn proper. Han estat realitzats 
amb diverses tècniques de gravat : 
aiguafort, fotogravat, monotip i li-
nòleum.
Fins al 30 de setembre al vestíbul de 

la biblioteca Mont-Àgora de Mont-
bui.

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.

PRUDENCI BERTRANA, 
L’IDEARI BÀRBAR / 
AURORA BERTRANA, EL 
VIRUS DE L’AVENTURA
Un recorregut per la vida i l’obra de 
pare i filla. Ambdós reflecteixen, de 
manera complementària, un enorme 
ventall d’aspectes de la cultura i la li-
teratura catalanes del segle XX.

Del 15 de setembre a l’1 d’octubre 
a la Sala Municipal d’Exposici-
ons.

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.

41A EXPOSICIÓ LA 
PINTURA COM A 
HOBBY
Textura, forma, color. Aquests 3 
elements són de què es valen els 
pintors de la pintura com a hobby 
per realitzar els seus treballs.
Del 15 de setembre a l’1 d’octubre 
a la Sala Municipal d’Exposici-
ons.

EXPOSICIONS
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Les torrentades del 1962

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Aquests dies, farà 55 anys que, 
unes pluges torrencials cau-
saren unes tràgiques inun-

dacions. Grans riuades devastaren 
zones del Vallès i del Barcelonès, 
amb una munió de pèrdues materi-
als i humanes, que provocaren una 
crida a la solidaritat.
Entre les moltes accions humanità-
ries que es portaren a terme per aju-
dar els damnificats, hi figura, amb 
llum pròpia, la campanya de Ràdio 
Barcelona (EAJ1), que encapçalà el 
popular locutor, Joaquín Soler Ser-
rano, que va tenir la seva mà dreta 
en l’igualadí Joan Armengol.

Aquella “Operación dinero” reuní 
30 milions de pessetes de 1962, i 
600.000 més (en joies). Quanti-
tats que foren lliurades al Gover-
nador Civil, Matias Guerra.
En mostra d’agraïment per la tas-
ca solidària, el dia 2 de desembre, 
al Palacio Municipal de Deportes, 
es tributà un merescut homenatge 
a Soler Serrano, a qui veiem en la 
fotografia  (arxiu JFG, Vilanova 
C.) junt a l’Armengol, en un mo-
ment de l’acte.
Soler Serrano, morí als 91 anys, 
patint Alzheimer i oblidat pel rè-
gim democràtic. 
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“Cal Perico”,
una nissaga estretament lligada al veïnatge del carrer de l’Argent

Descobreix Igualada i més

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

En els nostres dies, i amb dret propi si es té en compte un segle i mig 
de vida; “Cal Perico”, més enllà de formar part de la història del co-
merç d’Igualada a resultes de la incansable activitat de successives 

generacions, també va contribuir a acompanyar aquell esperit de culte tan 
pregon del segle XIX i bona part del XX. Això és, a propòsit d’un pro-
gressiu creixement econòmic de la vila igualadina en l’àmbit del que feia 
referència al ram tèxtil, el rector de Santa Maria, pare José Sanmartí, va 
participar just a l’any 1844 de la benedicció de la nova capella de la Mare de 
Déu de la Guia, un modest espai de culte (ubicat al mateix lloc antigament 
ocupat pel Portal de Capdevila) que de seguida quedaria estretament lligat 
a la història del carrer de l’Argent i molt especialment a la família Vidal. Si 
bé per una banda, la Mare de Déu de la Guia es convertiria en la patrona 
del mateix carrer, essent durant molts anys un centre pietós escortat i pro-
tegit per aquesta nissaga, va ser el mateix senyor Salvador Vidal i Noguera 
qui va assumir majorment ser l’organitzador al seu torn d’una solemne 
veneració religiosa en honor a aquesta Verge -cada any al voltant del 8 de 
setembre- i d’una celebració de carrer -concebuda per tot el veïnat com a 
una festa pròpia de les autèntiques tradicions populars- que sempre s’havia 
mantingut viva, llevat del parèntesi de la Guerra Civil, i així ho va seguir 
fent fins al moment de l’enderroc de l’edifici que albergava aquesta esglesi-
ola, entre 1964 i 1965. En conseqüència, en poc temps, aquells estrets vin-
cles de la família Vidal –en la seva condició de desinteressada guardadora 
de la capella, així com de la de la Mare de Déu de Montserrat, del passatge 
Capità Galí- amb aquell acte de veneració i festeig de cada any es van anar 
esvaint amb els aires postconciliars a l’alba del pensament laic que s’anava 
imposant des de tombants dels seixanta,  del segle passat.  

Salvador Vidal i senyora al taulell

Cal Perico Anys  seixanta

Cal Perico  Anys  vuitanta



Igualada 
“La nena dels pardals”, de Teatre al detall. 
Espectacle musical amb Teatre al detall i 
La Tresca i la Verdesca. Organitza Xarxa 
Igualada.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

PLAYBACK
Igualada 

El nou grup de playback Il·lusió estrena a 
Igualada el seu primer espectacle amb l’ex-
periència de molts anys.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

VISITA GUIADA
Òdena 

Visita guiada a l’entorn del Castell. Acte 
gratuït.
Diumenge a les 12 del migdia al peu del 
Castell.

CONCERT-VERMUT
Capellades 

Concert-vermut amb The Curlies.
Diumenge a la 1 del migdia a la terrassa 
de La Lliga.

  DILLUNS 25 

CONFERÈNCIA
Igualada 

Sira Abenoza. “El valor del diàleg”
La Sira és professora del Departament de 
Ciències Socials d’ESADE Business & Law 
School, on dona cursos de diàleg socràtic i 
de responsabilitat socia. Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMARTS 26 

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
Igualada 

Trobada de persones amb un nivell mit-
jà d’anglès, que han llegit el mateix llibre 
i que el comenten en aquesta llengua. En 
aquesta ocasió “The curious case of Benja-
min Button”, de F. Scott Fitzgerald
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

DIMECRES 27 

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.

  DIJOUS 28 

TALLER
Igualada 

eBiblio, el préstec de llibres electrònics
Les biblioteques de Catalunya ofereixen 
el servei de préstec de llibres electrònics. 
Només et cal el carnet de la Biblioteca per 
utilitzar-lo.
Dijous a les 10 del matí a la Biblioteca 
Central.

CONFERÈNCIA
Igualada 

“L’art del mosaic hidràulic a Catalunya”, a 
càrrec de Jordi Griset. En el marc de l’ex-
posició Catifes de ciment. El món de la 
rajola hidràulica, ens parlarà del procés de 
fabricació i els principals productors.
Dijous a les 6 de la tarda al Museu de la 
Pell.

DIVENDRES 22  

CLUB DE LECTURA
Sta. Margarida de Montbui 

Trobada de lectors que han llegit el llibre 
“Casa de trobades” de Martin Amis.  
Divendres  a 2/4 de 4 de la tarda a l’Ate-
neu del nucli antic.

POESIA AL CAFÈ
Capellades 

Recital de poesia.  
Divendres  a les 7 de la tarda al Saló Rosa 
de la Lliga

CINEFORUM JOSEP ROMANYÀ
Capellades 

Projecció de la pel.lícula “Tocando el vien-
to”. Posterior col.loqui.  
Divendres  a les 8 del vespre a la sala Pa-
per de Música.

MÚSICA
Capellades 

Concert de cant coral amb la Coral Polifó-
nica de Carballo (Galícia) i la Coral NO-
ves Veus de Capellades.  
Divendres  a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
La Lliga.

TEATRE
Sant Martí de Tous 

Espectacle Cambó/Companys, un monò-
leg interpretat per l’actor Carles Martínez, 
sota la direcció de Frederic Roda. .  
Divendres  a les 9 del vespre a la Casa del 
Teatre Nu.

DISSABTE 23 

HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Igualada 

Little Red Riding Hood’s birthday 
Storytelling que adapta aquest clàssic de la 
literatura infantil. Després es farà un petit 
taller.  
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la Biblio-
teca Central.

TROBADA DE PLAQUES DE CAVA
Igualada 

Els participants, col·leccionistes i públic 
tindran la possibilitat d’entrar en un sor-
teig de plaques antigues.  
Dissabte de les 8 del matí a les 2 del mig-
dia a la pista de l’Ateneu.

DISSABTES INFANTILS
Igualada 

En el marc dels dissabtes infantils, Abacus 
Cooperativa us convida a l’activitat “Story-

time There’s no place like space”.  
Dissabte a les 12 del migdia a la botiga 
Abacus.

MÚSICA
Igualada 

Variacions sobre cançons populars cata-
lanes a ritme de  jazz. Amb la Capella de 
Música de la Tossa (Igualada), la Coral 
Noves Veus (Capellades), l’Orfeó Santa 
Coloma (Santa Coloma de Queralt), la 
Coral Institut Leonardo da Vinci (Sant 
Cugat del Vallès) i l’Agrupació Coral La 
Lira (Viladecans).  
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA JOVE
Igualada 

Festival Future Days. Activitats Impuls, 
pressupostos participatius joves.
Descobrir els talents de la música electrò-
nica local.  
Dissabte a les 6 de la tarda a la Igualadi-
na Cotonera.

PIERA DEGUSTA
Piera 

Jornada cultural, gastronòmica i turística 
amb taller de cuina, vermut concert, pa 
amb oli i xocolata, cata de cava sensorial, 
showcooking, concert....  
Dissabte a partir de 3/4 de 12 del matí a 
diversos indrets.

FIRA DE LA CERVESA ARTESANA
L’Espelt 

6a edició de la Fira de Cervesa Artesana. 
15 cervesers, food tracks i música en di-
recte amb actuació de Lis & The Cavemen, 
Roger Argemí i Black Kiss Superstar  
Dissabte d’11 del matí a les 12 de la nit a 
l’Espelt.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
El Bruc 

Presentació del llibre “Les fonts de Mont-
serrat” de Joan Soler i Gironès.
Organitza: El Bruc amb la Cultura  
Dissabte a les 6 de la tarda a Can Casas.

XERRADA
Òdena 

“Dol perinatal”. Parlarem sobre algusn re-
cursos davant la pèrdua d’un fill o filla du-
rant l’embaràs o al poc temps de néixer. A 
càrrec de Norma Grau.  
Dissabte a les 11 del matí a l’Ajuntament 
d’Òdena.

DIUMENGE 24  

TEATRE INFANTIL
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Nivell baix 

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Explicació sobre per què era de justícia la mitificació / 2. Pentinada 
com la mar salada. Porcions de gens tendents a ser exògens / 3. Perifèries de ciutat. Podria 
ser tòxic, aquest noi. A l’ànima de cada cantant / 4. És de natura generosa, car és fèmina. 
Del membre en posició de ferms / 5. Sàvia, docta i il·lustrada. S’enfila a Montserrat per un 
mal aire / 6. El mànec de la paella. Solen ser-ho les actituds dels frares. Surt dos cops a cada 
anunci / 7. Hi fa de mal nevar, a l’infern. Per culpa d’en John Ford es va fer noctàmbula / 
8. Carrer de cost assequible. Comprovi la ferum del wàter. Creen addicció / 9. Estranya 
carona, la de la bèstia sense testicles. Actor de farciment però de qualitat / 10. En plena 
ruta. Daurats com nombres màgics. Pic en mal estat / 11. Avís que el gat recula. Herba 
dedicada especialment per a en Toti Soler / 12. Quina pena, que el cul li quedi al cap-
davall! Equilibradora de barques / 13. Virtuosa com la Margarida davant dels monjos. 
Ditxós maletí mal fet!

VERTICALS: 1. Giragonsa verbal que torna a competir a BTV a partir de demà (tres mots) 
/ 2. Empastifor viàtica. Per quedar ben enganxada només necessita aire / 3. De la seda al 
sodi. Ha d’anar de l’u al nou, és bàsic. Intents de Quintar les Noies / 4. Pèrit especialista a 
inventar-se impostos. És a les branques com la ràbia el rabiüt / 5. Lídia sense limitacions. 
Que no fa mal. Extrems de l’Europa / 6. D’alguna manera afecta, la vessant professional. 
Fotran per la vall / 7. Per pioc li falta poc. Rés segons els principis sintàctics. Mossèn a 
favor del porró / 8. Compost (després del cisè?). Agror i feresa de caràcter. Al peu de la 
lletra / 9. Fax sense encapçalament. Tronxo de les hortalisses de casa d’un maniàtic. Paper 
de juganer / 10. Disputa entre cavallers per una barra de gelat. Que sigui de bengala no 
vol dir que faci espurnes / 11. El més cosmopolita dels equips italians. Sopor del fumador 
(de substàncies prohibides) / 12. No és pas bona saó. Com que a la societat no s’hi troba bé 
escolta rock del més sorollós.

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:

1-Color del llaç de la cua/ 2-cinturó/ 3-taques al sac de boxa/ 4-cella/ 5-efecte de 
moviment de la mà/ 6- corda del sac de boxa/ 7- color del pal que aixeca el sac.



Esclaves
Ateneu Cinema •  Free: Hadijatou contra l’Estat

RICARD FUSTÉ / 

D ijous dia 28, a les vuit del ves-
pre, a l’Ateneu Cinema, dins 
de la 25a Mostra Internacio-

nal de Cinema de Dones, el Cineclub 
presenta a la nostra ciutat la produc-
ció catalana del 2016 dirigida per Lala 
Gomà i Rosa Cornet Free: Hadijatou 
contra l’Estat. Es tracta d’un documen-
tal colpidor que narra la peripècia de 
Hadijatou Mani, una dona nigeriana 
que va ser venuda als dotze anys a El-
Hadj Souleymane Naroua, un terra-
tinent local, per una quantitat equiva-
lent a 320 euros, el preu d’una cabra.
Segons denuncia Anti-Slavery Inter-
national, aquest no seria un fet aïllat ja 
que al Níger es calcula que hi ha més 

de 43.000 esclaus. Com sigui, el 2008, 
Hadijatou Mani va recuperar la lliber-
tat i va guanyar un plet contra un Estat 
que no l’havia protegida de l’esclavatge.
Lala Gomà i Rosa Cornet es van as-
sabentar de la notícia i van viatjar per 
conèixer la seva protagonista i que els 
expliqués el seu drama, que incloïa una 
estada a la presó mentre estava emba-
rassada, les anades i tornades als tribu-
nals i la lluita per recuperar els dos fills 
supervivents dels tres que havia tingut, 
violada pel seu propietari. El docu-
mental inclou el testimoni d’El-Hadj 
Souleymane Narua i dels fills, gràcies 
a la col·laboració d’un equip nigerià, ja 
que aquests individus mai no haurien 
permès que els entrevistessin unes eu-
ropees que, a més, eren dones. 
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Espies de comèdia
A Montbui •  Kingsman: El circulo de oro

RAMON ROBERT / 

A l’any 2014, els personatges cre-
ats per Mark Millar i Dave Gi-
bbons van fer el salt des de les 

pàgines dels còmics a les pantalles dels 
cinemes. En va sortir una pel.lícula 
força dinàmica i entretinguda, Kings-
man: Servicio secreto, interpretada per 
un ampli ventall d’actors, britànics la 
majoria. Tres anys després, repetint 
el mateix director (Matthew Vaughn) 
i tres del actors (Van Egerton, Colin 
Firth i Mark Strong),  ens arriba King-
man: El circulo de oro, que vol repetir 
la bona acollida comercial i la simpatia 
assolida pel seu precedent. Torna a ser 

un símil de comèdia d’espies, agents 
secrets i enormes criminals. Es sumen 
al repartiment, en papers petits i mit-
jans, Julianne Moore, Halle Berry, Jeff 
Bridges, Channing Tatum i fins i tot el 
cantant Elton John. 
Com va ser la primera, aquesta conti-
nuació ofereix entreteniment lleuger, 
diversió variada i algunes sorpreses  I 
com aquella, hi apareix un cert esperit 
paròdic ( que recau en James Bond 
i en tots els agents de Sa Majestad 
britànica. En fi, emergeix una nova 
amenaça global, procedent d’un geni 
retorçat i maligne. Con en les millors 
aventures del l’agent 007.  

Colonialistes i colonitzats
A Tous •  El último virrey de la India

RAMON ROBERT / 

A lhora lliçó d’història i relat 
sentimental, El último virrey 
de la India situa la seva acció 

dramàtica a l’any 1947, quan l’Índia és 
encara una colònia britànica.  Lord 
Mountbatten assumeix el lloc d’últim 
virrei de l’Índia, amb el mandat de 
transferir la sobirania al poble nadiu. 
En la seva residència viuen dalt els go-
vernants britànics, mentre 500 criats 
hindús, musulmans i sikhs viuen sota. 
Realitzada per Gurinder Chadha, El 

último virrey de la India relata didàcti-
cament algunes incidències del procés 
d’independència nacional, però pres-
ta especial atenció a una relació amo-
rosa deutora del drama shakespearià 
dels amants de Verona. Amb bons ac-
tors (Anderson, Gambon, Hugh Mic-
hael Bonneville, Simon Callow, Lily 
Travers, Om Puri) i un ampli pressu-
post de producció, la pel.lícula esdevé 
representativa d’un estil de cinema i 
d’un gènere (el drama històric) molt 
practicat per la cinematografia an-
glesa de tota la vida.



DETROIT
Estats Units. Thriller. De Kathryn Bigelow. Amb John 
Boyega, Algee Smith, Will Poulter, Jack Reynor-.  
Film ambientat durant els disturbis racials que van sacsejar 
la ciutat de Detroit, en l’estat de Michigan, al juliol de 1967. 
Tot va començar amb una batuda de la policia en un bar 
nocturn sense llicència, que va acabar convertint-se en una 
de les revoltes civils més violentes dels Estats Units. Basat en 
fets reals. 143 minuts de durada.

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.

KINGSMAN: EL CIRCULO DE ORO
Regne Unit. Comèdia d´espionatge. De Matthew Vaughn. 
Van Egerton, Julianne Moore, Halle Berry, Mark Strong, Jeff 
Bridges, Channing Tatum. 
Es produeix un atac contra el quarter general dels agents 
de Kingsman, a la Gran Bretanya, i apareix un nou cervell 
del mal. Eggsy i Merlin han de col·laborar amb l’agència 
nord-americana per salvar el món..

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.. 

EL ULTIMO VIRREY DE LA INDIA
Regne Unit. Drama històric. De Gurinder Chadha. Amb 
Gillian Anderson, Michael Gambon, Hugh Bonneville, Si-
mon Callow.
En 1947, quan encara es una colònia britànica, Lord Mount-
batten assumeix el lloc d’últim virrei de l’Índia, amb el man-
dat de transferir la sobirania al seu poble. En la seva resi-
dència viuen dalt els governants britànics, mentre 500 criats 
hindús, musulmans i sikhs viuen sota.

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) 

IT 
Dv: 16:30/22:00
Ds: 16:30/19:15
Dg: 19:15
Dll: 17:15
Dc: 20:00
Dj: 17:15 (VOSE)

DETROIT
Dv: 19:15
Ds: 22:00
Dg: 16:30
Dll: 20:00
Dc: 17:15

AKIRA
Dg: 22:00

1/ KINGSMAN (16A)
Dv: 17:00/19:45/22:30
Ds: 12:40/17:00/19:45/22:30
Dg: 12:40/17:00/19:45
Dll a Dc: 17:00/19:45
1/ REY ARTURO (12A)
Dg a Dj: 22:30

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

3/ BARRY SEAL: EL TRAFICANTE  
Dv Dll a Dj: 17:20/19:40/22:20
Ds i Dg: 17:15/19:40/22:20
3/ GRU 3  
Ds i Dg: 13:00
3/ CARS  
Ds i Dg: 15:00

4/ IT (16A)
Dv Dll a Dc: 16:55/19:30/22:10
Ds i Dg: 12:50/16:20/19:10/22:10

5/ LEGO NINJA (TP)
Dv: 18:30/20:30/22:40
Ds: 12:20/14:30/16:30/18:30/20:30
/22:40
Dg: 12:30/14:30/16:30/18:30/20:30
Dll a Dc: 17:50
5/ LA NIEBLA Y LA DONCELLA (16A)
Dg a Dc: 22:40
5/ BLACK SABBATH (16A)
Dll a Dc: 20:00

6/ EMOJI (TP)
Dv: 18:15
Ds i Dg: 12:10/14:15/16:15/18:15
6/ VERANO 1993 (VOSE) (TP)
Dv a Dg: 20:15
Dll a Dc: 18:15/20:15
6/ EL OTRO GUARDAESPALDAS
Dv a Dc: 22:15

7/ DETROIT (12A)
Dv Dll a Dc: 18:40/21:30
Ds i Dg: 19:15/21:55
7/ VALERIAN (7A)
Ds i Dg: 13:15/15:50

8/ TADEO JONES 2 (TP)
Dv: 17:15/19:05
Ds i Dg: 16:55/18:55
8/ TADEO JONES 2 (en català) (TP)
Ds i Dg: 13:05/15:05
8/ VERONICA (16A)
Dv a Dg: 23:00
Dll a Dc: 22:50
8/ IT (16A)
Ds i Dg: 12:20/15:05
8/ LEGO NINJA (TP)
Dll a Dc: 20:30

SALA AUDITORI

KINGSMAN
Dv: 18:30
Ds i Dg:16:00/18:30/21:00

SALA PETITA

BARRY SEAL: EL TRAFICANTE
Dv: 18:30/20:45
Ds i Dg: 16:15/18:40/21:00

EL CARTERO Y PABLO NERUDA (TP)  
Ds: 18:00
ESTIU 1993 (TP)  
Ds: 19:45
Dg: 16:30
AFTERIMAGE (7A)  
Dg: 18:00
EL ULTIMO VIRREY DE LA INDIA (7A)  
Dg: 19:50
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millennials · de dilluns a divendres a les 17:00

ESTRENA 2 D’OCTUBRE

EL 2 D’OCTUBRE, TOT SERÀ DIFERE

millennials · de dilluns a divendres a les 17:00

ESTRENA 2 D’OCTUBRE

EL 2 D’OCTUBRE, TOT SERÀ DIFERENT
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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



Setembre
22: Maurici; Digna; Fèlix IV, papa.

23: Tecla; Andreu; Lli o Linus, papa. 
24: Mare de Déu de la Mercè; Gerard; Pacífic.

25: Dalmau Moner; Mare de Déu de la Misericòrdia; Aurèlia.  
26: Cosme i Damià; Nil; Justina.

27: Vicenç de Paül; Caius o Gai; Adolf i Joan. 
28: Venceslau; Llorenç Ruiz; Simó Rojas; Eustoqui; Paula. 

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

familiars i amics no t’hem oblidat

XAVIER MIQUEL I TORRAS
1r aniversari de

Igualada, setembre de 2017

Es farà una missa en el seu record diumenge 
24 de setembre a les 20h a la Basílica de 

Sta. Maria d’Igualada

ESGLÉSIA / LA VEU 

El passat dissabte, el bisbe 
de Vic, Mons. Romà Ca-
sanova, va presidir a la 

Basílica de Santa Maria la presa 
de possessió dels nous rectors 
“in solidum” de les parròqui-
es de Santa Maria i la Sagrada 
Família d’Igualada, Mn. Xavier 
Bisbal i Mn. Eduard Flores, que 
formaran equip juntament el 
diaca Mn. Pere Roig.
El Bisbe de Vic en l’homilia va 
explicar el sentit d’aquest no-
menament i la significació de la 
basílica de Santa Maria, que té 
també la cura del culte al Sant 
Crist d’Igualada. També va ex-
plicar el sentit del sacerdoci i 
del rector, com un fer present 
l’oferiment de Crist per tota la 
humanitat i va demanar a la 
feligresia d’ambdues parròqui-
es que ajudin a Mn. Xavier i a 
Mn. Eduard en el seu ministeri. 
També va urgir a pregar per les 
vocacions sacerdotals recordant 
que “són un do. Els mossens no 
es compren ni es venen”.
Nombrosos fidels van omplir la 
Basílica, destacant l’assistència 
de l’alcalde de la ciutat, Marc 
Castells, i de diversos regidors 
de l’Ajuntament. Els cants van 
anar a càrrec de la Coral San-
ta Maria i del grup Laude i les 
lectures les van llegir membres 
representants de les dues parrò-
quies.
Després de l’homilia, es va fer el 

jurament de fidelitat i la profes-
sió de fe, i el bisbe va acompa-
nyar als nous rectors al baptis-
teri, al confessionari, a la seu i a 
l’altar, signes i seu de la celebra-
ció dels sagraments.
Al final de la celebració, Mn. Jo-
sep Massana va agraïr al Senyor 
Bisbe que li hagi retirat funcions 
en motiu d’edat i salut, es va po-
sar a disposició del nou equip i 
va agraïr tots els col·laboradors 
que ha tingut durant el seu rec-
torat a Santa Maria. Per la seva 
banda, Mn. Xavier Bisbal, mo-
derador de la cura pastoral, va 
agraïr la confiança rebuda i va 
afegir que “per un igualadí és 
natural estimar i responsabilit-
zar-se de la cura de la Basílica 
i del culte al Sant Crist. Ente-
nem que aquest nomenament 
implica treballar d’una nova 
manera, en equip i comunió i 
que la suma és més que agre-
gar individualitats. Ens sentim 

El nou equip pren possessió en una 
cerimònia a Santa Maria davant el Bisbe

petits davant la història de se-
gles de la Basílica” i va recordar 
els pastors que hi han passat: 
Amadeu Amenós, Miquel Fitó, 
Genís Padrós, Joan Raurell, Sal-
vador Mundó i finalment Josep 
Massana. Un refrigeri a la casa 
rectoral va posar fi a la festa de 
presa de possesió.

Nou guardià als Caputxins
Per altra banda, també hi ha 
canvi a la comunitat dels PP. 
Caputxins. Fra Jesús de Bar-
celona va celebrar diumenge 
la missa dominical com a nou 
guardià del convent, substi-
tuint a Fra Francesc d’Igualada 
que, tanmateix, queda servint 
a Igualada. Fra Jesús és caputxí 
des de 2003, és especialista en 
Biblia (ha realitzat estudis a Je-
rusalem) i forma part de l’equip 
provincial. Anteriorment, ja ha-
via passat una temporada a la 
nostra ciutat.

El diumenge a la Soledat Mn. Jo-
sep Massana, rector arxipreste, 
presidí la missa matinal acom-
panyat de Mn. Josep Aribau. 
Aquesta vegada la Coral esti-
gué acompanyada a l’orgue per 
Maite Torrents interpretant-se a 
la comunió el cant del «Benau-
rada!» de Joan Martínez Colàs. 
El celebrant que va pronuncià 
l’homilia, comentà al final de la 
celebració les característiques i 
el significat dels símbols de les 
dues grans llànties de forja que 
hi ha prop del presbiteri. També 
va explicar el projecte de neteja 

dels vitralls de la passió, desprès 
de les proves positives fetes en 
el de «la Verònica». La missa va 

La Coral de Santa Maria a la Soledat

acabar amb el cant dels Goigs 
a la Mare de Déu de la Soledat, 
d’Agnés Casadesús
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la seva esposa Cenòbia Guarro Rovira, 
familiars i amics et tindrem sempre

en el nostre record i estima.

ANICET SUBIRANA CAROL

Fa 10 anys que ens vas deixar

Igualada, 20 de setembre de 2017



              

·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 22: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

Dia 23: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

Dia 24: ESTEVE/LA 
CREU

Av. Països Catalans, 101

Dia 25:  MR SINGLA
Pujadas, 

Dia 26: JUVÉ
Av. Montserrat, 27

Dia 27: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

Dia 28: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
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Em dic Miquel Guarro, tinc 28 anys i sóc de Piera. Amb només 23 vaig ser 
considerat el millor xocolater d’Espanya. Vaig començar a fixar-me en el 
món de la pastisseria en un forn del poble, va ser llavors quan vaig decidir 
dedicar-m’hi. Actualment treballo com a professor a la Chocolate Academy 
of Spain. Aquest dissabte em trobareu a la fira gastronòmica de Piera.

El Fiscal General de l’Estat ha demanat a totes les policies, inclosa la municipal, que aturin qualsevol moviment relacionat amb l’1-O. A 
l’Anoia ‘els municipals’ s’ho prenen amb calma i el sentiment generalitzat és que és millor anar de patrulla a llocs on sempre han tingut 
la feina, però allunyar-se tant com sigui possible d’aquells on hi hagi ‘delinqüents del referèndum’. En algun poble han demanat alguna 

identificació, però, de moment,  en molt pocs han arribat a fer un atestat. I en altres s’ha omplert algun paper per demostrar “el zel en la 
seva feina”. Però estan preocupats. Perquè hi ha gent que busca que l’interpel·lin. Els uniformats locals diuen que ells també són del po-
ble i voldrien que no els maregin amb la política. Que això d’anar a perseguir els seus alcaldes i els que treballen pel referèndum, ho han 

de fer  aquells “entrenats per aquesta feina” i no els que s’ocupen dels quefers municipals amb porra i pistola. Tot plegat un bon sidral. 
Algun preferiria tenir la baixa fins el dia 2. No saben què l’estat els seguirà demanant “que facin complir la llei”, aquesta que ara és una 

prioritat i que ho ocupa tot.  Envia les teves propostes i reflexions a elconfidencial@veuanoia.cat

 

 

 27.500km84 km

16.778 km  50.846 km84 km

23.611 Km
Audi A1 Sportback 1.0 TFSI Adrenalin 70kW (95CV)

PVP : 17.630 €. Preu amb �nançament: 15.630 EUR
Audi A3 Sedan 1.6 TDI CD Attraction 81 kW (110 CV)

PVP: 20.800€ - Preu amb �nançament:18.800€ 
Audi A3 Sportback 1.6 TDI sport edition S-tronic  81kW (110CV)

PVP: 24.300 € - Preu amb �nançament: 22.300 €

Audi A4 2.0 TDI Advanced Edition 110 kW 
(150 CV)

PVP: 28.800€ - Preu amb �nançament: 26.800€ 

Audi Q3 2.0 TDI Sport Edition 110 kW (150 CV)
PVP: 27.230 €  - Preu amb �nançament:  25.230€ 

Audi Q5 2.0 TDI Quattro Advance 130 kW (177 CV)
PVP: 31.500 euros Preu amb �nançament: 29.500 €  

Quan vas saber que la teva passió era la xocolata?

A mi no m’agradava estudiar i llavors tenia clar que 
no volia seguir a l’institut. Vaig mirar quines opci-
ons hi havia i sempre m’havia cridat fer coses amb 

les mans. Com que a casa meva hi havia molta tradició d’anar 
cada cap de setmana a buscar croissants a la pastisseria, tenien 
bona relació amb el pastisser i sempre pujàvem a dalt a veure 
com treballaven. Al principi no en tenia ni idea, però els meus 
pares em van deixar provar-ho, va costar una mica. Vaig comen-
çar a treballar a la pastisseria del poble els caps de setmana i em 
va agradar poder treballar amb les mans i amb poques eines.

I concretar-te amb la xocolata?

No tinc una formació específica en xocolateria fins a l’escola de 
cuina que te n’ensenyen. Però sempre m’ha cridat l’atenció per-
què és un producte molt versàtil, és un món impressionant quant 
a orígens i a gust. És molt diferent una xocolata de Mèxic o del 
Perú, hi ha moltes històries. I té una part artística i plàstica, a part 
de la ciència, em tibava molt. Li pots donar forma, modelar, etc, 
dona molt joc. A mi m’encantaria poder muntar una xocolateria.

Segons el que em dius, ets un artista?

No sé si som artistes, però sí que intentem donar-li sentit a les 
coses. Però tant com art, depèn, potser amb una escultura de xo-
colata sí, però amb un pastís és diferent, no hem d’oblidar que 
s’ha de poder menjar. Hi ha un punt de sensibilitat.

Com has anat aprenent?

Vaig començar en una escola de Barcelona, eren 4 anys de forma-
ció i especialitzada en pastisseria. Això ho vaig combinar amb di-

MIQUEL GUARRO
Professor a la Chocolate Academy of Spain. 

ferents pràctiques i llocs de feina, com a Igualada a la pastisseria 
Targarona, després en un hotel, al restaurant Dos Cielos amb una 
estrella Michelin. Després vaig marxar a treballar a França i em 
van tornar a cridar al Dos Cielos per fer de xef de pastisseria. A 
partir d’aquí em va sortir l’oportunitat de treballar a la Chocolate 
Academy, és el temple de la xocolata. Va haver-hi un moment que 
em va cridar l’atenció fer concursos i va ser quan vaig ser escollit 
millor xocolater d’Espanya.

Com s’innova?

De la mà de molta gent. Aquí a l’escola ens ajudem moltíssim 
de científics, que ens ajuden a entendre com reacciona el pro-
ducte. L’altra manera és passar-se moltes hores treballant, provar 
i equivocar-te moltíssim, i anar fent. També avui dia treballem 
amb moltes coses, ja que estem connectats al món. Instagram per 
exemple, m’ajuda moltíssim a veure com evolucionen les tècni-
ques.

Les noves tecnologies us ajuden molt imagino.

Sí, ara estem fent proves amb impressores 3D de xocolata. Tot 
i les dificultats logístiques, perquè la xocolata té un tractament 
molt especial. Ara també estem mirant els components bons per 
la salut que té la xocolata i fem unes píndoles de xocolata amb 
aquestes parts.

Vas escriure un llibre amb 3 companys pastissers. 

Quin era l’objectiu?

Som 4 companys que estem treballant a l’acadèmia i era per mos-
trar la feina que fèiem aquí. Ensenyar la varietat de coses que 
es poden fer dins el món de la pastisseria, també per veure de 

manera molt clara la col·laboració que hi ha entre professionals. 
Cadascú ho veu d’una manera i ens anem complementant, és 
quan vas aprenent i surten productes diferents i interessants. La 
qüestió és parar-se una mica a pensar i veure quines coses poden 
sortir fora de la normalitat.

Tens més de 50.000 seguidors a Instagram, m’ha sorprès. Hi ha 
molts aficionats a la xocolateria?

Sí, la veritat és que a Espanya no hi ha molta cultura de la pastis-
seria, a Catalunya una mica més, hi ha escoles punteres. Però a 
fora hi ha molta més cultura d’entendre el que es fa i de voler veu-
re quines són les novetats. I Instagram em serveix per això, per 
ensenyar les noves creacions al món. Gràcies a Instagram m’han 
sortit feines, he donat cursos a l’estranger. El mercat rus, els països 
àrabs, Japó i Amèrica del Sud en general, en aquestes zones hi ha 
molta afició. Però jo tinc 4 gats comparat amb els pastissers de 
moda, són com estrelles de rock.

Vindràs a la festa gastronòmica de Piera. Què hi aniràs a fer?

Farem una xerrada de les possibilitats que dona la pastisseria. Vo-
lem donar nom a la pastisseria i fer un pas endavant com ho ha 
fet el camp de la cuina integral aquí a Catalunya. I com a demos-
tració farem alguna cosa amb préssec ara que encara és tempo-
rada i com se li pot treure rendiment amb la xocolata. Ho farem 
amb un to de carrer, perquè ho entengui tothom.

A Catalunya doncs som més o menys pioners?

Sí, però el que ens falta és saber transmetre aquesta sensibilitat, 
aquesta passió a la gent del carrer.

“El que ens falta és saber 
transmetre aquesta sensibilitat 

i passió a la gent del carrer”

Ton Casellas
    @toncasellas


