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Els Bombers, claus en la jornada de l’1 d’octubre, en una plaça de l’Ajuntament d’Igualada plena de gom a gom, dimarts a la tarda. Foto: Joan Solé.   Pàgines 8 a 14
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#latevaveu

Javier Pérez Royo, sevillà i catedrà-
tic de Dret Constitucional, diu que 
la sentència del TC contra l’Estatut 
va vulnerar la Constitució “va ser un 
cop de Estat. Ja ho vaig dir el 2007 
quan es va recusar el magistrat Pérez 
Tremps. I vaig avisar que si el cop 
acabava triomfant, les conseqüènci-
es serien terribles. I quan va arribar 
la sentència, el 2010, vaig insistir per 
activa i per passiva que es carregaven 
la Constitució. I ho mantinc.”

Sir John Elliott, professor regi emè-
rit d’Història Moderna a la Universi-
tat d’Oxford, premi Príncep d’Astú-
ries 1995 i amb la Creu de Sant Jordi 
1999, va publicar una carta a The 
Times dient “Ha arribat el moment 
de fer una revisió de la Constitució 
Espanyola i, en el moment adequat, 

intentar descobrir quin futur vol la 
gent de Catalunya. I això sols serà 
possible si totes les parts enceten un 
diàleg civilitzat dins del marc legal”

El dirigent del PP Xavier Garcia 
Albiol ha justificat l’ús de la força 
policial el passat diumenge perquè 
“és la manera de garantir el respecte 
a la democràcia”, ha dit. A més, ha 
posat en dubte la xifra de 900 ferits 
per les càrregues policials

El portaveu del PP al Congrés, Ra-
fael Hernando, tira de despropòsit 
i demana a Puigdemont que reco-
negui que “no s’han produït càrre-
gues policials” contra les persones 
concentrades a les seus electorals 
el passat 1-O. A més ha demanat al 
president de la Generalitat que re-
conegui “que han exhibit imatges 
falses d’una violència no existent”.

LAudiència Nacional ha citat a 
declarar aquest divendres el Ma-
jor dels Mossos, Josep Lluís Tra-
pero, el president d’Òmnium Cul-
tural, Jordi Cuixart i el de l’ANC, 
Jordi Sánchez.
Estan citats com a investigats per 
un possible delicte de sedició 

El co-president del grup parlamen-
tari dels Verds/ALE a l’Eurocam-
bra, Philippe Lamberts, ha avisat 
a l’Eurocambra que els presidents 
del Consell Europeu, Donald 
Tusk, i el de la Comissió Europea, 
Jean-Claude Juncker, “no poden 
quedar al marge” del que està pas-
sant a Catalunya

“Catalunya és la que els catalans vo-
len que sigui “. Aquestes eren parau-
les del rei espanyol, Felip VI, l’abril 
de 1990 al Parlament de Catalunya. 
En el seu darrer discurs, dimarts, 
declarava que Catalunya ha “tren-
cat” la sobirania nacional i qualse-
vol via de diàleg i no va fer cap tipus 
de referència o condemna per les 
quasi 900 víctimes de la violència 
injustificada de l’estat espanyol du-
rant la celebració del referèndum 
d’aquest diumenge.

Per la seva banda, Carles Puigde-
mont, president de la Generalitat, 
en el seu discurs va dirigir-se al 
monarca espanyol: “Així no, ma-
jestat. Ahir va decebre molta gent 
de Catalunya que l’aprecia” i va la-
mentar que el rei que hagi “declinat 
el seu paper moderador”.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

Laura Pinyol Puig
@laurapinyol   

El Borbó, al crit de “a por ellos”, renuncia a un 
apart dels seus súbdits per esclafar tots els cata-
lans. Herència de la seva institució.

Albert Riba
@AlbertRiba   

Preocupado pero también contento, pues mis 
amigos de verdad siguen aquí, sean de Igualada, 
Barcelona, Madrid, Alicante, A Coruña, etc ..

CUP Masquefa
@cupMasquefa   

Tot el suport, estima i solidaritat a l’Aleix Auber.

Maria Senserrich
@msenserrich   

L’Audiència Nacional persegueix aquells que ga-
ranteixen la seguretat del ciutadans,i no diu res 
del que amaguen info del terrorisme #shame

 CRARC
         @CRARC_Masquefa

Alliberem 30 #tortugues mediterrànies junta-
ment amb l’entitat TRENCA a Bovera. 1ª cria. 
2ºn any de projecte

Casal Popular Igd
@El_Foment

Silenci a la plaça de @ajigualada Mans enlaire! 
Som un sol poblé! #democràcia #llibertat

AnoiaActiva
@ActivaAnoia

L’@ajvilanovacami organitza la “3a Jornada per 
la innovació i productivitat a l’empresa” el pro-
per 17/10 peconomica@vilanovadelcami.cat

Salvador
@salvadorbomber 

El caliu de la gent fa que sigui senzill do-
nar-ho tot pel poble de Catalunya! Gràcies 
per deixar-nos ser Vostres

Ajuntament d’Òdena
@OdenaCat  

ACTE: Diumenge 8 oct. 11:30h “Presentació dels 
Nous Elements Interpretatius de la Vil·la Roma-
na de l’Espelt” @ajigualada @patrimonigencat

Xavier Bermúdez
@xavibermudez   

Violència de l’1-O, ni oblit ni perdó.

L’EDITORIAL

Ni oblit, ni perdó
E l que mai pensàvem, malauradament, va suc-

ceir diumenge. Les institucions de l’Estat van 
optar pel més fàcil, la repressió, les càrregues 
policials contra les persones que intentaven 

votar. Innocents civils que no feien cap mal a ningú. 
Una lliçó de barbàrie que no oblidarem mai, i que dei-
xa una Espanya a prop del precipici i esdevenint la ver-
gonya del món lliure i del 
que defensa l’aplicació del 
sentit  comú. 
Centenars de ferits. Por-
res i pilotes de goma. Ma-
lls contra col·legis elec-
torals i urnes. Aquesta és 
la imatge de l’1-O que es 
projecta al món. Ni oblit, 
ni perdó. Mai més.
El govern espanyol po-
drà pensar que ha des-
baratat el somni de bona 
part del poble català, però 
al mateix temps ha generat damunt del seu cap una 
ombra de conflicte molt profunda, oi més agreujada 
després de la impresentable reacció del Rei Felip VI, 
que, directament, ha dilapidat la representació de prop 
de tres milions de catalans -i directament 40.000 ano-
iencs- que creien en la convocatòria del primer d’octu-
bre, més enllà de les legítimes ideologies de cadascú. 

Malament anem quan un Rei es posa del costat d’algú, 
s’oblida de ferits, i posa llenya al foc. Espanya deriva cap 
a indrets de difícil garantia democràtica. No tot s’hi val. 
Han perdut, i ho saben. S’han equivocat, i ho saben. 
Es tracta ja de dignitat, democràcia i llibertat. Els mi-
lers d’anoiencs que diumenge van passar tantes hores 
fent cua per poder votar, o compartint un dia històric 

amb veïns, coneguts i 
saludats, han protago-
nitzat un immens exer-
cici de respecte. De dig-
nitat. I han demostrat 
una enorme força com 
a país. Patriotes de pri-
mer nivell. Imparables.
Ja ho sabíem, però fa 
temps que el govern 
espanyol ha perdut 
definitivament a bona 
part de Catalunya. Els 
darrers fets no han fet 

més que confirmar-ho, donant la raó a un poble i 
a un projecte serè, pacífic i profundament respec-
tuós, que s’ha guanyat l’estima i el suport de molts 
països arreu del món.
Venen dies definitius. Que imperi la pau i el seny, una 
vegada més. Fem-nos tots plegats, més enllà de les ide-
es, dignes del demà. 

Milers d’anoiencs han 
protagonitzat un immens 

exercici de respecte. De dignitat.  
Han demostrat una enorme 

força com a país. Patriotes de 
primer nivell. Imparables.



D eu dies que trasbalsaren el món 
és el conegut llibre del periodista 
John Reed on fa la crònica dels 
dies inicials de la Revolució rus-

sa. Avui no se’n parla, però molta gent el va 
mitificar. Des d’aquest 20 de setembre a l’1 
d’octubre han passat també deu dies: tot un 
món. I res ja no serà igual. Els espanyols no 
ho entenen, no ho volen entendre. S’han que-
dat instal·lats en la «veritat» suprema de la 
unidad d’Espanya i -sords, cecs i falsos- ins-
tal·lats en la negació de la nació catalana. De 
fet, ja heu vist (fins dimarts quan enviaré l’ar-
ticle) com actuen els espanyols: com autèntics 
sords en no voler escoltar ningú; cecs en ne-
gar-se a veure la realitat, com la negació d’ha-
ver celebrat el Referèndum, i falsos malalts 
que no volen acceptar ni  l’evidència de la vi-
olència de porres i coces contra els ciutadans 
que eren a les cues dels col·legis electorals. 
No els recordaré tot el que ha passat en 
aquests deu dies que primer ens han tras-
balsat  i que ens han emocionat i omplert 
d’esperances en tancar les urnes i comptar 
els vots aquest ja històric 1-O.
Permeteu, però, que repassem uns apunts ni 
que sigui per crear el clímax previ a la victòria 
de diumenge. El govern espanyol tenia com a 
objectiu únic evitar un referèndum que ja no 
existia perquè havia estat prohibit. Per «si de 
cas», el dia 20 de setembre aquest mal govern 
va desfermar tota una acció judicial i política 
-politicosocial- amb l’assalt de departaments 
de la Generalitat i detenció d’alts càrrecs del 
nostre bon govern. Aquestes detencions van 
comportar la sortida al carrer durant dos dies 
de milers i milers de ciutadans, fins que van 
deixar anar els tretze detinguts. A continua-
ció va ser el torn d’Òmnium i l’ANC a punt de 

ser denunciades per sedició per no haver sa-
but evitar destrosses en un parell de vehicles 
de la guàrdia civil (des d’ara GC), això enmig 
de més de cent mil manifestants que es van 
captenir en tot moment. 
Aquells dies vam anar seguint els alcaldes que 
havien estat citats per la fiscalia per haver sig-
nat un decret a favor de l’1-O i també la inter-
venció de les finances de la Generalitat i dels 
Mossos d’esquadra. Érem davant l’aplicació 
del temut article 155 de la Constitució espa-
nyola per la porta del darrere. A hores lliures, 
és una manera de parlar, la GC es dedicava a 
buidar dipòsits de paperetes i cartells de pro-
paganda electoral i a fer visites a redaccions 
de diaris i mitjans digitals: exquisidesa demo-
cràtica. Mentre, el mal govern anava repetint 
que no se celebrarà el referèndum perquè no 
hi ha les condicions per fer-lo: ells s’han en-
carregat de fondre la Sindicatura electoral i 
amenaçar els directors dels centres educatius 
que seran punts de votació; no hi ha papere-
tes, ni cens, ni (hi haurà) urnes. 
Us hem ben fotut ens diuen, parlant amb fran-
quesa castellana... Ep!, divendres  en la pre-
sentació de la logística del referèndum també 
es presenta l’urna! Gran cop d’efecte, tant que 
la GC del mal govern l’últim dia encara ataca 
el Centre de  Telecomunicacions i Tecnolo-
gies  de la Informació que tocarà greument 
el sistema informàtic. I encara me’n deixo, de 
barrabassades. Però quedava clar que per a 
mal govern no votaríem. 
I arriba el dia 1-O i s’obren els locals, entre 
els quals les escoles i instituts; s’organitzen els 
responsables de les meses i, ai las!, arriben les 
urnes, tantes com se’n necessiten! I la gent, la 
més matinera del món occidental, comença 
a votar contra tot pronòstic i contra tots els 
problemes que han continuat, i com!, durant 
la jornada electoral: amb entrebancs informà-
tics i la por, sobretot la por als embats violents 
i terribles de la GC que han sembrat tota la 
geografia electoral, amb més de vuit-cents 
ferits i deixant imatges inimaginables en ple 
segle XXI i en un estat europeu (?). Amb tan-

caments de centres electorals, esbotzaments 
de portes, mobiliari i atacs contra ciutadans 
que delinquien en una cua d’espera per anar 
a votar. Sí, això sí que era «assestar» un golpe 
als catalans, segons el llenguatge utilitzat pel 
portaveu del mal govern espanyol cada di-
vendres. «Assestar», el verb que durant tants 
anys feien servir per anunciar el desmantella-
ment «definitiu» d’ETA.  
Tanmateix, el resultat ha estat fantàstic: més 
de 13.000 vots a Igualada, més de  2.265.000 
vots emesos a Catalunya, una barbaritat si 
tenim en compte la cursa d’obstacles ge-
gantina que hem hagut de superar al llarg 
del procés i la jornada. Una jornada amb 
un final feliç, emocionant, que mai no obli-
darem: les cues des de les 5h de la matina-
da, l’arribada triomfal de les urnes, les cues 
plenes de persones alegres, amb els ulls plo-
rosos i esperançats; gent gran, molt gran, 
jove i molt jove... ciutadans d’una societat 
transversal, amb delit de votar. 
I després dels deu dies, vénen el que fa onze i 
els següents i la societat catalana que no pot 
deixar sense denunciar i defensar els abusos 
que ensenyen els testimonis i les imatges in-
creïbles que han suposat ferides i vexacions. 
I Catalunya que s’ha aixecat de manera con-
tundent, ocupant els carrers i les places de-
manant justícia per l’ús i abús de la GC del 
mal govern i respecte pel camí emprès pel 
Parlament i el bon govern. A la part de la jus-
tícia, avui dimarts, el Fiscal general de l’Estat 
ja ha dit que no hi ha cas de maltractament i 
violència desproporcionats (els ferits només 
representen el 0,0036 del total de vots!). Què 
podem esperar d’aquest Estat? Res!, per 
això ara ja toca cloure el camí que la ciuta-
dania va marcar el 27S i que s’ha de materi-
alitzar en la República desitjada. 
Certament el món ja no és el mateix del 
que vam emprendre fa deu dies, ara som 
a punt de modelar-ne un de nou. Aquesta 
part de la crònica, és clar, no me la sé tot 
i que, com molts de vosaltres, la somio. 
Que tinguem sort!  .  
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FRANCESC RICART Visca L’1-O! Crònica de deu dies
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ELS BOMBERS

L’exemple de solidaritat, implicació i valentia que estan donant els 
bombers catalans aquests dies mereix un gran homenatge per part 
de tota la ciutadania de Catalunya. GRÀCIES!.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

TARRADELLES, JORDI 
PUJOL, JOAN MANUEL 
SERRAT
Enric Sánchez Urdangarín

Recordo la frase “ja sóc aquí” em vaig 
emocionar i vaig veure a un president, 
que no coneixia, com um home ín-
tegre amb una fermesa d’idees prou 
benvolgudes. Un republicà de veritat. 
Quan el Rey Joan Carles I li va oferir 
un títol nobiliari vaig pensar que no 
l’acceptaria, doncs com a republicà era 
una contradicció (avui en dia només 
hi ha dos països que donen aquesta 
distinció, que jo sàpiga, Espanya i An-
glaterra), però el va acceptar, no ho 
vaig entendre, quina decepció.
Cal dir que la feina feta per en Jordi Pu-
jol és de prou merit i el meu reconeixe-
ment per tot el que ha fet durant molts 
anys, i tampoc puc entendre que no fos 
capaç de cridar l’alto als seus fills, pel 
nom que ell representava i per Catalu-
nya. Sempre ha sigut per mi un exem-
ple doncs fins i tot tinc llibres escrits 
per ell a on les seves idees són avui prou 
legítimes, estan al dia. Però al final, he 
tingut una altra decepció.
Joan Manuel Serrat, quins records més 
bonics. Recordo que amb l’Eurovision 
i a falta d’uns pocs dies es va negar a 
cantar en castellà la cançó La la la, per 
així donar a conèixer la nostra llengua, 
el català. Per mi i per molta gent va ser 
el principi de la reivindicació de la nos-
tre llengua prou mal tractada en aquells 
temps. Doncs bé, ara surt amb unes de-
claracions dient que no hi ha prou ga-
ranties per poder votar, les garanties  Sr. 
Serrat les hem perdudes per culpa del 
govern del PP on et recordo que un dels 
que et van exiliar va ser el Fraga Iribarne, 
fundador de Aliança Popular, més tard 
Partit Popular. Com pots no afegir-te a 

una consulta del teu poble per demanar 
només que es pugui votar, no entenc la 
teva posició, jo et tenia per una persona 
molt sensible, i més amb el teu poble. 
Què t’ha passat Joan Manuel? Potser els 
“bolos” amb l’Ana Belen, Miguel Rios, 
etc. t’han tombat. O hi algun tema per-
sonal? Espero francament que no.
Amics, quines decepcions més profun-
des m’han colpit doncs tant Tarradelles, 
Jordi Pujol  i Joan Manuel Serrat, forma-
ven part del meu mirall diari. Confio i 
confiem que en Puigdemont, Oriol Jun-
queres i els nostres polítics, mantinguin 
el coratge i la força per no decebre a més 
gent de la nostra terra, perquè de veritat, 
no ens ho mereixem.

ELS IMPRESCINDIBLES 
I ELS PRESCINDIBLES
Miquel Bars

Sr. Isidre Fainé, Sr. Jordi Gual, he copsat 
agradablement aquests dies la campa-
nya publicitària que està realitzant  La 
Caixa envers la gent que acompanya, 
col·labora i ajuda a altra gent, en prin-
cipi més desfavorida. Però no puc dir el 
mateix del personal que treballa en les 
seves sucursals, en concret del director 
de l’oficina 0001 d’Igualada.  M’explico 
millor. Jo sóc gran, en edat i experièn-
cia, ja que tinc 91 anys. Ben portats, 
malgrat la minusvalidesa (vaig en ca-
dira de rodes) que m’acompanya a tot 
arreu. I client de més de 75 anys.  El Sr. 
Palací, de càrrec esvaït director, no ha 
comprès res d’aquesta campanya.  Gens 
sensible als “valors” de la Caixa. Ho dic 
per haver-me rebut amb menyspreu, 
amb empentes, amb falta d’educació.  
Per tant és dels “prescindibles”. 
Sr. Isidre Fainé i Sr. Jordi Gual, els felici-
to pels seus esforços d’atenció a la gent, 
en especial a la gran, però mentre tin-

guin a càrrecs com el Sr. Jaume Josep, 
tot l’esforç que fan queda en res, en res. 
Tira per terra completament la qualitat 
d’un servei que hauria de ser excel·lent i 
llença per terra el compromís d’aportar 
valor a clients.  En aquest cas, a la meva 
persona.  O és que no mereixem respecte 
la gent gran d’aquest país? Aquests són 
els valors que  vol per a la seva entitat?  
Una persona que es vulgui fer respectar 
ha de començar per respectar als altres, 
especialment si som grans.  Ja no espero 
que em truquin per xerrar una estona, 
segurament tenen assumptes més “im-
portants”.  Només recordar-los que un 
dia vostès també seran grans. Els desitjo 
respectar la saviesa, coneixements, vir-
tuts i fortaleses; hauria de ser natural per 
als treballadors que tenen, però no és el 
cas. A cops necessitem recordar perquè  
és important respectar la gent gran i els 
valors autèntics que tenen i no  el rebuig, 
menyspreu que ha mostrat eix director

COMUNICAT DE RE-
BUIG A LA VIOLÈNCIA
AMIC

Des de l’AMIC, l’Associació de Mit-
jans d’Informació i Comunicació, que 
agrupa 300 mitjans de Catalunya, les 
Illes Balears, el País Valencià i Andorra, 
mostrem la nostra absoluta indignació 
davant dels fets provocats per les for-
ces de l’ordre públic de l’Estat espanyol 
contra la ciutadania durant la celebració 
del referèndum català. Fets vergonyosos 
i impropis d’un Estat que presumeix de 
democràtic i membre de la Unió Euro-
pea. Volem mostrar la nostra solidaritat 
amb les 844 víctimes i els seus familiars i 
el nostre rebuig a les actuacions d’aquest 
Estat que cada vegada s’allunya més de la 
ciutadania i del tarannà cívic i democrà-
tic que caracteritza el nostre país.

REGIRANT 
L’HEMEROTECA
Josep Elias Farré

En el darrer numero de la “Revista 
d’Igualada”, Antoni Dalmau escriu sobre 
l’activitat que Mn. Lluís Xirinacs desen-
volupà a la comarca de l’Anoia, concre-
tament en les seves estades a Santa Ma-
ria del Camí i a la Torre de Claramunt. 
(1967-1973) L’articulista, no aprofun-
deix - per considerar-ho una altre pàgi-
na de la biografia del sacerdot- en la seva 
trajectòria posterior, però sí que anome-
na algunes de les activitats que, després 
d’aquells anys, portà terme Mn. Xirinacs. 
Entre aquestes, esmenta, la de ser sena-
dor, a Madrid (1977-1979).
Aquests dies he regirat l’hemeroteca de 
“La Vanguardia”, i en aquelles pàgines 
he trobat, com es va votar la tan anome-
nada “Constitución Española”, de 1978. 
Mn. Xirinacs va tenir-hi protagonisme.
Al Congrés el resultat fou:
Escons, 350; vots emesos, 345; vots Sí, 
325; Abstencions, 14 (PNV); vots No, 6 
(de diputats de l’Alianza Popular) prede-
cessora de l’actual PP, que tant es referma 
i intercedeix per la legalitat de dita Carta 
Magna, que els seguidors de Fraga, re-
butjaren tan categòricament.
En el Senat, el resultat fou: 239 vo-
tants; 226 vots Sí; 8 abstencions i 6 
vots NO. Un d’aquests, precisament, 
el de Lluís Xirinacs.
He llegit els motius pels quals va  votar 
NO a la Constitución. Son prou signi-
ficatius. “Aunque las autonomías - de-
clarà a la premsa aquell senador català 
- han sido concedidas, estan muy lejos 
de responder a los derechos de los pue-
blos y a nivel jurídico son de primera y 
de segunda categoria.”
Les hemeroteques són testimonis im-
presos de la memòria històrica.
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Gràcies,
Igualada.

Pel coratge i la dignitat

Pel sentit democràtic

Pel respecte i el civisme

Pel compromís amb les llibertats

Per creure en Catalunya



“Catalunya és una na-
ció intrèpida i un dels 
països més fèrtils de la 
Terra i un dels més afor-

tunadament situats. Catalunya 
pot prescindir de l’Univers 
sencer, però els seus veïns no 

poden prescindir d’ella. Per aquest motiu els 
catalans, malgrat el seu valor i el seu amor ex-
trem per la llibertat, han estat subjugats tot el 
temps, llevat del període que estigueren gover-
nats pels seus propis sobirans”.
Aquestes paraules no les va dir cap català, sinó 
el filòsof francès François-Marie Arouet (Vol-
taire) al llibre Le siècle de Louis XIV el 1751. És 
curiós que ens pugui conèixer i apreciar molt 
més un filosof francès del segle XVIII que no 
pas el monarca que ha portat el títol de Príncep 
de Girona durant més de quaranta anys. 
Quan dimecres al vespre, l’hereu de Francis-
co Franco, va fer un discurs de poc menys de 
sis minuts on només va amenaçar, sense com-
prendre ni compadir els gairebé nou-cents 
ferits en la jornada del referèndum, va perdre 
tota la legitimitat per ser el sobirà de Catalu-
nya, mitjançant Espanya.
Constitucionalment Felipe VI –quant de mal 
han fet els reis Felip a Catalunya- és el cap de 
les forces armades. Les forces, sota el seu co-
mandament, varen repartir garrotades entre 
una ciutadania indefensa i pacífica que feia 
una exercici de participació cívica i política, a 
l’entorn del futur de Catalunya.
A Anglaterra, durant la segona guerra mundial, 
un rei tartamut va saber encoratjar i infondre 
valor a la seva població, mitjançant un discurs 
per la ràdio. El que va fer ‘hereu de Franco” per 
televisió dimecres va ser un insult a la veritat 
i una falta de respecte als set milions i mig de 
catalans que, legalment, l’hem de suportar com 
a Cap d’Estat. Suportar-lo i pagar-li el sou a ell, 
a la seva dona i fins i tot a les seves filles.
Com pot un home que ha accedit al poder sen-
se passar per cap elecció (son pare va tenir un 
sol vot: el del general Franco) donar-nos lli-
çons de democràcia, als catalans?

Avui per avui, l’Estat Espanyol i la corona dels 
Borbons només ens ofereixen repressió, poli-
cia i garrotades... A canvi s’emporten cada any 
16.000 milions d’euros que no ens retornen, si 
no és en forma de repressió judicial i militar.
Quan el govern del PP, per tenir arguments, 
ha de moure al Rei. És com als escacs, que 
quan mous la peça gran és perquè estàs 
perdent la partida. L’hereu de Franco aca-
ba de fer com va fer el seu dia, el seu oncle 
Constantí de Grècia, que, en donar suport 
als coronels, el 8 de desembre de 1974 va 
perdre, per sempre, la corona. 
La prensa española el considera “el prepa-
rado” però dimecres feia peneta escoltar-lo 
per l’escàs nivell intel·lectual... i personal. 
Un discurs indigne. 

Com pot un home que ha accedit al 
poder sense passar per cap elecció 
donar-nos lliçons de democràcia, 

als catalans?

JOSEP M. CARRERAS

El discurs del Rei Foteu al camp

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Marxeu. No us ne-
cessitem per a res. 
La vostra presència 
no ens deixa viure 

en pau com havíem fet fins ara. 
No sou benvinguts a casa nostra, 
Aneu-vos-en. No us volem. No 

volem veure mai més l’exhibició de la vostra força 
bruta contra persones indefenses. Podeu estar con-
tents de la vostra proesa. Armats fins a les dents, 
protegits de cap a peus i amb les porres a la mà us 
devíeu sentir molt valents atacant persones que 
s’enfrontaven a vosaltres amb les mans alçades. No-
més volien exercir un dret, votar. I fer-ho de forma 
festiva, com sabem fer els catalans. 
Però no. Vosaltres ho havíeu d’impedir. Havíeu 
de demostrar qui és el més fort i per això vàreu 
irrompre amb una violència descontrolada, més 
pròpia d’energúmens que d’éssers racionals. Sense 
cap mena de mirament ens heu agredit per humi-
liar-nos com a poble en un dia que per a nosaltres 
era de convivència i il·lusió. Pegàveu a tort i a dret 
indiscriminadament, sense motiu, enduts només 
per la ceguesa d’una ràbia ferotge. Vàreu demostrar 
ser els més forts, però no els més valents. El po-
ble de Catalunya està demostrant massivament ser 
molt més valent que tots vosaltres. 
Us han preparat per fer prevaler la vostra força 
per damunt de tot. Per això devien ferir profunda-
ment el vostre orgull les successives derrotes que 
vàreu haver de suportar. Els clavells i –diguem-ho 
també- les cançons burlesques que us dedicaven 
els que defensaven la democràcia us varen revol-
tar les entranyes. Potser estàveu acostumats als in-
sults i us havien educat per aguantar-los, però que 
us portessin flors i que es riguessin de vosaltres 
era una cosa que no podíeu suportar. 
 I per damunt de tot us devia ferir el sentiment de 
fracàs per la inutilitat de les vostres intervencions. 
No trobàreu les urnes, ni les paperetes ni la docu-
mentació que havíeu de requisar. I a pesar que els 
vostres comandaments havien dit que no hi hauria 
referèndum, es va fer tot i haver de burlar una vi-

gliància molt estricta. Per tres vegades els vostres 
caps varen anunciar que el procés estava “decapitat”. 
Però no comptaven amb l’astúcia d’una gent que no 
s’ha deixat sorprendre i que se les ha enginyat per 
esquivar els vostres intents de control.
Us devia irritar especialment l’actitud digna del po-
ble de Catalunya. Ens volíeu agenollats i ens heu 
trobat drets, disposats a resistir pacíficament, amb 
les mans alçades, els embats de la vostra violència, 
Això us encenia la sang i provocava el desig d’una 
venjança sense límits ni control.
Digueu als vostres caps que han fracassat. La volun-
tat del nostre poble no es doblega amb la força de 
les armes. Som tossuts i insistents i no pararem fins 
aconseguir allò que ens pertoca. Potser alguns hi 
deixaran tires de pell, però ara res ni ningú no ens 
aturarà. Heu cavat una rasa que no es pot omplir i 
que a la vegada serà la vostra fossa. 
No us necessitem, no us volem. Només volem 
viure en pau i llibertat i vosaltres ens heu por-
tat la violència i ens voleu sotmesos. Resisti-
rem fins que calgui. Aneu i expliqueu-ho als 
vostres caps. Aneu i no torneu. 
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@jaumesingla



A l Quan s’explica el 
martirologi de l’11 de 
setembre, sempre es 
comença gairebé pel 

final, o sigui pels setge de Barcelo-
na i la rendició de la ciutat davant 
les tropes borbòniques. A conti-

nuació, s’explica de forma obligada el Decret de Nova 
Planta, l’abolició de les institucions catalanes que ve-
nien de l’Edat mitjana, que van sobreviure amb di-
ferent vicissituds a tots els reis de la casa d’Àustria i 
que finalment van caure amb el primer Borbó.  Per 
què ni la història dels llibres escolars, ni l’explicació 
que donen dels fets els més romàntics o lletraferits 
no parlen de les causes que van portar al desastre de 
1714? Molt senzill: perquè d’aquesta manera s’amaga 
la responsabilitat de la classe dirigent de l’època de 
la possibilitat d’haver-se equivocat en la decisió de 
revoltar-se contra Felip V, el rei instituït, i, per con-
tra, recolzar com a rei d’Espanya l’Arxiduc Carles 
d’Àustria. Els fets són complexos, però transcorren 
en molt poc temps. Felip d’Anjou arriba a Madrid  el 
febrer de 1701, ja proclamat rei pel Consell d’Estat 
de la monarquia hispana. Té algun incident amb la 
Generalitat quan aquesta refusa el nomenament del 
nou virrei a Catalunya, el Comte de Palma, perquè 
el nou rei encara no havia jurat les constitucions de 
país. Curiosament, l’últim monarca de la casa d’Àus-
tria, Carles II que, al no tenir descendència va ser la  

GALO BALL RATÉS

11 de setembre de 1714, una història amb incógnita 

causa que va originar  la Guerra de Successió, mai 
va venir a Catalunya, ni mai va jurar les constituci-
ons catalanes, però queia bé al catalans i li perdona-
ven tot. A la seva mort a l’any 1700, Catalunya es va 
omplir d’actes religiosos al seu favor, una mica sor-
prenent!. Felip d’Anjou abans d’arribar a Espanya va 
rebre del seu mentor Lluis XIV de França, el seu avi, 
un consell sobre el pobles que denominava inquiets i 
gelosos dels seus privilegis (els catalans), li va dir que 
havia de respectar-los per evitar complicacions. Per 
això Felip V al cap de sis mesos d’arribar a Espanya ja 
viatja a Catalunya a finals de setembre de 1701, és re-
but triomfalment a Barcelona i convoca corts d’im-
mediat. En les corts convocades concedeix gairebé 
tot el que demanen els catalans, des de buscar solució 
per a l’allotjament de tropes que tan mals de caps ha-
via provocat en el passat (Guerra dels Segadors), fins 
a la creació d’un nou Tribunal de Contrafaccions per 
jutjar els oficials i jutges reials quan aquests realitzin 
fets que motivin el seu processament, en lloc d’uti-
litzar per a aquesta feina l’Audiència reial per no ser 
jutge i part, o la creació d’una companyia comercial a 
l’estil de les holandeses per comerciar arreu del món i 
dos vaixells anuals per comerciar amb Amèrica sen-
se passar per la Casa de contractació de Sevilla, entre 
d’altres moltes coses. Les corts van anar molt bé, hi 
va haver un dissentiment en el tema de l’elecció de 
càrrecs de les institucions catalanes  mitjançant el 
sistema de la insaculació, que era posar boletes de 

Els fets viscuts en 
aquests darrers anys i les 
violències dels darrers 
dies em porten a dir-vos 

que és possible un nou futur on 
regni la pau i la concòrdia. Per això, 
els qui volem ser seguidors de Crist 

hem de ser protagonistes, en aquest moment histò-
ric, essent artesans de pau.
Cerquem sens defallir la cultura del diàleg en el res-
pecte i el reconeixement de l’altre en la seva dignitat 
i en la seva diversitat de pensament. Aquest és temps 
de construir ponts vers l’altre, de ser propers a la fa-
mília i amics. No us allunyeu dels qui pensen dife-
rent, ans considereu-los com a germans. Us convido 
a enraonar, a teixir el bé comú amb les vostres idees 
amb concòrdia. Com a bons artesans -per a tot hi 
ha un temps- no busqueu la immediatesa, estimeu 
sense límits.
Això demana eradicar del nostre cor qualsevol es-
purna d’odi o rancúnia. Promoure la pau significa 
dir no a qualsevol violència i, alhora, ser portadors 
del perdó i la misericòrdia que rebem de Déu. Jesús 
ens diu: estimeu els vostres enemics, pregueu pels 
qui us persegueixen (Mt 5, 44). Perdoneu així els qui 
us hagin pogut causar mal. Posem la nostra esperan-
ça en Crist, que és la roca que no falla.
Preguem per la pau i la justícia, amb el convenci-
ment que l’únic que pot tocar i transformar el nostre 
cor és Déu mateix.   

cera en una bossa amb els noms dels candidats ele-
gibles. El rei va exigir la seva autorització als noms 
proposats. En aquest punt no va transigir. La resta 
de peticions van ser totes concedides pel rei als 
catalans. Els oficials reials que acompanyaven el 
monarca en el seu desplaçament a Catalunya el 
van acusar de dèbil i de doblegar-se amb massa 
facilitat a les peticions dels catalans. Finalment, 
el rei va jurar les constitucions de Catalunya i les 
corts li van concedir 1.500.000 lliures catalanes. 
Els historiadors no es posen d’acord del perquè les 
classes dirigents de Catalunya que van acabar tan 
bé amb el rei al 1701- principis de 1702, al cap de 
tres anys llargs es revoltarien el 1705 contra el mo-
narca, quan una esquadra aliada (anglesos, holan-
desos i austríacs) va desembarcar a les portes de 
Barcelona. El partit austriacista havia fet una cam-
panya de mobilització per instar a la revolta. Hi 
va haver altres causes, però totes derivades de la 
guerra que es va generalitzar a nivell europeu. Els 
comerciats holandesos i anglesos a Barcelona van 
actuar com a quinta columna. La petita noblesa de 
muntanya, sobretot de la plana de Vic (vigatans), 
motivats per la seva antipatia cerval contra tot el 
que feia olor de francès, van ser iniciadors de la 
revolta. L’arxiduc va venir al cap de pocs mesos i 
va jurar les constitucions i la guerra va continuar 
fins el desastre de 1714, quan els catalans van que-
dar solets davant 90.000 soldats borbònics.  
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ROMÀ CASANOVA, bisbe de Vic

Un nou futur és 
possible: siguem 
artesans de pau Els professors i professores sotasignants manifes-

tem:
“Les professores i els professors sotasignants pre-
parem les nostres classes i les activitats per aju-
dar als nostres alumnes, com a futurs membres 
de la societat, a aprendre coneixements que els 
ajudin a entendre el món. Per això treballem, 
tant individualment com en equip, en diferents 
àmbits com poden ser: assemblees, debats, reu-
nions, treballs interdisciplinaris, treball coope-
ratiu… En tots aquests entorns d’aprenentatge 
sempre tenim com a referent i principal valor la 
Declaració Universal de Drets Humans.
A les classes, sigui individualment o en grups, so-
vint expressem les nostres diversitats d’opinions, les 
escoltem totes, respectem l’ampli ideari que puguin 
tenir els uns i els altres, discutim les diferents ra-
ons que ens porten a crear la nostra pròpia opinió, 
intentem emfatitzar entre tots i sempre busquem 
solucions que força sovint es troben votant d’una 
manera democràtica. Ho fem amb l’objectiu de for-
mar ciutadans amb esperit crític i responsables.
En el context i situació històrica actual que es viu 
a Catalunya creiem fermament que no s’estan res-
pectant i s’estan trepitjant alguns dels articles bàsics 
de la Declaració dels Drets Humans: “Article 19 Tot 
individu té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; 
això comporta el dret a no ésser inquietat per causa 
de les opinions i el de cercar, rebre o difondre les 
informacions i les idees per qualsevol mitjà d’ex-
pressió i sense consideració de fronteres. Article 20 
1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d’as-
sociació pacífiques. 2. Ningú no pot ésser obligat a 

pertànyer a una determinada associació.”
Com es manifesta en les actuacions de caire prede-
mocràtic que està portant a terme el govern espa-
nyol:
• Registre i escorcoll d’impremtes.
• Confiscació de revistes pel simple fet de publicar 
articles d’opinió divergents amb les idees del go-
vern espanyol.
• Escorcoll a seus de partits i conselleries.
• Tancament de diverses webs tant públi-
ques com privades.
• Avisos i pressions a diferents responsables per 
intentar que no expressin la seva opinió.
• Precinte de col·legis i altres instal·lacions dels 
quals és propietària la Generalitat de Catalunya 
des del divendres dia 29/10/2017 al dia 01/10/2017.
• entre altres.
Totes aquestes actuacions tenen un únic objectiu i 
és privar que la societat catalana pugui expressar 
lliurement la seva opinió en un referèndum que té 
un ampli suport en el Parlament de Catalunya i que 
es portarà a terme el proper 1 d’octubre de 2017.
Davant tot això, els sotasignants manifestem el nos-
tre rebuig a les actuacions portades a terme pel go-
vern espanyol i el suport a expressar-se lliurement 
en el referèndum del pròxim 1 d’octubre. 

Sotasignants:
Xavier Manuel Alté, Carles Bargalló, Santi Cahner 

Gallastegui, Josep Llohis Canals, Julián López 
Alcalde, Maria Macià, Joan Pere Roselló, Alba Sala 

Mora, Ariadna Segura, Joan Terré, Xesca Vela

Reiteració del nostre compromís amb els 
drets humans, la democràcia i l’educació



La postura de l’Estat 
ha provocat, també a 

l’Anoia, la mobilització 
de més gent que 
a la jornada de 

l’1 d’octubre, més 
enllà de les ideologies 

de cadascú

8 |  REFERÈNDUM Divendres, 6 d’octubre de 2017

El procés d’autodeterminació mobilitza gran part 
de la població de l’Anoia en uns dies inoblidables

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l procés d’autodetermi-
nació de Catalunya ha 
mobilitzat els darrers 

dies a gran part de la pobla-
ció de l’Anoia, en una sèrie de 
concentracions pacífiques que 
passaran a la història.  Primer, 
amb la votació de l’1 d’octubre, 
i, després, per les protestes 
multitudinàries contra la 
brutal repressió de la Policia 
Nacional i la Guàrdia Civil 
en alguns col·legis del país, 
amb imatges que han donat 
la volta al món. 
L’actitud pacífica i cívica de la 
població anoienca ha rebut 
l’admiració de tots els partits 
polítics del territori, a excep-
ció del PP, els representants 
locals i comarcals del qual 
estan immersos en el silenci, 
i Ciutadans no té cap repre-
sentació a l’Anoia. En algunes 
poblacions, com Santa Mar-
garida de Montbui i Vilanova 
del Camí, on existien dubtes 
sobre el desenvolupament de 
la jornada de referèndum i les 
posteriors, donada la posició 
dels governs municipals amb 
el “procés”,  el comportament i 
la participació de la gent, sigui 
quina sigui la seva ideologia, 
ha estat exemplar.
La postura del govern espa-
nyol respecte a Catalunya, i en 
especial la repressió policial, 
han provocat que la gent es 
llancés als carrers, en defensa 
de la democràcia i en rebuig 
de les formes utilitzades per 
les institucions de l’Estat. A 
Igualada -veure la pàgina se-
güent- la manifestació va ser 
multitudinària. 
A Piera, nombroses entitats i 
col·lectius van participar en 
aquesta convocatòria sorgida 
de les xarxes socials i que no va 
ser convocada per cap entitat 
ni administració pública.
La colla de tambors dels Di-
ables de Piera va encapçalar 
la comitiva que va recórrer 

Concentració de rebuig a la repressió policial, a la plaça de l’Ajuntament. Foto: Pia Prat.

Multitudinària manifestació a Piera, dimarts.

La jornada de votació va tenir un fort sentiment entre la gent. Tothom volia un record. Foto: Joan Guasch

diversos carrers de la vila fins 
arribar a la plaça del Peix. Un 
cop la manifestació va arribar 
davant l’Ajuntament, els repre-
sentants municipals van sortir 
al balcó de l’edifici consistorial 
des d’on van adreçar unes pa-
raules als assistents donant el 
seu suport a la mobilització i 
van llegir un manifest.

El PSC d’Igualada, incòmode
La situació ha derivat també 
en “incomoditat” en alguns 
partits polítics, arran de la re-
pressió policial i la direcció 
que prenen els esdeveniments. 
Així, el grup municipal dels 
Socialistes d’Igualada va parti-
cipar dilluns a la concentració 
de rebuig contra la repressió 
policial. El PSC va emetre un 
comunicat en el que “condem-
na la resposta policial violenta 
ordenada pel govern del PP 
contra ciutadans pacífics, ce-
lebra el desenvolupament pa-
cífic de la jornada de l’1-O a 
Igualada, i demana la dimissió 
de Mariano Rajoy i que Pedro 
Sánchez treballi per restablir 
un diàleg entre totes dues parts 
que porti a un acord”. 
A la manifestació de dilluns a 
la plaça de l’Ajuntament, es va 
veure el regidor Xavier Figue-
res acompanyant amb les mans 
els crits d’independència. El 
mateix regidor va elaborar una 
piulada de resposta a Pedro 
Sánchez -que qualificava d’into-
lerable l’assetjament a la policia- 
afirmant que “lo intolerable es 
que apoyes, todavia, al gobierno 
español. Un gobernante decente 
no necesitaría la policia, ni men-
tiría, en esta situación”.  

Possibles noves 
mobilitzacions
La situació, com és fàcil d’ima-
ginar, no s’aturarà fàcilment. 
De fet, sembla més que proba-
ble que hi hagi noves mobilit-
zacions dilluns vinent, amb la 
possible Declaració d’Indepen-
dència que aprovi el Parlament 
de Catalunya. Les entitats sobi-
ranistes ja estan treballant en 
aquesta línia.

A Piera, dimarts 
va haver-hi una 

manifestació multi-
tudinària sense que 
l’organitzés ningú, 

únicament mobilitzada 
a través de les xarxes 

socials, i va resultar tot 
un èxit



Històrica manifestació a la plaça de l’Ajuntament 
d’Igualada contra la repressió policial
TON CASELLAS / LA VEU 

D imarts a la tarda mi-
lers de persones es 
van concentrar a la 

plaça de l’Ajuntament d’Iguala-
da en l’acte central de l’aturada 
general que ha viscut Catalu-
nya en defensa de la democrà-
cia i de condemna per les ac-
tuacions policials de la Guàrdia 
Civil i Policia Nacional durant 
el referèndum de l’1 d’octubre.
La plaça de l’Ajuntament va 
quedar desbordada com mai 
s’havia vist. La convocatòria 
era a les 6 de la tarda, però mit-
ja hora abans la plaça ja esta-
va plena. Quan ja eren les 6 la 
multitud s’escampava per tots 
els carrers que porten a la pla-
ça, al carrer de l’Argent, la mul-
titud arribava fins a la plaça de 
la Creu, tot el carrer ple. Tam-
bé la multitud arribava fins a la 
plaça Sant Miquel per sota les 
voltes i pels carrers del costat 
de l’Ajuntament.
Abans de començar l’acte, es va 
viure el moment més especta-
cular de la tarda, quan es van 
fer dos minuts de silenci pels 
ferits durant el referèndum. 
Tothom amb les mans enlaire 
va restar en un profund silenci, 
només s’escoltaven els clics de 
les càmeres de fotos.
Pel que fa als parlaments, va 
començar Joan Requesens, 
portaveu de Crida per la De-
mocràcia, que va fer una crida 
a seguir amb la no-violència 
davant totes les provocacions 
i atacs de la policia espanyola.
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Jaume Farrés, membre de la 
Crida per la Democràcia, que 
“va exigir la immediata retira-
da dels cossos policials espa-
nyols”. El mestre igualadí va 
llegir el manifest de l’entitat, 
que recordava la paralització 
del país davant l’aturada gene-
ral. “La ciutadania ha rebut-
jat la violència exercida pels 
cossos de seguretat de l’estat 
durant el referèndum del dia 
1 d’octubre i ha denunciat la 
vulneració dels drets fonamen-
tals i les llibertats democràti-
ques, pacíficament però amb 
fermesa”. Farrés continuava 
dient que “les actuacions po-
licials per desallotjar violen-
tament els milers de persones 
que s’han aplegat en els col·le-
gis de Catalunya i per requisar 
el material per a la votació són 
absolutament inadmissibles 
i són una violació de drets ci-
vils i polítics i de la convivèn-
cia de la societat catalana amb 
de 900 persones ferides (...). 
Constatem la vulneració dels 
drets fonamentals i les lliber-
tats democràtiques que s’estan 
produint per part del Govern 
i els organismes de l’Estat (...). 
Sortim al carrer, donem una 
resposta pacífica, contundent i 
democràtica. No tolerarem cap 
més agressió”.
Després van agafar la pa-
raula als Bombers, que van 
agrair totes les mostres de 
suport rebudes fins ara i van 
explicar que seguiran vet-
llant per mantenir l’ordre i 
lluitant per la democràcia.

Milers de persones, en una concentració històrica a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada. Foto: Manel Marimón.

Els Bombers de l’Anoia, protagonistes. Foto: Joan Solé.

De la manifestació de dimarts ens emportem moments inoblidables. Foto: Joan Solé.
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L’aturada a l’Anoia va ser desigual, però la sensació general
va ser d’una important paralització 
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’aturada general del 
país va ser desigual a 
l’Anoia. Si bé els ser-

veis públics van tancar -amb 
serveis mínims- i molts cen-
tres escolars no van obrir les 
portes, a l’igual que molts co-
merços, el cert és que les grans 
empreses van treballar amb 
completa normalitat. 
Fonts sindicals van informar 
a La Veu que grans empreses 
com Punto Blanco, Fonta-
nellas i Martí, Inoxfil o Gra-
fopack van funcionar amb 
normalitat amb la pràctica 
totalitat de la plantilla. Moltes 
altres més també van treballar, 
però a partir de les cinc o sis 
de la tarda van permetre que 
el personal participés en les 
concentracions previstes. 
Tot i això, la sensació general 
va ser d’una important paralit-
zació, a la qual cosa hi va con-
tribuir importants efectes vi-
suals com l’aturada de l’autovia 
A-2 al Bruc i a l’altura d’Òdena, 
amb una marxa lenta dels pa-
gesos de la comarca. També es 
van observar, sobretot a Igua-
lada, molts concentracions es-
poràdiques de gent en diversos 
punts, així com una primera 
gran manifestació a la plaça de 
l’Ajuntament al migdia. 
Al matí es van concentrar prop 
d’unes 200 persones davant de 
l’Hotel Amèrica, convocades 
per la CUP, la CGT Anoia i 
altres entitats i sindicats (Ca-
sal Popular el Foment, CDR, 
COS, IAC, Arran Igualada) 
per engegar les mobilitzacions. 
La manifestació s’iniciava amb 
una aturada als centres comer-
cials Mercadona i Carrefour 
per informar als treballadors 
de la mobilització i animar-los 
a sumar-se a la vaga. Els mani-
festants van mantenir un dià-
leg amb els responsables dels 
centres comercials per pactar 
el tancament de les superfíci-
es durant la jornada de vaga 
general. Tot seguit, la mani-
festació es dirigia cap a l’A2, a 
l’alçada de Can Roca, per tal 

Dilluns al vespre, centenars de persones van protestar davant la caserna de la GC. Foto: Jordi Puiggròs

Pagesos i moltíssima gent va aturar l’A-2 al Bruc i al seu pas per Òdena. Foto: Joan Solé.

de col·laborar en els múltiples 
talls arreu de país. A aquesta 
acció, que va durar tot el matí, 
es va anar sumant gent fins ar-
ribar a més de 300 persones. A 
les 11:30h arribava una tracto-
rada des de Jorba i una marxa 
lenta des del Bruc i moltes de 
les persones participants de la 
tallada van començar a marxar 
cap a la plaça de l’Ajuntament 
d’Igualada, on hi ha havia una 

altra concentració que for-
mava part dels responsables 
convocants. 
La CUP Igualada, un dels 
actors principals de la con-
vocatòria de la mobilització 
del passat dimarts, valora la 
manifestació com “un èxit ro-
tund gràcies a la participació 
i coordinació de la gent”. 
Els cupaires consideren que 
“els successos que estem vivint 
demostren que la ciutadania és 
suficientment madura com per 
a autorganitzar-se” i agraeix a 
tothom l’esforç que la gent està 
fent per defensar els drets bà-
sics i fonamentals. Igualment, 
considera que “els partits i en-
titats es veuen arrabassats per 
l’acció popular, un motiu més 
per felicitar a la ciutadania”. Per 
altra banda, la CUP Igualada 
assegura que seguirà als car-
rers durant els pròxims dies i 
demana calma i serenor davant 
la revolució popular que s’està 
duent a terme.

Els talls de la pagesia 
amb els seus tractors de 
l’autovia A-2 al Bruc i 
Òdena van tenir una 
àmplia difusió en els 

mitjans nacionals

Les grans empreses de 
la Conca d’Òdena i de 
la comarca van treba-
llar amb normalitat, i 
algunes van permetre 

que el personal anés a la 
manifestació

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

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES

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 ·



Les urnes van arribar a 
Elna, a França, 
gràcies a l’ajuda d’un 
partit catalanista 
francès, i es van dur 
a l’Anoia extremant les 
precaucions
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Unes dues mil persones, moltes anònimes i mantenint el secret 
en tot moment, van tenir cura de l’èxit del Referèndum
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

M ai podrem saber del 
cert què va passar 
la nit del dissabte 

30 al diumenge 1. Tampoc de 
les hores i dies immediata-
ment anteriors. Per una pura 
qüestió de seguretat general i 
sobretot de protecció legal dels 
protagonistes, passarà molt de 
temps. Però avui us podem dir 
que l’operatiu per portar urnes 
i paperetes fins a la darrere de 
les taules de l’Anoia va ser dig-
ne de les millors operacions de 
guerrilla de qualsevol conflicte 
històric. Sense anar més lluny, 
i mireu que fa una colla d’anys, 
de la Resistència francesa du-
rant la Segona Guerra Mun-
dial. I va funcionar. I tant que 
va funcionar! Només a l’Anoia, 
el desplegament va moure més 
de 2000 persones, 1500 només 
a la Conca d’Òdena.
Les més de 10.000 urnes de 
tot Catalunya van arribar fa 
tres setmanes a Elna, al sud 
de França, comprades a una 
empresa xinesa. Mentrestant, 
un equip acuradament selec-
cionat va cuidar-se de tenir a 
punt l’operatiu necessari per 
fer arribar tot el material als 
milers de col·legis electorals. 
No va ser fàcil. 

Ningú no sabia res d’on venien 
les ordres, ni on acabaven
A l’Anoia, hi havia dos equips, 
un de logístic -el més expo-
sat-, responsable d’arribar el 
material allí on era necessari, 
i un altre de mobilització, que 
es cuidava que no faltés gent 
durant el dia clau, l’1 d’octu-
bre, per evitar el tancament de 
col·legis, i per cobrir tot el que 
feia falta, des de la composició 
de les taules si feia falta fins a 
apoderats o el simple esmorzar 

El sistema emprat per 
garantir l’èxit de l’1-O 
és digne d’assemblar-se 
a l’utilitzat per la 
Resistència francesa 
durant la Segona 
Guerra Mundial

Primeres hores del matí, a la Pobla de Claramunt. Esmorzar per a 
tothom, i nervis. Les urnes són a punt d’arribar. La mateixa imatge 

es va repetir a centenars de llocs.Foto: Jordi Puiggròs

Urnes. La seva protecció va ser la primera “qüestió d’Estat” de Catalunya.

La directora general d’Indústria, Àngels Chacón, parlant amb els 
Mossos. El paper de la policia catalana va ser molt agraït per tothom.

Votacions a l’Ateneu, quan eren les úniques urnes obertes. 
Fotos: Joan Guasch.

per als més matiners...
El més curiós del cas era que 
ningú, ningú, sabia més del 
necessari. Aquesta era la clau. 
Josep Castelltort, un dels caps 
visibles de l’operatiu de mobi-
lització a la Conca, explica que 
“va ser un dia per recordar tota 
la vida. Ni jo mateix se res més 
d’allò que em tocava fer, aques-
ta va ser la garantia de l’èxit”. 
Efectivament, un rebia ordres, 
en la majoria d’ocasions  per-
sonalment -a vegades despla-
çant-se a Barcelona o d’altres 
llocs- o a través d’aplicacions 
del telèfon com Telegram o 
Signal, més difícils de detectar.  
Tot i així, els missatges eren 
quasi críptics. “Hi ha moltes 
coses que encara no es poden 
dir, perquè comprometríem 
a molta gent”, diu Castelltort, 
“però el més important és que 
va sortir bé. A Igualada, el fi-
nal de la jornada a l’Ateneu 
va ser èpic, i això que es va 
organitzar improvisadament. 
Hi havia el risc que vingués la 
Guàrdia Civil a Igualada, i tot 
es va precipitar”. 
Ningú no sabia tots els detalls 

de l’estratègia, així era im-
possible, si l’enxampaven, de 
poder explicar res compro-
metedor. Una jugada mestra 
-amb suport estranger, se sa-
brà algun dia d’on- que nin-
gú no va poder detectar. 
Les urnes van arribar a l’Ano-
ia fins a repartir-les en altres 
espais, on van ser recollides 
pels coordinadors locals o per 
altra gent compromesa. La nit 
de dissabte a diumenge, en la 
majoria de casos, les urnes des-
cansaven al maleter de molts 
cotxes, o amagades en cases 
particulars. En moltíssims ca-
sos el secret es va mantenir tant 
sota clau, que ni en les famílies 
més independentistes sabien 
que algú de casa guardava una 
urna al cotxe o en un armari. 
Cadascuna de les peces va re-
bre i executar les ordres justes 
i necessàries, en un engranat-
ge perfecte, digne dels millors 
dels mecanismes. Encara avui, 
hi ha famílies que tenen un he-
roi a casa... i no ho saben.



La protecció 
improvisada de les 

taules a Igualada, a 
l’Ateneu Igualadí, va 
ser un dels moments 

més èpics de la jornada

Els exteriors de l’Ateneu Igualadí, plens, en defensa de les urnes, diumenge al vespre. Foto: Joan Guasch.

Gairebé 40.000 anoiencs van votar en el Referèndum, 
majoritàriament a favor del SÍ, amb una participació del 50%
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

U n total de 39.430 per-
sones va votar diu-
menge a l’Anoia en el 

Referèndum d’Autodetermi-
nació. Es va poder votar en els 
33 municipis de la comarca. El 
fet que el cens fos universal va 
permetre la votació a qualse-
vol col·legi electoral, fet que 
va facilitar molt el desenvolu-
pament de la jornada, malgrat 
els problemes de caire infor-
màtic. La participació va ser, 
aproximadament, del 50%. 
Els percentatges van ser molt 
similars als de la jornada del 
9N, si bé es nota un augment 
considerable dels votants a fa-
vor de l’establiment d’un Estat 
independent català.
A la comarca, van votar 
favorablement al SÍ fins a 
36.371 persones, mentre que 
2.313 van poder registrar el 
seu vot del NO. Fins a 555 
persones van preferir votar 
en blanc, i 191 vots van ser 
declarats com a nuls. 
A Igualada, es van comptabi-
litzar 13.837 vots, dels quals 
13.039 van ser positius, i 589 
negatius. A la segona població 
de l’Anoia, a Piera, van votar 
4.134 persones, amb 3.780 su-
fragis del SI, i 338 del NO. 
A destacar la gran participa-
ció a Vilanova del Camí, amb 
2.455 vots, dels quals 2.041 van 
ser favorables, i 360 negatius. 

SÍ NO Blancs Nuls Vots Totals
Argençola 137 1 138
Bellprat 80 4 1 1 86
El Bruc 573 15 10 598
Cabrera d'Anoia 260 19 4 283
Calaf 1251 47 20 9 1327
Calonge de Segarra 143 4 147
Capellades 2146 124 30 21 2321
Carme 364 11 9 1 385
Castellfollit R. 122 7 129
Castellolí 568 16 8 2 594
Copons 254 6 6 266
Hostalets Pierola 1097 83 22 15 1217
Igualada 13039 589 161 48 13837
Jorba 555 22 15 5 597
La Llacuna 445 7 8 460
Masquefa 2252 210 39 14 2515
Montmaneu 98 6 3 107
Òdena 1165 47 20 4 1236
Orpí 141 2 3 146
Piera 3780 338 62 17 4197
La Pobla de Cl. 857 67 16 940
Prats de Rei 376 14 7 2 399
Pujalt 143 3 1 2 149
Rubió 221 2 2 3 228
St. M. Tous 690 16 14 720
St. M. Sesgueioles 201 13 7 1 222
St. P. Sallavinera 138 1 5 1 145
Sta. M. Miralles 216 3 6 1 226
Sta. M. Montbui 1509 154 5 30 1698
La Torre de Cl. 844 79 12 6 941
Vallbona 552 42 8 1 603
Veciana 113 1 4 118
Vilanova del C. 2041 360 47 7 2455
TOTALS 36371 2313 555 191 39430

RESULTATS DEL REFERÈNDUM A L’ANOIA

Molts col·legis electorals van 
optar per tancar entre les 6 i 
les 7 de la tarda. A la comarca 
el tancament va ser genera-
litzat en aquesta franja horà-
ria. A Igualada, en córrer els 
rumors que la Guàrdia Civil 
podria estar estacionada al 
parc eòlic de Rubió -se’n van 
veure imatges- per entrar 
posteriorment a la ciutat, va 
motivar un canvi de plans. 
El missatge va córrer ràpi-
dament i es va establir una 
crida general a protegir les 
urnes a l’Ateneu Igualadí, 
doncs, en tractar-se d’un 
local privat, la policia no hi 
podia entrar sense ordre ju-
dicial. Centenars de perso-
nes van ocupar literalment el 
carrer Sant Pau, i a l’interior 
es va poder continuar votant 
amb normalitat. Una urna 
va romandre oberta fins més 
enllà de les 8 del vespre. Les 
imatges de les corredisses de 
voluntaris pels carrers, ur-
nes en mà, amb un cordó de 
gent, es van fer virals a mig 
món a través de les xarxes 
socials i les televisions.
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Les Comes, Ramon Castelltort i Xipreret a Igualada, 
durant el referèndum. Fotos: Ton Casellas.

Imatge del vídeo d’arribada de les urnes d’Igualada a l’Ateneu Igualadí, que s’ha fet viral a mig món.

L’alcalde Marc Castells, votant 
a la Kaserna. Foto: Joan Guasch.

Cues a l’IES Montbui, des de primera 
hora del dia.

El Casal de Joves i Grans de Piera, ple de votants.

III JORNADA D’INNOVACIÓ A L’ANOIA 
 

Innovació i Productivitat a les empreses 

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

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

 

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

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

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

Organitza:                                      Col·laboren:                                        

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

Data: 17 d’Octubre de 2017 

   Horari:  de 9:15 a 12:00 h 

PROGRAMA 

Amb el suport de:  



La jornada de l’1-O va estar 
plena d’anècdotes. Gairebé 
a cada poble se’n va produir 
alguna. Especialment emoti-
va va ser la votació de la gent 
més gran, com a Igualada, on 
una àvia de 108 anys d’edat, 
la de més edat de l’Anoia, va 
dipositar el seu vot.
Als Prats de Rei, els voluntaris 
van fer volar un dron damunt 
del campanar de l’església per 
“espiar” els voltants del poble, 
per a garantir el màxim de se-
guretat. Fins i tot la urna va 
ser protegida amb solda-
dura de ferro forjat!
A Vilanova del Camí i Mont-
bui -on es va detenir una 
persona que va intentar 
agredir amb un ganivet- va 
ser on més concentració de 
persones es va produir abans 
que sortís el sol. En tots dos 
col·legis electorals es va con-
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La Pobla de Claramunt.

Vilanova del Camí.

El Bruc.

Una àvia de 108 anys, a punt de votar a Igualada.

L’urna de Prats de Rei, soldada 
amb ferro forjat.

Des de fa almenys dues set-
manes, una trentena de guàr-
dies civils s’allotjava a l’Hotel 
Bruc, on només hi anaven a 
dormir.  Si bé aquesta situació 
era coneguda, no es va pro-
duir cap situació especial fins 
dimarts al matí, quan, arran 
de la sortida d’efectius polici-
als d’hotels a Calella i Pineda 
de Mar, un nombrós grup de 
persones va dirigir-se a l’ex-

La Guàrdia Civil, a Montmaneu -dalt- 
i Sant Martí Sesgueioles -baix-

La gent de Montmaneu, netejant els carrers per on va passar la GC.

Una dia ple d’anècdotes

gregar moltíssima gent, amb 
un ambient espectacular, mai 
vist. Com a tot arreu, la gent 
va portar esmorzar i cafè per 
aguantar el pas de les hores. 
En moltes poblacions rurals 
es van protegir els accessos 
al col·legi electoral amb 
tractors o automòbils, fins 
i tot prop d’Igualada, com 
va ser a l’Espelt.

Un escamot de la Guàrdia Civil va 
“visitar” Montmaneu i Sesgueioles
Per sorpresa de tothom, un 
escamot d’una seixantena 
de guàrdies civils va entrar 
a Montmaneu, el migdia del 
diumenge. Posteriorment, va 
fer-ho a Sant Martí Sesgueio-
les. Aquestes dues poblacions 
de l’Anoia van ser les úniques 
que van rebre la “visita” de la 
“benemèrita”, si bé, afortuna-
dament, no es van registrar 
incidents de violència. 

La GC s’equivoca de 
local a Montmaneu
A Montmaneu, la policia va 
precintar el local electoral 
oficial, però es van equivo-
car, perquè els veïns ja n’ha-
vien obert un altre moments 
abans, on la votació va conti-
nuar amb completa normali-
tat durant tot el dia. 
L’alcalde Àngel Farré expli-
cava a La Veu que “el que ha  
fet la Guàrdia Civil al nostre 
poble no té nom, ha estat 
completament desproporci-
onat. Han vingut a fer por”.
A Sant Martí Sesgueioles, la 
Guàrdia Civil va voler entrar 
al col·legi electoral, però els 
veïns ho van impedir. 
Dimarts, es va organitzar una 
“neteja” de carrers a Montma-
neu per on havia passat la GC, 
a més d’una petita manifesta-
ció de protesta. També es va 
fer una concentració de suport 
a Sant Martí Sesgueioles, amb 
la participació de molts  veïns 
i alcaldes de l’Alta Segarra.

La gent obliga a 
marxar de l’Hotel Bruc 
a la Guàrdia Civil

terior de l’hotel bruquetà per 
animar a la Guàrdia Civil a 
abandonar la zona. 
De fet, sembla que el con-
tracte amb aquesta instal.
lació hotelera finalitzava el 
dia 2, extrem, però, que no 
s’ha pogut confirmar. Amb 
tot, les imatges de la sortida 
de la GC de l’Hotel Bruc es 
van poder veure molt per les 
xarxes socials i TV3. 



L’entitat, que celebra 
aquest any el seu 50 

aniversari, recull el tes-
timoni de Càritas, que 
l’any passat va rebre la 

solidaritat de moltes 
empreses i institucions 

a través de La Veu 

Enric Fillat, president d’Apinas, amb Pia Prat, 
directora general de Publicacions Anoia.

Apinas, protagonista de la propera Veu Solidària
REDACCIÓ / LA VEU 

É s un goig per a tots els 
que fem possible cada 
setmana La Veu de 

l’Anoia i Veuanoia.cat anunci-
ar-vos que l’entitat Apinas serà 
la protagonista de la propera 
edició, el Nadal d’aquest any, 
de “La Veu Solidària”, reco-
llint així el testimoni de Cà-
ritas, beneficiària l’any passat 
de la col·laboració de molts 
comerços i empreses de la 
ciutat i comarca. 
El desembre passat vam desen-
volupar una iniciativa innova-
dora a casa nostra, “La Veu So-
lidària”, un monogràfic dedicat 
a les entitats sense ànim de lu-
cre que ajuden als més necessi-
tats. Té un afany il·lustratiu, di-
vulgatiu i de captació de fons, 
explicant com funcionen, què 
fan, les seves il·lusions i dificul-
tats i mirem de donar suport a 
les seves iniciatives. 
Tots els diners que paguen els 
anunciants, deduïdes les des-
peses d’impressió, van ínte-
grament a l’entitat. La primera 
revista es va dedicar a Càritas 
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Anoia-Segarra, molt vinculada 
a la comarca i amb una llarga 
trajectòria d’assistència social. I 
va ser un èxit ja que es van re-
captar 9.100€. Esperem aquest 
any comptar també amb la col.
laboració de tanta gent com 
llavors.

Monogràfic 
el proper Nadal
Aquest monogràfic, amb en-
trevistes a les diferents col·la-
boradors i treballadors, projec-
tes, instal·lacions, etc. ha tingut 
el suport de molts anunciants, 
empreses, escoles, ajuntaments 
i diferents  institucions que són 
part important en aquest pro-
jecte solidari, on també hi ha 

la fila 0, que és un número de 
compte corrent de l’entitat on 
s’hi poden ingressar directa-
ment diners. 
“La Veu Solidària” és oberta 
a qualsevol iniciativa i només 
s’assegura que els diners es 
destinin a la finalitat de la cam-
panya i que sigui portada de 
manera escrupolosa per perso-
nes acostumades a fer aquesta 
feina amb objectivitat, trans-
parència i honestedat. Som 

solidaris i periodistes. I volem 
explicar qui hi ha darrere de 
cada institució, com s’organit-
za, com destinen els diners, i la 
feina que fan en l’ajut dels qui 
més ho necessiten. Vam anun-
ciar aleshores que faríem una 
selecció i escoltaríem propos-
tes per tal de poder arribar a 
tantes i tantes activitats com les 
que la ciutadania desenvolupa. 
Aquest any hem triat Apinas, 
que celebra el seu 50è aniver-

sari. 
Es tracta d’una entitat prou 
coneguda per als igualadins 
i anoiencs, de llarga trajectò-
ria, que treballa per afavorir la 
qualitat de vida de les persones 
amb discapacitat intel·lectual o 
amb trastorns de desenvolupa-
ment  i de les seves famílies a 
la comarca de l’Anoia. També 
fa tasques com la de facilitar 
l’atenció integral i personalit-
zada, afavorint la prevenció, la 
detecció precoç i inclusió soci-
al, actuant com entitat social-
ment responsable. Ha endegat 
projectes ocupacionals i és un 
projecte col·lectiu de responsa-
bilitat social que ha unit usu-
aris dels centres i serveis que 
tenen  en funcionament, les se-
ves famílies i els professionals. 
Si esteu interessats a col.la-
borar-hi, podeu posar-vos en 
contacte amb nosaltres a tra-
vés de publicitat@veuanoia.
cat- o trucant als telèfons 671 
669 047 o  93 804 24 51. Tam-
bé, si voleu, podeu col.laborar 
directament enviant diners al 
compte ES09 2100 0001 0702 
00298523 ref. La Veu Solidaria.

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Comerç torna 
a portar al bell mig de la 
Rambla d’Igualada La 

Gran Festa del Vi. Després de 
l’èxit aclaparador de les últimes 
edicions, aquesta activitat ar-
riba amb força el dissabte, dia 
11 de novembre. La ciutat es 
tornarà a engalanar per tal de 
celebrar la seva sisena edició, 
reunint els millors productors 
de vins de proximitat i d’altres 
productes gastronòmics i de la 
comarca com a protagonistes.
Ara, quan la festa està total-
ment consolidada, és pretèn 

L’11 de novembre, torna 
la Gran Festa del Vi

que La Gran Festa del Vi creixi 
més encara en qualitat. L’orga-
nització també vol explorar les 
víes que permetin una major 
vinculació de la festa amb 
les botigues de la ciutat i que 
La Gran Festa del Vi reper-
cuteixi en les vendes de co-
merç en general.
Com ja ha passat altres vega-
des, La Gran Festa del Vi coin-
cidirà amb altres iniciatives que 
potencien el petit comerç, com 
és Igualada Slow Shopping, 
on els establiments d’Igualada 
Comerç oferiran descomptes 
extres durant 4 dies que durarà 
aquesta promoció.

Com sempre, el públic assis-
tent a La Gran Festa del Vi 
podrà gaudir de les activitats 
paral·leles amb música inclo-
sa i altres activitats paral·leles 
que de mica en mica aniran 
anunciant a través de les seves 
xarxes socials els propers dies.
L’organització valora molt 
positivament l’èxit de les 
darreres edicions, així ma-
teix, es seguirà amb l’horari 
establert: de 12h a 23h.
En definitiva, una oportu-
nitat única per gaudir tran-
quil·lament del bon ambient 
i de passar-hi una bona es-
tona a la nostra ciutat.

Comença la declaració 
dels metges involucrats 
en el cas Gabriel Pérez

REDACCIÓ / LA VEU 

A hir dijous al matí va 
iniciar-se la declara-
ció de quatre dels set 

metges involucrats en el cas de 
Gabriel Pérez als Jutjats d’Igua-
lada. Recordem que el jove, de 
24 anys d’edat, va morir l’agost 
de 2016 a causa d’una peritoni-
tis després d’anar tres vega-
des a l’Hospital d’Igualada, 
sense que els metges s’ado-
nessin de la seva malaltia 
fins al darrer moment. 
Es tracta de dos metges d’ur-
gències, un de cirurgia digesti-
va i un adjunt, que van declarar 
ahir al matí, 14 mesos després 
dels fets. Els metges, acusats 
d’homicidi imprudent per la 
via penal, van parlar sobre els 

procediments mèdics d’atenció 
que se li van practicar a Pérez, 
així com els resultats de la valo-
ració del quadre clínic que pre-
sentava el jove. Algunes fonts 
expliquen que, durant la 
declaració, sembla que els 
metges s’haurien contradit 
en algun extrem.
Tres metges més de l’Hospital 
d’Igualada estan citats a decla-
rar el proper 26  d’octubre. 
Aquesta setmana, el Consorci 
Sanitari de l’Anoia, que regeix 
l’Hospital d’Igualada, ha ela-
borat un comunicat en el qual 
torna a mostrar el condol a la 
família de Gabriel Pérez Esca-
lante, es posa a disposició de la 
justícia, i reitera que ha reforçat 
les mesures d’atenció al pacient 
al departament d’Urgències. 

Concentració, ahir, davant els Jutjats. Foto: Ràdio Igualada.
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David Andrés.

Avança el projecte de 
telemedicina a la 
Catalunya Central en 
teledermatologia

La revista Forbes torna a situar el xef David Andrés
entre els 30 millors joves talents del món
REDACCIÓ / LA VEU 

L a coneguda revista For-
bes ha tornat a situar 
al xef igualadí David 

Andrés, del restaurant Somi-
atruites i de l’Àbac de Barce-
lona, com a un dels millors 
30 talents joves del món, tal i 
com ja va succeïr l’any passat. 

Primer llistat 
La revista elabora per primera 
vegada el llistat 30 Under 30: 
les 30 persones menors de 30 
anys que destaquen “pel seu 
talent, les seves idees empre-
nedores i el seu creixent paper 
en una economia en procés de 
transformació”, expliquen els 

Recentment en la jornada de 
presentació de projectes inno-
vadors que ha celebrat l’Ins-
titut Català de la Salut, s’ha 
posat de manifest el valor de 
la iniciativa de teledermatolo-
gia que es porta a terme a les 
comarques centrals. L’experi-
ència exitosa ha fet que l’ICS 
hagi decidit implementar, a 
mitjà termini, la teledermato-
logia al conjunt de Catalunya. 
Actualment, en relació amb 
aquest projecte, Josep Vidal 
Alaball ha rebut una beca de 
la institució per avaluar en 
profunditat la qualitat assis-
tencial i l’estalvi econòmic 
associat a aquesta pràctica 
innovadora que permet agi-
litzar l’atenció dermatològica, 
tant a l’atenció primària com 
a l’atenció especialitzada. 
Segons un informe elaborat 
per Vidal, la telemedicina es 
va introduir per primera ve-
gada a la Catalunya Central 
amb un projecte pilot de te-
ledermatologia que es va fer a 
Manresa l’estiu de 2010. 
La llista d’espera en dermato-
logia s’havia disparat a l’aten-
ció primària a causa del con-
text econòmic. Afegeix que es 
necessitava una solució ràpida 
que no suposés un cost eco-
nòmic addicional. A causa de 
l’impacte immediat del pro-
jecte, la teledermatologia es va 
ampliar a tota la comarca del 
Bages el 2011 i a la comarca 
del Berguedà el 2012. 
El 2014 es va publicar un es-
tudi per avaluar l’impacte de 
la teledermatologia en la dis-
minució de les llistes d’espera 
a la comarca del Bages durant 
el període 2009-2012 i es va 
demostrar que, gràcies a la 
teledermatologia, els temps 
d’espera en els serveis de der-
matologia havien disminuït 
des d’una mitjana de 30 dies, 
abans de la implementació de 
la teledermatologia, fins a una 
mitjana de 16 dies. Després de 
l’èxit en aquestes dues comar-
ques, l’intenció és ampliar el 
servei a tot el territori.

organitzadors. Aquesta llista 
distingeix els 30 joves més in-
novadors i inspiradors d’Espa-
nya. La revista selecciona joves 
líders que ja han fet un impac-
te o aquells que estan a punt 
de fer-ho. “Encara que els seus 

objectius són diferents, les se-
ves missions segueixen sent 
les mateixes: canviar el món”, 
diuen des de Forbes.
Aquesta llista es tracta “d’un 
reconeixement a l’enginy, al 
valor i a la investigació”. La 

publicació inclou a aquells in-
novadors amb el potencial de 
convertir-se en referents d’una 
generació en diferents àmbits, 
entre ells tecnologia, comuni-
cació, política, art o finances.
Aquesta setmana, la Reial 
Acadèmia de Belles Arts de 
San Fernando, a Madrid, ha 
acollit una jornada completa 
de taules rodones, entrevistes i 
presentacions, que posaven en 
valor a aquests joves talents. 
Andrés ha participat en un 
sopar amb l’exembaixador 
d’Estats Units, James Cortos, 
i en la taula rodona ¿Se puede 
conseguir éxito comercial sin 
sacrificar el componente ar-
tístico?.

Centre d’Innovació Anoia.

... I dos dies després, jornada de la UEA sobre 
la indústria i la “revolució 4.0” a Montbui
REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper 19 d’octubre, 
tindrà lloc a l’edifici 
Mont-Àgora de Santa 

Margarida de Montbui una 
jornada organitzada per la 
Unió Empresarial de l’Anoia 
sota el suggerent lema La in-
dústria de l’Anoia sabrà adap-

tar-se a la Revolució 4.0?
La “impressió 3-D”, la con-
nexió de les màquines d’una 
fàbrica al PC i el mòbil, l’anà-
lisi del Big Data per millorar 
processos i optimitzar costos, 
el control de la logística des 
del núvol, la realitat augmen-
tada, la Industrial Internet 
of Things (IIoT)... La fàbrica 

tradicional està canviant ar-
reu del món. A l’Anoia ja en 
són diverses, les empreses 
que han entrat en l’anome-
nada “Quarta Revolució In-
dustrial”, per bé que la gran 
majoria encara veuen aquest 
horitzó com a molt llunyà.
Es tractarà d’una jornada for-
mativa, de 9 a 14 hores, per 

conèixer de primera mà les 
últimes tendències en la in-
dústria global i com s’apliquen 
en l’entorn més proper. Adre-
çada a empresaris, directius, 
enginyers, treballadors i estu-
diants en general que vulguin 
formar-se una idea precisa de 
com seran -i són- les “fàbri-
ques intel·ligents”. 

El proper 17 d’octubre, Jornada d’Innovació de 
l’Anoia a Vilanova del Camí....
REDACCIÓ / LA VEU 

E l dimarts 17 d’octubre, 
el Centre d’Innovació 
Anoia acollirà la terce-

ra edició de la Jornada d’Inno-
vació de l’Anoia, organitzada 
pel centre tecnològic Leitat i 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí, i la col.laboració de l’As-
sociació Polígons dels Plans, i 
La Veu de l’Anoia. 
La jornada tindrà lloc des de 
les 9.15 fins a les 12 hores. 
Comptarà amb la presència 
del president de Leitat, Jor-
di William Carnes. A l’inici 
es farà una ponència sobre 
Nous instruments de producti-
vitat i competitivitat: cap a la 
Indústria 4.0 com a model de 
referència, a càrrec de  Josep 
Lluis Checa, gerent del Cen-
tro Excelencia en Nanotec-
nologia LEITAT a Xile. Des-
prés, arribarà el torn d’una 
taula rordona per debatre 
la innovació a l’Anoia amb 

Xavier Marginet, de Labcat 
Grup Fontanellas i Martí; 
Lluís Pinardell, Director de 
Flexibrick; Josep M. Lladó, 
Director d’Ultramàgic; Dio-
nisio Martin, Director Mitc-
hell Europe; i Jordi Valls, 

Conseller Delegat de Pere 
Valls SA. La taula serà mode-
rada per Jordi Puiggròs, Di-
rector de Redacció de La Veu 
de l’Anoia. Posteriorment es 
clourà la jornada, als volts de 
les 12 del migdia. 

Hi haurà servei gratuït d’as-
sessorament personalitzat en 
innovació per les empreses 
que ho sol·licitin. Inscripci-
ons gratuïtes a: 
peconomica@vilanovadelcami.cat 
o trucant al 932 491 160.



Diumenge tindrà lloc 
l’habitual Trobada de 
Puntaires, i dijous vi-

nent, festiu, hi ha mol-
tes activitats

El programa d’aquest any inclou una reproducció amb estil “antic”. A la dreta, trobada de puntaires.

Demà comencen les Festes del Pilar, del barri de la Font Vella

JOSEP ELIAS FARRÉ / LA VEU 

L es Festes del Pilar 
2017, del Barri de la 
Font Vella, comencen 

demà dissabte, 7 d’octubre.
El veïnat es disposa a honorar 
a la seva Patrona amb actes 
populars i religiosos, que ve·
nen recollits en el Programa 
de les festes que, aquest any, 
ofereix una particularitat 
en la seva portada. S’ofereix 
el facsímil del programa de 
1917, o sia de cent anys enre·
re. La festa del carrer d’aquell 
any va tenir lloc els dies, 11, 
12 i 14 d’octubre. Toni Guix la 
completat amb el dibuix dels 
gegants i dels nans. El pòrtic 
d’enguany l’ha escrit el perio·
dista igualadí, fill del barri, 
Joan Maria Morros Cuadras.
Aquestes festes  del Pilar, s’en·
cetaran demà, dissabte, a les 
12 h., amb repic de les cam·
panes de Santa Maria i del 
Roser. Enlairada de  coets i 
sonorització del barri, en se·
nyal de l’inici de la Festa.
A 2/4 de vuit del vespre Cer·
cavila, amb els Gegants del 
barri, Botines i Pilar i els 
capgrossos, acompanyats 
dels grallers de l’Associació 
Cultural de Grallers Dessota, 
que coordina la imatgeria del 
barri.

Diumenge, XXVII Diada de 
la Puntaire
A 2/4 d’11, realització, de·
mostracions i exposició de 
treballs, per part dels parti·
cipants.
Com cada any, s’obsequiarà 
amb coca a totes les perso·
nes participants, amb la col·
laboració del Gremi de Fla·
quers de l’Anoia.
En cas de mal temps l’acte 
es desenvoluparia en el po·
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liesportiu del col·legi de la 
Divina Pastora.
A 2/4 de 2 del migdia es lliu·
rarà un obsequi a tots els ins·
crits en la diada, per part de 
l’ajuntament d’Igualada, jun·
tament amb detalls gentilesa 
Krokobags·Franquesa i Lli·
breria Jordana.

Dimecres, dia 11 d’octubre
XIII Gresca i Sopar a la fres·
ca, a les 9 del vespre, a la 
plaça de Pius XII (pa amb 
tomàquet, botifarra, vi i ai·
gua per acompanyar i coca 
de vidre). Després, un cre·
mat, tot escoltant música 
d’en Tussal’n Paqué.
Una innovadora producció di·

rigida per Diego Paqué, autor 
nominat als premis nacionals 
de Música (Tango, bolero,can·
çons d’autors universals, sons, 
melodies interpretades per ge·
neracions diferents i afins)

Dijous, dia 12 Festa del Pilar
A les 8 del matí, Matinades 
amb els Grallers de l’Escola de 
Grallers de Sitges, que un any 
més despertaran al veïnat, amb 
el toc de la gralla, amb senti·
ment i força, fent que comenci 
el dia amb alegria.
A les 11, Cercavila, amb el Bo·
tines, la Pilar, els nans i la Ban·
dera del Barri de la Font Vella, 
acompanyats pels Grallers sit·
getans i l’Associació Cultural 
Dessota, convidant als veïns a 
la Missa solemne.
A 2/4 de 12, a la basílica de 
Santa Maria, Ofici, que cele·
brarà, el rector, Mn. Eduard 
Flores. Acompanyament a l’or·
gue, per l’igualadí Lluís Victo·

ri, els cants que aniran a cura 
d’ Antoni M. Prat i la soprano 
Núria Mas. Al final es cantarà 
l’Himne del Barri (lletra i mú·
sica de Josep M. Tribó)
A la sortida, passejada pel bar·
ri fins a la plaça del Pilar, on es 
disparà una sorollosa traca i se·
guidament tindrà lloc un con·
cert·Vermut, amb l’actuació de 
Doctor Jazz Friends (música 
dixieland i jazz tradicional)
A la tarda, 2/4 de 6, Xocolatada 
i Espectacle infantil,
A la plaça de Pius XII, amb xo·
colata, coca, “melindros”, gen·
tilesa de Pastisseria Targarona.
Tot seguit, el grup Tot Circ, 
presentarà l’espectacle infantil 
“Clàssic Clown”.
A 2/4 de 8 del vespre, a l’esglé·
sia del Roser, concert a cura 
del conjunt Néixer (igualadins 
components d’un dels millors 
conjunts del món) oferiran 
una actuació amb les seves 
harmòniques. Tot un plaer es·

coltar·los.

Dissabte 14 d’octubre
· 10 h 22è. Mercat de la Puça. 
Inici de la 22è. edició del pri·
mer mercat d’exposició i ven·
da al carrer fet a la nostra ciu·
tat. Un mercat d’oportunitats 
que els comerços de barri de 
la Font·Vella, ofereixen a tota 
la ciutat i comarca en les se·
ves festes.
· 19 h A la Plaça de Pius XII.     
Obsequi de Pa, amb vi i sucre,  
per a tothom qui o desitgi, fins 
que s’acabi.

Dijous  19  d’octubre
· 19 h A l’església del Roser, 
missa en sufragi dels difunts 
del barri, que oficiarà  Mn. Jo·
sep Aribau.

Diumenge  22  d’octubre
· 7 h  Sortida des de la plaça del 
Rei per la  30a edició de la Pes·
cada Sorpresa.  

.

aparells de fitness

btt

ciutat

carretera

e-bikes

btt rigida
 a partir 150€ mes

btt doble suspensio
a partir  200€ mes

12 quotes sense 
interessos
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La marató va comptar amb molts voluntaris i la col.laboració d’entitats, empreses i comerços.

Acaben les obres de 
millora de la Casa 
de Cultura, que 
acollirà la nova 
Agència Tributària

Més de cent persones van participar en el simulacre 
d’evacuació del CAP Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

C iutadans i professio-
nals han participat fa 
pocs dies en un simu-

lacre d’evacuació per incendi 
que s’ha fet al Centre d’Aten-
ció Primària Anoia, ubicat al 
Passeig Mossèn Jacint Verda-
guer d’Igualada. Aquesta acció 
s’ha portat a terme d’una for-
ma ordenada i d’acord amb els 
plans d’emergència. 

Sense contratemps 
i amb rapidesa
Hi han intervingut 113 per-
sones, a qui s’ha atès d’acord 
amb les seves característi-
ques, ja que n’hi havia de 
totes les edats i algunes amb 
mobilitat reduïda. 
El simulacre ha començat a 
dos quarts d’onze del matí, 
i s’ha realitzat sense contra-
temps i amb rapidesa. La res-
ponsabilitat d’executar-lo ha 
estat d’un equip de professio- El mes de setembre han fina-

litzat les obres a l’edifici de la 
casa de Cultura d’Igualada 
ubicat al carrer de Sant Carles, 
83 d’Igualada,  gestionat pel 
Consell Comarcal de l’Anoia. 
Les obres han permès d’una 
banda adequar un espai per 
a l’ Agència Tributària de Ca-
talunya, seguint així l’acord 
pres el passat mes de març 
de cedir un espai per a la im-
plantació d’un punt de servei 
i d’atenció al públic i, de l’al-
tra, millorar, ordenar i netejar 
els espais destinats a l’escola 
de dansa pròpiament. 

65 metres quadrats
L’Agència Tributària de Ca-
talunya disposarà d’un espai 
total de 65m2, ubicat a planta 
baixa de l’edifici i amb accés 
directe del carrer indepen-
dent de l’escola de dansa.  La  
dependència disposa de l’es-
pai suficient per treballar-hi 4 
persones; bany, sala de reuni-
ons i les zones necessàries per 
atenció al públic.
A més, les obres han permès 
també realitzar millores a l’es-
cola de dansa. Així, s’han re-
solt els problemes d’humitat, 
arreglat el paviment, pintat 
les aules, millorat la instal-
lació elèctrica i també s’ha 
recol·locat elements com les 
espatlleres, miralls, etc.   
Les obres d’adequació i millo-
res de l’espai han anat a càr-
rec del Consell Comarcal de 
l’Anoia, amb una subvenció 
de la Diputació de Barcelona.

nals del CAP, que han comptat 
amb el suport de la Unitat de 
Riscos Laborals de la Gerència 
Territorial Catalunya Central. 
La valoració d’aquest exercici 
ha estat molt positiva. 
L’emblemàtic edifici de l’ICS 

a Igualada acull els equips 
d’atenció primària (EAP) i els 
serveis següents: l’EAP Anoia 
Rural, l’EAP Igualada Urbà, el 
Servei d’Atenció Continuada 
de l’EAP Anoia Rural, el Ser-
vei d’Atenció Continuada de 

l’EAP Igualada Urbà, l’Atenció 
a la Salut Sexual i Reproduc-
tiva Anoia, la Unitat de Salut 
Internacional Anoia, el Di-
agnòstic per la Imatge Anoia 
i el Servei d’Atenció Primària 
Anoia.   

La Marató de Donació de Sang va comptar amb 
545 participants a Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

C inc-centes quaran-
ta-cinc persones es 
van acostar al Tea-

tre Municipal de l’Ateneu per 
donar sang durant la Marató 
celebrada aquest passat dis-
sabte 30 de setembre, de 10 
a 22h, a Igualada. D’aquestes 
545, 491 es van fer efectives i 
la resta, 52 en total, varen ser 
oferiments de persones que en 
aquell moment no varen po-
der donar sang. 
Els organitzadors volen res-
saltar les 52 persones que no 
havien donat mai sang es van 
iniciar en la donació en aques-
ta Marató de Manlleu. 
Aquesta campanya es valora 

per l’organització com un èxit 
per aconseguir les previsions, 
i per l’alta participació de gent 
jove i de nous donants. 
Durant tota la jornada es va-
ren poder portar a terme la 
majoria d’activitats menys les 
que tenien lloc a l’exterior du-
rant la pluja de la tarda. A les 
11:00h La cercavila de la Ma-
rató! Els Petits Diables d’Igua-
lada, i l’Ass. Esportiva Hoquei 
Línia Igualada! , 12:15h Actu-
ació de dansa (Companyia de 
Dansa Espai d’Arts), 12:30h 
Actuació de dansa (Estudi de 
Dansa i Expressió Dell’arte), 
de 16:30 a 19:00h Passejada 
amb carro de cavalls per a la 
mainada (Antic Gremi de Tra-
giners) i a les 19:15h Actuació 

de dansa (Escola Sweet India). 
Com sempre es va comptar 
amb el suport en l’organitza-
ció de les Dones de les Tardes 
dels Dimecres. Cal destacar 
la important col·laboració de 
forns de pa, restaurants, esta-
bliments de menjar preparat i 
d’altres que amb la seva col·la-
boració varen convertir el re-

frigeri amb un autèntic atrac-
tiu (El bon Tast-Pastisseria, 
els Fogons, Fidel Serra, Forn 
Alemany, Forn de pa Jaume i 
Vicenç, pa pastisseria i degus-
tació Les Comes, Pastisseria 
Pla, Restaurant Braseria Racó 
del Traginer, Torres precui-
nats, Restaurant Cal Jaume, 
Pizzeria Munich). 
També la habitual xocolatada 
feta pels veïns del Sant Crist, 
l’obsequi de vals de pàrquing 
i el sorteig d’un televisor, per 
gentilesa de La Mútua. 
Durant la Marató el Banc de 
Sang i Teixits va poder apro-
fitar per fer difusió de la do-
nació de plasma i aconseguir 
motivar a donants per les pro-
peres campanyes. 

Un total de 52 perso-
nes es van estrenar per 
primera vegada en una 

donació de sang, que 
va comptar amb la col.
laboració desinteressa-

da de molta gent



Més de cent marques 
seran presents en qua-
tre grans zones del Rec, 
amb una àmplia oferta 
cultural i gastronòmica

El Rec.0 tornarà el novembre als carrers del barri de les adoberies.Foto: Marc Vila.

Canal Taronja emetrà 
el final de la temporada 
castellera amb 
les principals diades

L’edició d’hivern del Rec.0 serà del 8 al 11 de novembre

REDACCIÓ / LA VEU 

E l barri del Rec d’Igua-
lada tornarà a trans-
formar-se del 8 a l’11 

de novembre. Les antigues 
adoberies seran ocupades 
per grans marques  de moda 
i dissenyadors emergents que 
convertiran aquests espais 
en autèntics experiments de 
retail. Rec.0 és una concen-
tració de vendes especials 
inèdita, un festival de moda, 
cultura i gastronomia que re-
voluciona tota una ciutat no-
més durant quatre dies.

Les grans marques i el talent 
emergent conviuen al Rec.0
Seran 100 les marques i disse-
nyadors de moda repartides 
en quatre grans zones del bar-
ri del Rec, en un circuit urbà i 
obert a tothom, on es combi-
na el patrimoni industrial de 
fa segles amb la creativitat dels 
espais i les marques de moda. 
Grans marques de moda com 
Levi’s, Adidas, Mango, Cam-
per o IKKS segueixen or-
ganitzant les seves botigues 
efímeres més especials, amb 
muntatges especials com el 
que durà a terme Lacoste, que 
evoluciona el seu model cap a 
un concepte premium. Noves 
incorporacions com Reebok, 
Quiksilver, Boboli, Furest, 
DC o Roxy, la moda de Ses-
sùn,  Samsoe Samsoe o Little 
Creative Factory i el retorn de 
Tsunami o Loreak Mendian, 
convertiran aquesta edició 
del Rec.0 en la més sòlida des 
que va començar.
Les grans marques desem-
barquen al Rec.0 amb tots 
els seus recursos, oferint una 
imatge única en espais indus-
trials molt especials. A més 
de les mencionades, trobarem 
Nice Things, Sita Murt, Punto 
Blanco, Kickers, Sebago, Javier 
Simorra, Antonio Miro, Tex-
tura, Kaotiko Barcelona, Cas-
tañer, Fox Head o Buff.
L’apartat infantil incorpora 
importants novetats, com Bo-
boli, Little Creative Factory, 
My bags, Picnik, 1+ in the fa-
mily i Sorry 4 The Mess que 
es sumaran a Tiny Cottons, 
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Les diades castelleres de la 
recta final de la temporada 
seran emeses en directe per 
Canal Taronja Anoia. A través 
d’un acord al qual han arribat 
Canal Taronja i els Moixigan-
guers d’Igualada, la televisió 
emetrà el programa casteller 
que la Xarxa de Comunicació 
Local fa amb el seguiment de 
les diferents diades.
La primera diada que s’eme-
trà és la Diada de Sant Miquel 
de Lleida, que es fa aquest 
dissabte 30 de setembre de 
dos quarts de 6 de la tarda a 
les 8 del vespre. La propera 
serà dissabte de la setmana 
que ve, 7 d’octubre, de 5 de la 
tarda a 10 de la nit. Les altres 
diades que es podran veure 
per Canal Taronja són la de 
Santa Teresa del Vendrell el 
15 d’octubre, la de Santa Úr-
sula de Valls el 22 d’octubre, 
la Diada dels Moixiganguers 
d’Igualada el 28 d’octubre, la 
de Sant Narcís de Girona el 
29 d’octubre, la de Tots Sants 
de Vilafranca del Penedès l’1 
de novembre, la Diada Xic de 
Granollers el 12 de novembre 
i la Diada dels Minyons de 
Terrassa el 19 de novembre.
L’emissió de les diades a Canal 
Taronja Anoia es fa de manera 
íntegra amb el comentari de 
diversos especialistes del món 
casteller que formen part de la 
Xarxa de Comunicació Local.

Bean’s Barcelona, yporqué, 
Micu Micu, Mamadú, Mon 
Marcel o Piu et Nau, a més 
de les col.leccions infantils 
d’IKKS o Nice Things.
El disseny independent arri-
ba de la mà del Rec Pop Up 
Day Estrella Damm que creix 
per donar cabuda a marques 
emergents que busquen do-
nar-se a conèixer. En aquesta 
ocasió hi haurà sis espais on hi 
passaran més de 20 marques 
durant els quatre dies: Cos-
talamel, Colmillo de Morsa, 
Bless the Mess, Maria Roch, 
CUS, Victoria Barrueco, són 

algunes de les seleccionades. 
I també, com sempre, al Rec.0 
continua el talent creatiu de 
dissenyadors com Carlota-
oms, Ssic and Paul, Pau Este-
ve, IKA Editions, Les Chaus-
seurs, Dorotea, Loa, Rita Row 
o Kinetik Supply, i els més 
consolidats, com Txell Miras, 
Miriam Ponsa, Josep Abril, 
Who, Ingrid Munt, Gorni 
Kramer, Susi Sweet Dress, Vi-
sual Poetry Barcelona, David 
Valls o Jordi Rafart, que seran 
en diferents espais, amb una 
oferta de moda singular.

A més de moda, música i 
menjar de carrer
L’oferta de moda, eix principal 
del Rec.0, es completa amb 
una programació cultural gra-
tuïta i un oferta gastronòmica 
completa. En l’apartat musical, 

hi haurà dos escenaris on hi 
passaran grups com Maïa Vi-
dal, Intana, Bastante, Mundo 
Chillón o Black Kiss Supers-
tar. La gastronomia torna amb 
el Rec Street Food, amb una 
oferta gastronòmica variada, 
un nou espai patrocinat per 
Bodegues Torres,  l’espai Pas-
toret i els dos espais Estrella 
Damm. La marca barcelonina 
Antonio Miro és l’encarregada 
de dissenyar la samarreta Rec 
d’aquesta edició. 

Des de l’Associació d’Esclerosi Múltiple, us convidem a 
la nostra matinal de tardor. Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, conjunt modernista situat a Barcelona i que 
fou projectat per l'arquitecte Lluís 
Domènech i Montaner.

Dissabte 21 d’octubre
Sortida de Vilanova del Camí 08:15h 

(col·legi Marta Mata)
Sortida d’Igualada 08:25h (Estació Hispano)

Visita Guiada 9,00€ per persona

L’Associació és fa càrrec del desplaçament i del seu cost.
Hem d'estar allà a 3/4 de 10h, la visita té una durada d'1 
hora i quart, vol dir que si tot va bé, entre dos i tres quarts 
de dotze haurem acabat i ja podem tornar a casa.
Tenim 50 places, però cal que confirmeu la vostra 
assistència el més aviat possible per tal de poder fer el 
pagament de la reserva. En el supòsit de no ser un 
mínim de 30 
persones, la sortida és cancel·laria.
Per poder reservar la plaça cal enviar 
un correu aemanoia@gmail.com 
o trucar al 
609 109 777
amb les següents dades:

Nom i cognoms, DNI, Telèfon i número de participants

Podeu fer reserva des del 29 de setembre a l’11 d’octubre.

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com



COM ENS AFECTARÀ EL NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES? 
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016.

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

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

Supera el gasto de sanidad, educación...

¿Se está informando de que el sistema no es sostenible 
o preparando para un recorte de las pensiones?

JOAN SANJOSÉ
Grup Carles  - Responsable en Sistemes d’Informació
@grup_carles

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

El nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) relatiu a la protecció de 
les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circu-
lació d’aquestes dades, va entrar en vigor al maig de 2016 i serà aplicable a partir de 
maig de 2018, quedant derogada la Directiva 95/46/CE. En aquest període transitori, 
i tot i que segueixen vigents les disposicions d’aquesta Directiva i les corresponents 
normes nacionals de desenvolupament, els responsables i encarregats de tractament 
han d’anar preparant i adoptant les mesures necessàries per estar en condicions de 
complir amb les previsions del RGPD en el moment en què sigui d’aplicació.

El RGPD és una norma directament aplicable, que no requereix de normes in-
ternes de transposició, ni tampoc, en la majoria dels casos, de normes de des-
envolupament o aplicació. Per això, els responsables abans de res han d’assumir 
que la norma de referència és el RGPD i no les normes nacionals, com venia 
succeint fins ara amb la Directiva 95/46. No obstant això, la llei que substituirà 
l’actual Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) sí que podrà incloure algu-
nes precisions o desenvolupar en matèries en què el RGPD ho permeti.

El RGPD conté molts conceptes, principis i mecanismes similars als establerts per 
la Directiva 95/46 i per les normes nacionals que l’apliquen. Per això, les organitza-
cions que en l’actualitat compleixen adequadament amb la LOPD Espanyola, tenen 
una bona base de partida per evolucionar cap a una correcta aplicació del nou Re-
glament. No obstant això, el RGPD modifica alguns aspectes del règim actual i con-
té noves obligacions que han de ser analitzades i aplicades per a cada organització 
tenint en compte les seves pròpies circumstàncies.

Dos elements de caràcter general constitueixen la major innovació del RGPD per als 
responsables i es projecten sobre totes les obligacions de les organitzacions:

ANA ISABEL PÉREZ ORTEGA
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El principi de responsabilitat proactiva.
El RGPD descriu aquest principi com la necessitat que el responsable del tractament 
apliqui mesures tècniques i organitzatives apropiades a fi de garantir i poder demos-
trar que el tractament és conforme amb el Reglament.
En termes pràctics, aquest principi requereix que les organitzacions analitzin quines 
dades tracten, amb quines finalitats ho fan i quin tipus d’operacions de tractament 
porten a terme. A partir d’aquest coneixement, han de determinar de manera explí-
cita la forma en què aplicaran les mesures que el RGPD preveu, assegurant-se que 
aquestes mesures són les adequades per al seu compliment i que es poden demostrar 
davant els interessats i davant les autoritats de supervisió. En síntesi, aquest principi 
exigeix una actitud conscient, diligent i proactiva per part de les organitzacions en-
front de tots els tractaments de dades personals que duguin a terme.

L’enfocament de risc
El RGPD senyala que les mesures dirigides a garantir el seu compliment han de tenir 
en compte la naturalesa, l’àmbit, el context i els fins del tractament, així com el risc per 
als drets i llibertats de les persones.
D’acord amb aquest enfocament, algunes de les mesures que el RGPD estableix, s’apli-
caran  només quan hi hagi un alt risc per als drets i llibertats, mentre que altres s’hau-
ran de modular en funció del nivell i tipus de risc que els tractaments presentin.
L’aplicació de les mesures previstes pel RGPD s’ha d’adaptar, per tant, a les caracterís-
tiques de les organitzacions. El que pot ser adequat per a una organització que tracta 
dades de milions d’interessats en tractaments complexos que involucren informació 
personal sensible o volums importants de dades sobre cada afectat, no és necessari per 
a una petita empresa que porta a terme un volum limitat de tractaments de dades no 
sensibles. Recomanem que es revisi cada cas i s’adoptin les mesures necessàries per 
estar en condicions de complir amb les previsions del RGPD en el moment en què 
sigui d’aplicació  

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

É s una mica incoherent, però en diverses ocasions els empresaris desenvolu-
pen la seva activitat empresarial des del seu punt de vista i no des del punt 
de vista dels seus clients, proveïdors i empleats. Per això, a continuació es 
detallen 5 errors que has evitar si ets empresari.

 1) Relacions tòxiques
Tots coneixem persones en la nostra vida que, per algun o altre motiu ens resulten tòxi-
ques i la seva existència és molt habitual en l’activitat empresarial. Així trobem a clients 
tòxics als quals no podem deixar de subministrar per algun motiu però que perjudi-
quen la nostra rendibilitat; altres vegades trobem a proveïdors tòxics als quals hem de 
seguir comprant per certs compromisos i, naturalment a empleats tòxics que generen 
mala influència en els seus companys i que acaben afectant el clima laboral.
I si bé tot això es podria solucionar amb una adequada gestió i planificació empresarial, 
la seva realització no sol agradar a les empreses perquè es pensa en l’efecte a curt termini 
i no en els beneficis i millores amb què comptarà l’empresa en el mitjà-llarg termini.

 2) Escassa diversificació de productes i serveis
Certes Empreses focalitzen la seva activitat empresarial en productes que porten 
anys i anys fabricant o en serveis que han prestat habitualment, sense parar-se a pen-
sar si el client actual els vol tal com són. I així, el dia que aquest client es va amb la 
competència, l’empresari no entén el motiu, quan hagués estat tan senzill com realit-
zar un seguiment personalitzat dels clients via qüestionari o entrevista personal on 
s’haguessin pogut detectar múltiples aspectes.

ANA ISABEL PÉREZ ORTEGA
consultora Dept. Consultoria estratègica de PIMEC

5 ERRORS QUE HAS D’EVITAR SI ETS EMPRESARI

JOAN SANJOSÉ

Gràcies!!! 
Els treballadors de La Caixa tallen la Diagonal i criden 

‘Els carrers seran sempre nostres’

Certes empreses, sorprenentment, 
viuen al dia i no són capaços de pla-
nificar la seva activitat empresarial

3)  Improvisació comercial
Algunes empreses volen incrementar la seva vendes d’una manera ràpida i ho soluci-
onen contractant un comercial que si no compta amb una cartera consolidada, amb 
prou feines pot desenvolupar una cartera nova. O bé contracten un responsable de 
vendes que si bé es mou com peix a l’aigua amb els grans clients no així amb el seu 
equip i el que aconsegueix d’una banda ho perd per un altre. I així, s’acaba improvi-
sant, prenent decisions inadequades i gastant diners en accions que té escàs retorn 
en increment de vendes.

 4) Orgull directiu
En algunes ocasions, m’he trobat amb empresaris que per molt que els indiquis que 
les decisions que estan prenent no són les adequades, fan cas omís i, en el seu afany 
per seguir fent les coses com ells creuen que és el millor, acaben per portar a l’empre-
sa a una delicada situació de la qual, lamentablement, és molt difícil sortir.

 5) Inexistència de planificació
Certes empreses, sorprenentment, viuen al dia i no són capaços de planificar la seva 
activitat empresarial en el seu punts crítics com poden ser planificació de cobra-
ments i pagaments, la qual cosa provoca fortes tensions de tresoreria i possibles en-
trades en suspensió de pagaments.

En definitiva, tot això se soluciona amb una adequada planificació estratègica em-
presarial que ha de ser dissenyada, desenvolupada i implementada per professionals 
qualificats que compten amb la suficient experiència per que la seva execució sigui el 
més eficaç i eficient per a les empreses .   

Aquest principi exigeix una actitud conscient, diligent i 
proactiva per part de les organitzacions enfront de tots 
els tractaments de dades personals que duguin a terme.
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MONTBUI / LA VEU 

Aquest proper dis-
sabte a partir de les 
vuit del vespre tin-

drà lloc a la Sala Auditori de 
Mont-Àgora la Gala de l’Es-
port de Montbui, una acti-
vitat que estarà presentada 
pel monologuista Miguel 
Angel Marín i en la qual es 
retrà homenatge als millors 
esportistes del municipi. En 
acabar la gala hi haurà un 
pica pica per als assistents al 
vestíbul de Mont-Àgora.
En primer lloc es farà el 
lliurament del premi als fi-
nalistes escolars. En aques-
ta categoria són finalistes 
Joel Velasco i Beatriz Pérez 
(AMPA Escola Antoni Gau-
dí); Lydia Pulido i Claudia 
Garcia (AMPA Escola Gar-
cia Lorca); Laia Puig i Genís 
Codinachs (AMPA Esco-
la Montbou) i Judit López 
i Josep Padulles (AMPA i 
Institut Montbui).
A continuació es lliurarà el 
premi als finalistes foranis, 
que en aquesta ocasió són la 
jugadora del primer equip 
del Club de Futbol Igualada 
Mariona Marsal; la també ju-
gadora del CFI Anna Berna-
dí; el nedador del Club Nata-
ció Igualada Alex Varea i el 
gimnasta Fidel Serra. També 
són finalistes tres joves fut-
bolistes: el migcampista del 
CE Manresa Bernat Benito 
(juga a Primera Catalana), 
el lateral dret Carlos López 
(Lliga Nacional Juvenil, amb 
el CE Manresa) i el porter 
Oriol Martí (Lliga Nacional 
Juvenil, amb la UE Corne-
llà). També és finalista el jove 
davanter del CE Anoia Izan 
Ruiz, un dels futbolistes amb 
més projecció del municipi. 
I clou el capítol de finalistes 
Nacho Fajardo, un dels mi-
llors jugadors d’esquaix d’Es-
panya, a la seva categoria.
Tot seguit es repartiran les 
distincions als finalistes 
d’entitats, que en aquesta 
ocasió són Aaron Cobo i Da-

vid Cano (Futbol Sala Mont-
bui), Ivan Copoví i Antonio 
Sánchez (UE Sant Maure), 
Joan Ambrós i Jan Guerre-
ro (Club Tennis Montbui), 
Antonio García i Matías 
Blanco (Club Tennis Tau-
la Montbui), Alba March i 
Shaiel Del Pino (Club Hand-
bol Montbui), Júlia Enrich i 
Marta Villar (Club Esportiu 
Montbui), Lara Llobet i Àlex 
Rica (Hoquei Club Mont-
bui), José. M. Márquez (Club 
Petanca Montbui). També és 
finalista Luis Luque (Club 
Agility Montbui); pel Moto 
Club Montbui és finalista el 
jove pilot Joan Subirana. I 
pel Club de Futbol Montbui 
és finalista Guillem Roig.
A continuació es durà a ter-
me el lliurament de les men-
cions especials. 
Es reconeixerà l’ascens com 
a campió del grup setè de 
Quarta Catalana (ascens a 
Tercera Catalana) del con-
junt “amateur” B de la UE 
Santa Maure i se li lliurarà 
una menció. També l’equip 
juvenil de la UE Sant Mau-
re rebrà una menció especi-
al per l’ascens aconseguit a 
Primera Divisió Juvenil. Re-
brà una menció l’equip aleví 
maurista, per l’ascens a Pri-
mera Divisió Aleví. 
D’igual manera es reconei-
xerà amb una menció l’equip 
del Club Petanca Montbui 
que va aconseguir l’ascens a 
Tercera Divisió Catalana.
Reconeixement amb una 
menció especial a l’equip ale-
ví “B” de futbol sala l’AMPA 
Garcia Lorca perquè l’equip 
va finalitzar en segon lloc el 
campionat dels Jocs Escolars.
Es lliurarà també una men-

ció al Club Tennis Montbui 
perquè l’equip aleví de l’enti-
tat es va adjudicar el campio-
nat-obert de Tennis.
Menció de reconeixement a 
tota una institució de l’Ho-
quei Club Montbui: Daniel 
Baraldés (jugador, entrena-
dor) i persona molt vincula-
da a l’entitat.
També es lliurarà una men-
ció com a secció de nova 
creació dins una entitat lo-
cal a la secció de patinatge 
de l’Hoquei Club Montbui.
Menció especial al treball 
realitzat per afavorir el fut-
bol de base al coordinador 
de La Masia del Futbol Club 
Barcelona i fundador de 
l’Escola Esportiva de Futbol 
de Montbui Juanjo Luque.
També es lliurarà una men-
ció al millor entrenador, tí-
tol que recau en Aleix Ala-
millo, un dels grans tècnics 
del futbol sala català.
Menció especial per al Fut-
bol Sala Montbui per la Fes-

ta Esportiva Solidària realit-
zada conjuntament amb el 
Casserres Futbol Sala.
Es lliurarà també una 
menció especial al projecte 
HANDPORTERS, per l’or-
ganització a Montbui de la 
Gala de Porters d’Handbol 
de Catalunya.
També hi haurà una menció 
per la promoció de l’handbol 
i la creació dels equips sèni-
or masculí i sènior femení al 
Club Handbol Montbui.
Menció especial per al Club 
3 Municipis per la promoció 
del territori gràcies a l’es-
port amb l’organització de 
la Cursa dels 3 Municipis i 
també la Trail Nocturna a 
La Tossa de Montbui.
Es reconeixerà a Iveth Ca-
mus amb una menció al mè-
rit esportiu en el món del 
“running” femení. També 
es lliurarà una menció a la 
promoció de l’esport femení 
al Club Esportiu Montbui. 
Finalitzarà el lliurament de 

Dissabte se celebra a Mont-Àgora la gala de l’esport 
montbuienc 

mencions amb un reconei-
xement al millor esdeveni-
ment esportiu internacional, 
premi que recaurà en el 6è 
Obert de Tennis Internacio-
nal Arcadi Manchón-EVO.
Un dels moments més emo-
tius serà el lliurament d’una 
menció especial a títol pòs-
tum per a Marina Rosillo 
Garcia, la jove de Vilanova 
del Camí traspassada recent-
ment i que col·laborava amb 
diferents entitats i associaci-
ons de Montbui. 
Com és habitual, un cop 
realitzats els lliuraments de 
les mencions, es procedirà 
a conèixer els noms dels 
guanyadors a les categori-
es d’escolars, entitats i fo-
ranis. Més de 400 persones 
assistiran a aquesta Gala 
de l’Esport, que omplirà 
de gom a gom Mont-Àgo-
ra, i que finalitzarà amb un 
breu monòleg de Miguel 
Àngel Marín i amb un pis-
colabis per als assistents.

Gala de l’esport de montbui de l’any passat. / ARXIU
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MONTBUI / LA VEU 

Montbui clourà diu-
menge, amb el tra-
dicional dels Avis i 

les Àvies de Montbui, la 26a 
Setmana de la Gent Gran. El 
dinar, un acte força solem-
ne i de retrobament per a la 
gent gran del municipi, serà 
enguany del tot especial amb 
una commemoració rodona 
com són les “Noces d’Argent” 
d’aquesta celebració. 
Des del passat 21 de setembre 
i fins el diumenge 8 d’octubre 
els avis i àvies són protagonis-
tes a Montbui amb un seguit 
d’activitats que estan gaudint 
i celebrant.

Activitats realitzades
Dimecres passat van tenir 
lloc a la Sala de Petit Format 
Mont-Àgora dues xerrades 
de salut. D’una banda, es va 
organitzar una conferència 
sobre “Insomni en la gent 
gran”, la qual va anar a càrrec 
de la doctora Montse Lubran, 
la doctora Queta Díaz i la 
infermera resident Najat El 
Annasi. Prèviament es va  dur 
a terme la xerrada “La meva 
salut”, a càrrec de Cristina 
Tarancón, referent d’aten-
ció a la ciutadania del CAP 
montbuienc. Una seixantena 
de persones del municipi van 
assistir a les xerrades, amb 
intercanvi d’opinions i inter-
vencions dels assistents. 

Dijous a la tarda, a la Sala 
Gran de Mont-Àgora, es va 
organitzar un espectacle de 
“play-back”, a càrrec del grup 
“Il·lusió”. Més de 300 persones 
van ser presents en un recital 
on es van passar algunes de les 
millors peces musicals d’èpo-
ca, amb coreografies i actuaci-
ons molt lluïdes a càrrec de les 
persones d’aquest grup.
Divendres es va organitzar 
un Campionat de Petanca 
per a la gent gran a les pis-
tes de La Vinícola i el dis-
sabte els jardins de l’Ajun-
tament van acollir una 
“Tirada popular de bitlles”. 
Cal destacar que durant 
aquesta setmana han comen-
çat les activitats de tempora-
da que organitza l’Associació 
de la Gent Gran de Montbui. 
Així, han començat les activi-

tats de “Música i moviment”, 
“Posa’t en forma”, “Informàti-
ca”, “Pintura” i “Patxwork”.
El 26è Dinar dels Avis i les 
Àvies de Montbui, plat fort
Aquest proper diumenge a 
partir de les onze hores s’or-
ganitzarà una missa en honor 
als avis i àvies de Montbui i 
a partir de les dues de la tar-
da s’organitzarà al pavelló de 
Mont-aQua, com és habitu-
al, el 26è Dinar dels Avis i les 
Àvies de Montbui. Durant el 
dinar s’esperen diferents sor-
preses, homenatges a avis i 
àvies del municipi, i també 
es reconeixerà a aquelles 
parelles que compleixen 
enguany 50 anys de matri-
moni o de convivència. En 
cloure el dinar, s’organitza-
rà un gran ball amenitzat 
pel grup “Doble Perfil”.

Montbui celebra fins diumenge la 26a 
Setmana de la gent gran

MONTBUI / LA VEU 

L’any passat, La Tossa va 
rebre més de 8.500 visi-
tes, d’arreu. 

Per això, es fa una nova crida 
al civisme i a la cura de l’en-
torn, amb les següents reco-
manacions per a les persones 
visitants:
- Fer ús de les papereres que 
trobareu a diferents zones de 
l’entorn.
- Si són bosses grans amb mol-
ta deixalla, deixar-ho directa-
ment als contenidors.
- Utilitzar les papereres per les 
burilles. Llançar-les a qualse-
vol indret, suposen un risc 
d’incendi durant molts mesos 
de l’any, i a més a més malme-
ten visualment un espai natu-
ral privilegiat de la comarca. 
- Recollir els excrements de 

gos, contribuint a mantenir 
l’espai agradable i net per pas-
sejar.
La Fundació La Tossa junta-
ment amb l’Ajuntament de 
Montbui, formen el Consorci 
de la Tossa, que vetlla per a la 
cura d’aquest espai natural i la 
potenciació d’aquest conjunt 
històric.

Visites guiades cada segon 
diumenge
Recordeu que cada segon diu-
menge de mes, a les 12.00 hi 
ha visita guiada. El punt de 
sortida és davant la porta de 
l’església i té un preu de 3€. La 
durada és d’aproximadament 
una hora/hora i quart.
Per estar al dia de les activitats, 
podeu seguir la plana de Face-
book www.facebook.com/La-
TossaDeMontbuiAnoia.

La Tossa va rebre més de 
8500 visites durant el 2016

Després dels darrers fets vis-
cuts arreu del país, però tam-
bé a Montbui, amb diferents 
manifestacions i posiciona-
ments sobre el procés català, 
amb la jornada del referèn-
dum 1-O celebrada diumen-
ge passat a l’Institut Montbui, 
la posterior ”aturada de país” 
de dimarts i la previsió de no-
ves mobilitzacions i possibles 
protestes segons com derivi 
aquest conflicte polític entre 
Catalunya i Espanya, l’Alcal-
de montbuienc Teo Romero 
ha volgut tranquil·litzar la 
població i fer una “crida a la 
convivència, més necessària 
ara que mai.  Lamentem la 
situació que es va donar al 
nostre país i també al nostre 
municipi aquest diumenge 1 

d’Octubre. Lamentem els fets 
que tothom coneix. Fem una 
crida al diàleg, a fer política 
i, sobre tot a la convivència. 
Per sobre de les discrepàn-
cies polítiques que hi puguin 
haver fem una crida al que és 
la convivència al nostre mu-
nicipi i traslladar aquest ma-
teix desig de diàleg i entesa 
a nivell català i espanyol”. El 
batlle va assenyalar que “som 
conscients que la situació és 
molt difícil, molt dura”. Com 
a Alcalde de Montbui “he 
de defensar el millor per als 
nostres veïns i veïnes, sem-
pre amb seny i serenor. Con-
fiem que els fets que han de 
venir no ens portin cap a la 
crispació. S’han de respectar 
les posicions de tothom”.

Teo Romero fa una crida 
a la convivència

MONTBUI / LA VEU 

Aquest proper divendres 
a partir de les 11 del matí 
tindrà lloc al Centre de Dia 
Montbui del Nucli Antic una 
xerrada a càrrec dels Mossos 
d’Esquadra per tal de donar 
consells a les persones grans 
del municipi sobre “Com 
podem evitar les estafes” ? 
La xerrada és organitzada 
per la Fundació Sanitària 
Sant Josep, ens gestor del 
Centre de Dia Montbui, amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment montbuienc i el cos de 
Mossos d’Esquadra. L’acte és 
obert a tothom.

Xerrada “Consells 
de seguretat” al 
Centre de Dia de 
Montbui

MONTBUI / LA VEU 

Durant els darrers dies han 
començat dos cursos ocu-
pacionals a Montbui. Dijous 
passat es va encetar el Curs 
d’Auxiliar de Comerç, una 
iniciativa que forma part 
de les accions del progra-
ma “Treball als Barris”. Hi 
prenen part 11 persones en 
situació d’atur i que estan 
inscrites al Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya. Durant els 
primers dies els participants 
van fer prevenció de riscos 
laborals i posteriorment van 
començar el mòdul d’aten-
ció al client, el qual impar-
teix Carme Mateo. Aquest 

curs inclou una formació es-
pecífica i transversal de 100 
hores i pràctiques en comer-
ços de l’Anoia (30 hores).
D’altra banda, dilluns passat 
va començar a La Vinícola 
el Curs d’Informàtica Bàsi-
ca per a majors de 45 anys, 
amb la participació de 10 
persones. El curs, que té 
100 hores lectives, també va 
dirigit a persones en situa-
ció d’atur i inscrites al SOC.  
Els cursos són organitzats 
conjuntament pel Servei 
d’Ocupació de Catalu-
nya, el Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE), 
amb el suport de l’Ajunta-
ment de Montbui.

Accions ocupacionals: en marxa 
un curs d’auxiliar de comerç i un 
altre d’informàtica bàsica



COMARCA  |  23Divendres, 6 d’octubre de 2017

ÒDENA / LA VEU 

Òdena va acollir 
aquest dissabte la ce-
lebració del Dia In-

ternacional de la Gent Gran 
amb un  dinar que va reunir 
a un total de 340 persones de 
la comarca al Pavelló Mes-
tre Vila Vell del municipi. 
Concretament, hi van assis-
tir veïns i veïnes procedents 
de 12 municipis de l’Anoia i 
representants de 16 entitats 
de gent gran de tota la co-
marca: de Cabrera d’Anoia, 
Carme, Hostalets de Pierola, 
Igualada, Jorba, la Llacuna, 
Òdena, Masquefa, El Bruc, 
Piera, La Pobla de Clara-
munt i Vilanova del Camí.
Així, un any més, la co-
marca de l’Anoia celebrava 
la diada amb una jornada 
pensada amb i per a la gent 
gran de tots els municipis de 

la comarca i que, a més del 
seu vessant lúdic, vol també 
promocionar el benestar fí-
sic, psíquic i emocional de 
les persones grans i alhora 
transmetre una imatge posi-
tiva de l’etapa de la vellesa. 
La festivitat va començar a 
dos quarts d’una del migdia 
amb la trobada dels partici-
pants a la Plaça Mestre Vila 
Vell, on hi va haver una actu-
ació a càrrec de la batucada 
municipal “Konkatroncs”, a 
continuació, cap a la una hi 
va haver la rondalla “Els tro-
badors de l’Anoia” que van 
amenitzar l’entrada al pavelló 
abans de començar el dinar, 
després de l’àpat l’orquestra 
Liberty va fer ballar a una 
gran part dels assistents.
L’acte va estar presidit per 
l’alcalde d’Òdena, Francis-
co Guisado, el vicepresident 
del Consell Comarcal, Xa-

Els avis i àvies de l’Anoia celebren el Dia Internacional 
de la Gent Gran a Òdena

vier Pérez i el president del 
Consell de la Gent Gran, 
Enric Senserrich que en els 
seus discursos van reivindi-

car els drets de les persones 
grans i van fer un crit a la 
conscienciació per la seva 
vulnerabilitat. A la jornada 
també van assistir represen-
tants polítics dels municipis 
de La Pobla de Claramunt, 
La Llacuna, Masquefa, Vila-
nova del Camí, Hostalets de 
Pierola, Igualada i regidors i 
regidores d’Òdena.
La celebració estava organit-
zada pel Consell de la Gent 
Gran de l’Anoia del Consell 
Comarcal, amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament d’Òdena 
i el suport del Casal d’Avis 
d’Òdena. La celebració del 

Dia Internacional de la Gent 
Gran cada any té lloc en un 
municipi diferent i enguany 
Òdena repeteix com a am-
fitriona. En aquest sentit, la 
regidora de Gent Gran de 
l’Ajuntament d’Òdena, Va-
nessa Massons, va agrair a 
tothom que havia fet possi-
ble la celebració i molt efu-
sivament a totes les persones 
que havien col·laborat desin-
teressadament com l’Angele-
ta i el Joan del Casal d’avis i 
“les dones del dilluns” i les 
“dones de cosir i cantar” que 
van fer a mà els detalls que es 
va donar de regal a tothom.

ÒDENA / LA VEU 

El passat cap de setmana 
del 23 i 24 de setembre, 
el pubillatge d’Òdena 

es va desplaçar a Santa Pau 
(La Garrotxa) per a partici-
par en l’elecció de la pubilla 
i l’hereu de Catalunya. Es 
tracta d’un acte organitzat pel 
Foment de les Tradicions Ca-
talanes.
La solsonina Anna Montra-
veta va ser escollida pubilla 
de Catalunya d’entre 40 no-
ies. Montraveta és la primera 
candidata de les comarques 
lleidatanes a assolir el primer 
lloc del pubillatge català. El 
berguedà Èric Parcerissa de 
la Valldan va assolir ser el nou 
hereu. La pubilla de Gironella, 
Mireia Roca, va ser escollida 
pubilla de les comarques bar-
celonines i Oriol Riba, també 

de Gironella, va ser escollit 
hereu. Pel que fa a les comar-
ques gironines, Kàtia Vilalta i 
Faig, d’Anglès, va ser escolli-
da Pubilla de les Comarques 
Gironines i segona dama 
de Catallunya.L’hereu Àlex 

El pubillatge d’Òdena participa en 
l’acte d’elecció de Pubilla i Hereu de 
Catalunya

Pérez, de Vidreres, és el tercer 
hereu de Catalunya.
Als actes hi van participar al 
voltant de 400 persones i en el 
moment principal de la diada, 
la plaça Major de Santa Pau va 
encabir unes 2.000 persones.

93 804 24 51 - 671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El darrer cap de setma-
na d’octubre Vilanova 
esdevindrà més solidà-

ria que mai. Des de la regido-
ria de Solidaritat, que lidera 
Imma González, s’han pro-
gramat un seguit d’activitats 
pel 28 i 29 d’octubre en col·la-
boració amb diferents entitats 
del municipi i en benefici de 
l’associació AFANOC, Casa 
dels Xuklis. Tot i que l’agen-
da d’actes encara no està tan-
cada, des de la regidoria han 
avançat algunes de les activi-
tats confirmades. 
El primer acte del programa 
és una sortida amb la Colla 
Excursionista, que es farà 
dissabte al matí. El preu de la 
inscripció serà un braçalet de 
la Casa dels Xuklis. Aquesta 
sortida que es farà pel terme 
municipal acabarà, cap a les 
10:30 h, a la plaça del Mercat, 
on s’han previst tallers famili-
ars i una castanyada solidària 
amb la col·laboració d’En-
dinsa’t i dels comerciants del 
Mercat de Sant Hilari que ob-
sequiaran la ciutadania amb 
les tradicionals castanyes.
A partir de les 12 h, la colla 
de diables Els Cabrons de 
Vilanova i moltaXamba han 
preparat una gimcana i tam-
bé hi haurà l’actuació de mi-

niXamba i els petits Cabrons.  
Les activitats es reprendran a 
la tarda amb un ball solidari 
de l’Associació de Pensionis-
tes i Jubilats, l’entrada del qual 
també tindrà caràcter solidari.
 Al capvespre, cap a les 20:30 
h, tindrà lloc un correfoc a 
càrrec d’Els Cabrons. El re-
corregut s’iniciarà a la plaça 
Major, i passarà pels carrers 
Major, St. Hilari, St. Jordi, 
Onze Setembre, Sta. Llúcia, 
Tarragona, Mossèn Amadeu 
Amenós, Papa Joan XXIII, 

Verge de Núria i Pl. Can 
Papasseit, on està previst 
que arribin  cap a les 22 h, 
abans que comenci la sessió 
de cinema de +QCineClub. 
L’entrada que té un preu de 
dos euros, es farà també en 
forma de compra solidària.
La pel·lícula que es projec-
tarà és una comèdia fran-
cesa, Dios mío ¿Qué te he-
mos hecho? que va obtenir 
un enorme èxit de taquilla 
a França amb més de 12 
milions d’espectadors. El 

L’Ajuntament organitza un cap de setmana solidari en 
benefici de la Casa dels Xuklis

film explica la història d’un 
matrimoni catòlic i con-
servador amb quatre filles 
a les que han intentat in-
culcar una sèrie de valors 
com el matrimoni per l’es-
glésia. Tres de les quatre 
filles ja han desafiat les 
normes familiars però què 
passarà amb la quarta? 
L’endemà diumenge, el pro-
grama d’actes inclou una 
competició de rítmica amb al 
poliesportiu de Can Titó, on 
es podran adquirir diferents 
objectes de marxandatge de la 
Casa dels Xuklis. L’acte comp-
ta amb la col·laboració del 
Club Gimnàstic San Roque.
I l’acte central del cap de set-
mana serà un festival benèfic 
que portarà fins a Can Papas-
seit diferents entitats locals 
com el cor “El sentir de una 
tierra” de la Casa de Andalu-
cía; Balls Ainhoa; Los viejos 
rockeros; Anoia Country; Ar-
tístic; Teatro 60 de la Unión 
Cultural Extremeña, Sweet 
Índia, l’Associació Sardanis-
ta de Vilanova del Camí i Els 
Girasols, entre altres. 
La llista d’actuacions encara 
no està tancada i les mos-
tres de suport i col·laboració 
continuen creixent: l’AAVV 
del barri La Pau, AAVV bar-
ri Bonavista i l’Agrupació 
Cultural i Recreativa també 
s’han sumat a la iniciativa.
El preu de l’entrada és de 3 
€ que es destinaran també 
a l’associació AFANOC, 
Casa dels Xuklis. 
Durant tot el cap de setmana 
trobareu guardioles solidàri-

es al poliesportiu, al camp de 
futbol i a les instal·lacions de 
la petanca

La quitxalla també podrà 
ser solidària amb els Xuklis

La quitxalla de Vilanova del 
Camí també podrà participar 
en aquest cap de setmana so-
lidari d’una manera directa i 
molt visible. Des de la regido-
ria de Solidaritat han organit-
zat un concurs de dibuix amb 
el lema “Solidaris amb els 
xuclis” amb l’objectiu de tro-
bar la imatge del cartell que 
anunciarà els actes.
Poden participar al concurs 
els nens i nenes des de P3 
a 6è. Segons les bases, cada 
nen podrà presentar només 
un dibuix que haurà de ser 
en DIN A4 i en vertical. Els 
dibuixos es poden fer se-
guint qualsevol tècnica i fins 
i tot es poden fer a l’ordina-
dor. No han de portar cap 
títol ni signatura, únicament 
s’ha de veure el dibuix.
Els treballs s’hauran de lliurar 
en un sobre tancat com a molt 
tard el 13 d’octubre a les 14 h 
a qualsevol de les tres escoles 
de primària de Vilanova del 
Camí. Els nens que estiguin 
escolaritzats al municipi po-
den deixar els dibuixos a les 
escoles de Vilanova o al Casal 
de la Gent Gran.
Les bases també estipu-
len que cada dibuix haurà 
d’anar acompanyat d’un 
sobre tancat on s’hi faran 
constar les dades perso-
nals del participant: noms, 
cognoms, adreça i telèfon.
El Jurat estarà format per les 
entitats col·laboradores, Co-
missió de Festes i el Servei de 
Cultura, que escollirà un únic 
dibuix guanyador. El premi 
consistirà en una tauleta tàc-
til i la publicació del dibuix 
com imatge del cartell de l’ac-
te solidari amb la casa dels 
Xuklis que tindrà lloc el 28 i 
29 d’octubre a Can Papasseit.

La quitxalla de Vila-
nova del Camí també 
podrà participar en 

aquest cap de setmana 
solidari d’una manera 
directa i molt visible

EDICTE AJUNTAMENT D’IGUALADA

Per a coneixement general, es fa saber que en data 29 de setembre de 2017, 
l’alcalde  ha aprovat  inicialment  el  PROJECTE EXECUTIU PER LA NOVA PISTA 
POLIESPORTIVA COBERTA AL COMPLEX ESPORTIU LES COMES, redactat per 
Activitats Arquitectòniques, SLP i que compta amb un termini d’execució de 
10 MESOS. 

El projecte esmentat se sotmet informació pública per un termini de 30 dies, 
a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci corresponent en el 
Butlletí O�cial de la Província, als efectes que els interessats puguin examinar 
l’expedient al Departament de Qualitat Urbana de l’Ajuntament d’Igualada 
(Plaça de Sant Miquel núm. 12 de dilluns a divendres, de les 8:00 a les 14:00 
hores) i fer les al·legacions que estimin oportunes.

Si no es presentés cap al·legació en el període d’exposició pública el projecte 
d’obres ordinàries  i l’estudi de seguretat i salut, es consideraran de�nitivament 
aprovats sense necessitat de nou acord.

Igualada, 2 d’octubre de 2017

L’alcalde
Marc Castells i Berzosa

Ajuntament d'Igualada
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

Dues persones van morir 
aquest dimarts al migdia en 
un accident de trànsit a la 
C-15 a l’alçada de La Pobla de 
Claramunt.
Per causes que encara s’inves-
tiguen, es va produïr un xoc 
frontal en el qual s’hi van veu-
re implicats tres turismes. A 
causa del fort impacte, els dos 
ocupants d’un dels turismes 
van morir. A més, va haver-hi 
també tres ferits de diversa 
gravetat. Un de greu, traslladat 
a Bellvitge, un de menys greu, 
traslladat a l’hospital d’Iguala-
da i una persona il·lesa.

Fins al lloc dels fets s’hi van 
desplaçar sis patrulles dels 
Mossos d’Esquadra, quatre 
dotacions de Bombers de la 

Dos morts en un accident a la C-15 a 
l’alçada de La Pobla de Claramunt

Generalitat i 5 ambulànci-
es i l’helicòpter del Sistema 
d’Emergències Mèdiques 
(SEM).

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Vicenç Alonso, Ma-
ria Teresa Ordóñez i 
Carmen Martos són 

els guanyadors de la primera 
edició del concurs de manu-
alitats convocat per l’Equip 
d’Atenció Primària de Vila-
nova del Camí. Dilluns, es 
va fer el lliurament dels pre-
mis que va anar a càrrec de la 
Directora del Centre, la Dra. 
Maria José Garcia, que va 
acompanyar Dolors Cerezo 
de l’equip de l’EAP i d’un dels 
patrocinadors del concurs, el 
propietari de la Fonda Gori, 
Josep Ma Tomàs.
Dibuixos, pintures, ganxet, 
treballs en fusta, creacions 
amb petxines decorades, 
nines de drap, marqueteria... 

el vestíbul del CAP vilanoví, 
s’ha convertit aquests dies 
en un aparador de manuali-
tats d’extraordinària qualitat, 
elaborats per la gent gran del 
municipi. La Dolors Cerezo i 
la Pilar Ibáñez, han estat les 
responsables de cercar còm-
plices entre els comerciants 
locals i també de vestir l’apa-
rador, aquest “espai temàtic” 
que cada mes decoren amb 
un tema relacionat amb la sa-
lut.
L’experiència, explica la Dra. 
Maria José Garcia, Directora 
del centre, va néixer valorant 
l’experiència del concurs de 
dibuix que el centre convoca 
des de fa quatre anys entre 
els escolars del municipi en 
el marc del Dia Mundial con-
tra el tabac. La valoració que 

l’EAP fa d’aquesta primera 
edició, que “es va plantejar 
com una prova”, segons la 
Dra. Garcia, és molt  positiva 

tant des del punt de vista de 
la participació, amb 30 con-
cursants, com des del punt 
de vista de la qualitat dels 
treballs presentats. “S’han 
superat totes les expectatives 
i davant l’èxit de participació 
no tenen cap dubte que el 
concurs tindrà continuïtat”.
Josep Maria Tomàs, de la Fon-
da Gori, també ha anunciat 
que continuarà donant suport 
a la iniciativa que l’ha sorprès 

molt gratament. “Estic molt 
content de poder col·laborar 
a dignificar i ajudar d’aquesta 
manera a la gent gran. Entre 
tots hem de promocionar i 
promoure aquestes activitats 
i evitar que es perdin”.
A banda de la Fonda Gori, 
han participat com a patro-
cinadors d’aquesta primera 
edició del concurs, Fruites i 
verdures Morera i la perru-
queria Loli.

El concurs de manualitats de l’EAP vilanoví supera 
totes les expectatives amb 30 participants

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Els dispositius mòbils poden 
ser molt útils a l’hora de cer-
car feina. Conscients d’això, 
des de Promoció Econòmica 
de Vilanova del Camí, han 
programat un curs gratuït per 
aprendre a utilitzar el telèfon 
intel·ligent de butxaca (smar-
tphone) com a eina de suport 
en el procés de recerca de fei-
na. En total seran sis hores de 

formació repartides en doble 
sessió, els dies 3 i 4 d’octubre, 
de dos quarts de deu a dos 
quarts d’una del migdia. 
El curs s’adreça a persones 
amb coneixement bàsics en 
l’ús del mòbil i que estiguin 
en procés de recerca de feina. 
Per a informació i inscripci-
ons cal adreçar-se a Promo-
ció Econòmica, al carrer dels 
Impressors, 12 o bé al telèfon: 
93 805 44 11  (extensió 5)

Si busques feina, el mòbil pot ajudar-te!

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com
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SERVEI 
EXCLUSIU 
DE DISSENY

especialitzats a l’Anoia i un bus que arribi als polígons industrials

El sector de les arts gràfiques es va trobar aquest mes de juny.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia (UEA) va or-
ganitzar aquest mes de 

juny un nou fòrum empresa-
rial centrat en les empreses 

de la comarca, en la línia dels 
fòrums sectorials i territori-
als que va realitzar al llarg de 
tot el 2016 amb la intenció 
de prendre el pols a la reali-
tat empresarial de l’Anoia. La 
quinzena d’empresaris i direc-
tius assistents va coincidir en 

-
tats més que notables a l’ho-
ra de trobar personal format 
d’acord amb les seves necessi-
tats, com poden ser el troque-
latge, l’encolament... 
El sector de les Arts Grà-

-
pecialment fort a l’Anoia, 

amb empreses punteres com 
Graphick Packaging Inter-

national, Grafopack, Leca 
-

ques Lamolla, entre d’altres. 
Malgrat la dimensió notable 
d’aquestes empreses, no hi ha 

un centre de formació 

les seves necessitats industri-
als, motiu pel qual es va apun-

tar la possibilitat que la UEA 
vetlli per corregir-ho. 
Els assistents van valorar molt 
positivament el fet de disposar 
d’un punt de trobada que els 
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permetés compartir inquie-
tuds i buscar noves línies de 
col·laboració intrasectorial. 
Així mateix, van destacar la 
ubicació estratègica de la co-
marca i l’existència d’un gruix 
considerable de professionals 
i empreses del sector, un fet 

D’altra banda, també van ver-
balitzar la seva sorpresa per la 
inexistència d’un autobús que 
connecti els diversos munici-
pis de la Conca d’Òdena i els 
seus polígons industrials, fet 
que afavoriria la mobilitat dels 
treballadors. La qualitat de 
l’energia en diversos punts de 
la comarca, els microtalls als 
quals han de fer front, l’escàs 

-
ca, l’actitud de les noves gene-
racions de treballadors envers 

la feina i els elevats costos del 
transport del paper, així com 

les pèssimes connexions fer-
roviàries amb Barcelona van 

ser d’altres dels punts genè-
rics que es van posar sobre 

la taula. La UEA, amb la vo-
luntat d’auscultar el conjunt 
de sectors i territoris de la 

comarca, va iniciar l’any 
passat l’organització d’una 

sèrie de fòrums que van 
culminar en l’informe “Eco-

nomia i Progrés” presentat 
públicament a l’Ateneu Igua-
ladí el 9 de febrer. Tot aquest 
procés està tenint continuïtat 
al llarg d’aquest 2017.

Arriben amb força els nous models híbrids!

• Av. Europa, 4  •  Tel. 938 048 230  •  www.toyotaigualada.toyota.es •

Pay per 
drive per

230€ 
al mes

JOSEFINA GASSÓ / DTD

E l passat dia 14 de Juny 
les sòcies de les Dones 
de les tardes dels dime-

cres ens vam trobar en un di-
nar al restaurant Canaletes per 
acomiadar el curs.
Ens van acompanyar l’Alcal-
de Marc Castells, els tinents 
d’alcalde Fermí Capdevila i 
Carme Riera, i del Casal Cí-
vic Montserrat Joan Sabaté i 
Montse Riera.

Cloenda del curs de les Dones de les Tardes dels Dimecres

A l’hora del cafè la Rondalla 
Novaunió va interpretar la 
cançó “clavelitos” passant per 
les taules i fent entrega d’un 
clavell a tothom, seguin amb 
la musica per gaudir d’un bon 
ball.
Després de lliurar una planta 
a tots els assistents, i amb la 
cançó “Adiós con el corazón” i 
desitjar-nos un bon estiu, vam 

de Setembre per començar el 
nou curs.

S'ofereix noia de 16 anys  
responsable per: 

classes d'anglès particulars
auxiliar de conversa en 

llengua anglesa
 au pair en anglès

cangur en català o castellà. 
Preu hora 7€

34  616 24 58 20

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

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

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a
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PIERA / CARLES MUNTANER 

Demà dissabte li toca 
al torn a un grup de 
teatre força cone-

gut al concurs de teatre i que 
sempre que han participat 
han obtingut diversos premis 
i sempre han agradat molt al 
públic pierenc. Estic parlant 
del grup de teatre Filagarsa 
de Molins de Rei, aquesta ve-
gada ens representa un nou 
musical Escac Doble. 
Filagarsa neix l’any 1988 com 
una iniciativa pedagògica 
dins el Centre de formació 
Professional Sagrat Cor de 
Sant Vicenç dels Horts. La 
màgia del teatre i la passió 
d’un grup d’alumnes va fer 
que s’agrupessin, un cop fi-
nalitzats els seus estudis, per 
formar un grup de teatre. 
Procedents de diverses locali-
tats i amb l’objectiu de gaudir 
del teatre van iniciar un llarg 
camí que avui en dia segueix 
viu. Pel camí han representat 
comèdies, clàssics, drames, 
cabarets, monòlegs... i musi-
cals. Aquest darrer gènere és 
el que més èxits, per dir-ho 
d’una manera més entenedo-
ra, ha proporcionat al grup i 
el que els ha permès actuar a 
moltes poblacions catalanes. 
Des de l’any 2000 el grup de 
teatre Filagarsa del Foment 
s’ha bolcat de ple en la rea-
lització de muntatges musi-
cals. Tots ells amb gran ac-
ceptació per part del públic 
local com d’arreu de Cata-
lunya, guanyant moltíssims 
premis en els concursos de 
teatre que han participat. 
Benvinguts a Broadway, 
Frankenstein, The West End 
Club, Circus Mundi, Broa-

dwest Film, l’Àngel de la Músi-
ca, Sweeney Todd, Besa’m, Ka-
te,VIDES, Nadal a Halloween, 
Ménage à Trois i Kbarretsón, 
un clar exemple del treball i 
l’empremta que  Filagarsa in-
tenta deixar en cadascun dels 
seus espectacles.

Escac doble és el nou musical 
de Filagarsa. Amb ell deixem 
els colors i lluentons de l’es-
bojarrat Kbarret per endin-
sar-nos en el món dels escacs.
Aquest espectacle s’ha inspi-
rat en el musical Chess.
Chess és un musical amb lli-
bret de Richard Nelson, lle-
tres deTim Rice i Björn.
El director diu que per ells 
és un repte. Per què fer un 
musical que no ha acabat 
de funcionar al West End i 
a Broadway? La resposta és 
ben senzilla. Ens agraden 
els reptes. Coneixedors de la 

“Escac doble”, del Filagarsa de Molins 
de Rei, al Concurs de teatre de Piera

fantàstica partitura d’aquest 
musical, hem reescrit de 
nou el guió, n’hem adaptat 
la trama i hem creat una po-
sada en escena actualitzada 
aportant el “toc” Filagarsa en 
cada detall.

Sinopsi
2017. Nova York. Campio-
nat mundial d’escacs. S’en-
fronten Anatoly Sergiewsky, 
Rússia, i Frederick Trumper, 
Estats Units. Un duel que re-
viu antics recels de la guerra 
freda. 7 partides decidiran el 
vencedor. Entre mig, l’estra-
tègia i l’habilitat d’uns i al-
tres serà clau per conduir als  
seus oponents a l’escac i mat. 
Conspiracions, infidelitats, 
xantatges... tot si val per as-
solir la corona mundial.
Aquest musical té una dura-
da de 95 minuts i es repre-
senta en un sol acte

PIERA / LA VEU 

Un total de 4.197 pi-
erencs i pierenques 
van sortir al carrer 

diumenge 1 d’octubre per 
participar en el referèndum 
convocat pel govern català 
i exercir el seu dret a vot. A 
Piera la jornada es va viure 
sense incidents tot i que des 
del consistori es condemnen 
les càrregues policials de la 
Policia Nacional i la Guàrdia 
Civil patides arreu de Catalu-
nya pels centenars de catalans 
que volien expressar la seva 
voluntat a les urnes.
A Piera, davant el possible 
tancament dels col·legis elec-
torals per part dels cossos 
de seguretat de l’Estat, el dia 
abans de la votació es va deci-
dir obrir un únic punt de vo-
tació que es va ubicar al Casal 
de Joves i Grans. Finalment, 
la jornada va ser majoritària-
ment festiva i durant tot el 
dia es van realitzar activitats 
diverses per mobilitzar la 
ciutadania com la botifarra-
da popular que van organit-
zar els Diables de Piera.
A les vuit de la tarda tancava 
el col·legi electoral i s’iniciava 

el recompte de vots. El SÍ va 
ser majoritari amb un total 
de 3.780 vots; 338 persones 
van optar per l’opció del NO 
i també es van comptabilitzar 
62 vots en blanc i 17 nuls. Un 
total d’11.692 pierencs i pie-
renques estaven censats i po-
dien exercir el seu dret a vot.
Així mateix, l’Ajuntament de 
Piera s’ha sumat a l’aturada 
en l’activitat convocada per a 
dilluns dia 2 d’octubre a les 12 
hores com a rebuig a l’acció 
de la policia espanyola durant 
la celebració del referèndum. 
L’alcalde, Josep Llopart, ha 
llegit el manifest conjunt de 
l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i l’Associació de Mu-
nicipis per la Independència.

Piera vota SÍ a la 
independència

Tot i que la jornada es 
va desenvolupar sense 
incidents al municipi, 
l’Ajuntament condem-

na les càrregues po-
licials viscudes arreu 
de Catalunya durant 
la celebració del re-
ferèndum de l’1-O
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MÚSICA / LA VEU 

La Coral Noves Veus de 
Capellades, juntament 
amb la Capella de Músi-

ca de la Tossa d’Igualada, Orfeó 
Santa Coloma de Santa Coloma 
de Queralt, Coral Institut Leo-
nardo da Vinci de Sant Cugat 
del Vallés i l’Agrupació Coral 
La Lira de Viladecans porten 
versions jazzístiques de cançons 
populars catalanes al Teatre la 
Lliga de Capellades.
El concert començarà amb el 
’Viatge a Ítaca’ harmonitzat 
per Xavier Cassanyes i “Pere-
jazzaqui” de Carles Sans.
‘Perejazzaquí’ és el nom que 
porta el concert que oferiran 
cinc corals aquest dissabte al 
Teatre la Lliga de Capellades. 
Un títol que ja és una declaració 
d’intencions: conjuntar el jazz i 
la cançó popular catalana.
El Teatre la Lliga de Capellades 
es prepara per un gran concert. 
El proper dissabte 7 d’octubre 
a 2/4 de 10 del vespre, les 
corals d’Igualada, Santa Co-
loma de Queralt, Sant Cugat 
del Vallés, Viladecans i Ca-
pellades oferiran un concert 

amb la participació de més 
d’un centenar de cantaires.
El concert constarà de dues 
parts musicals. La primera part 
cada entitat Coral interpretarà 
dues peces del seu repertori 
particular. A la segona part, 
les cinc corals participants ens 
oferiran dues obres interpreta-
des conjuntament per totes les 
corals: ‘Viatge a Ítaca’, d’en Lluís 
Llach, harmonitzada i dirigida 
pel compositor Xavier Cassa-
nyes, i l’obra ‘Perejazzaquí’, suite 
de cançons populars catalanes 
arranjades a ritme de jazz, per 
a cor mixta, cor de veus blan-
ques, guitarra elèctrica, piano, 
baix elèctric i bateria de 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, 
l’organista Josep Xaubet  i a 
les flautes Frederic Prat i Jo-
sep Maria Fradera.
Les entrades pel concert, al preu 
de 10 Euros la General i 7 Eu-
ros jubilats i socis de la Lliga, es 
podran adquirir a partir de les 
9 del vespre al mateix Teatre la 
lliga de Capellades.

Viatge a Itaca i 
Perejazzaqui al teatre La 
Lliga de Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

L’alcalde de Capellades, 
Aleix Auber, estava citat 
a declarar davant la fis-

calia aquest dimecres per ha-
ver signat el decret de suport 
a la convocatòria del referèn-
dum de l’1 d’octubre. Tal i com 
ja havia manifestat, no s’ha 
presentat als Jutjats de Man-
resa, on havia d’anar a declarar.
Davant d’aquesta situació, 
Auber argumenta que el fet de 
“facilitar i donar suport a un 
acte com el referèndum no té 
perquè ser respòs per la via re-

pressiva i menys mitjançant les 
estructures jurídiques de l’es-
tat. Davant les seves estructu-
res repressives i transformades 
en l’acció de citar-nos a tots els 
alcaldes, la nostra manera de 
respondre a aquest atac fron-
tal repressiu és no legitimar-lo 
i no assistint a aquesta citació”.
També assegura que davant 
una possible nova citació, 
tampoc es presentaria davant 
la Fiscalia, i en aquest sentit 
explica que “el Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalu-
nya va agafar tot el paquet i 
sembla ser que va deixar el 

L’alcalde de Capellades, Aleix Auber, 
no es presenta davant la Fiscalia pel 
suport a l’1-O

paper de la Fiscalia en paper 
mullat, perquè no estava fo-
namentat. Però és una situa-
ció que no sabem si jurídica-
ment canviarà, això ho estan 
mirant els advocats”.
Pel que fa al futur proper 
del país, l’alcalde de Ca-
pellades pronostica “dies 
moguts” i insisteix en que 
“fa falta seguir sacsejant 
els ciments de l’estat, se-
guir sacsejant la comunitat 
internacional, perquè cre-
iem que ja són problemes 
democràtics de fons, d’en-
vergadura humana”.

 

MIRALLES / LA VEU 

El diumenge 8 d’octubre co-
mençarem el cicle de cami-
nades de tardor que com cada 
any ens portaran a descobrir 
llocs  i paratges del nostre 
municipi. En aquesta prime-
ra caminada, i en marc de les 
Jornades Europees de Patri-
moni, sortirem a les 8 del matí 
del Castell de Miralles per 
anar direcció a la fou de Tous 
i pujar fins la Creu de Ferro 
des d’on podrem gaudir del 
paisatge. Al tornar al Castell 
els caminants podran visitar 
l’església i el castell. Els inte-
ressats es poden apuntar fins 
el dia 6 d’octubre per telèfon 
al 93 808 03 01, o al  636 344 
115 o per correu electrònic a 
st.m.miralles@diba.cat
Al migdia es farà la Festa de la 

de Miralles. A la sobre taula 
els assistents podran gaudir 
de l’humor de la Mayte Car-
reras i es farà un homenat-
ge  a la persona més gran del 
municipi i al matrimoni que 
fa 57 anys es van casar.

Properes activitats a Santa Maria 
de Miralles

Gent Gran on hi son convidats 
tots els  veïns de Miralles de 
més de 65 anys. Aquesta fes-
ta començarà amb una missa 
festiva oficiada per Mossèn 
Pep Aguilar i tot seguit un di-
nar al restaurant Cal Ramonet 

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

Avui divendres, a al sala d’ex-
posicions Camil Riba de Sant 
Martí de Tous, tindrà lloc la 
inauguració de l’exposició 
“Els colors de la vinya”. es 
tracta d’una mostra d’aquarel.
les i fotografies de Dolors Ro-
vira i Maria rosa Ferré i poe-
mes de Santi Borrell.
L’exposició es podrà visitar, 
fins el 31 d’octubre els di-
vendres de 6 a 8 del vespre 
i els diumenges de 12 a 2/4 
de 2 del migdia.

Nova exposició a la sala 
Camil Riba de Tous
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Dijous 19 d’octubre
Auditori Mont-Àgora
Santa Margarida de Montbui
De 9 a 14h

Jornada formativa per conèixer de primera mà 
les últimes tendències en la indústria global i 
com s’apliquen en l'entorn més proper

Adreçada a empresaris, directius, enginyers, 
treballadors i estudiants en general que 
vulguin formar-se una idea precisa de com 
seran -i són- les "fàbriques intel·ligents"

Jornada gratuïta 
prèvia inscripció a: 
http://www.uea.cat

“La indústria 
de l’Anoia sabrà 
adaptar-se a la 

Programa:

Jornada organitzada per: En col·laboració amb:

08.45h: Acreditacions

09.00h: "El nou model industrial i el seu arrelament a Catalunya"
 Joan Guasch, Director de Programes Públics d'Eurecat i 

coordinador 4.0

09:45h:  “Els sistemes ciberfísics, la fabricació additiva i la robòtica 
col·laborativa”

 Pere Tuset-Peiró, Coordinador Grup IoT, Cloud i BigData de 
Telecos.cat, i director acadèmic del màster  en Indústria 4.0 
de la UOC

10.30h: Presentació de l'informe "Indústria 4.0 i PIMEs"
 Michael Loughlin, coordinador del grup de treball 

“Software d'Integració” d'Enginyers Industrials de Catalunya

11.30h:  Casos pràctics
 - Blanca Puigjaner, Indústrias Puigjaner/Denn 
 - guanyadors del Premi Indústria 4.0
 - Josep Verdés, director general de Funosa
 - Manuel Carrasco, responsable de digitalització 

d'Schneider Electric-Capellades
 - Juan Carlos Dürsteler, director d'innovació d'Horizons 

Optical
 - David Vives, Makers Igualada i Projecte Ignius

13.00h:  "Ser humà en la 4a. Revolució Industrial"
 Josep Maria Ganyet, etnògraf digitalPATROCINADOR

COL·LABORADORS
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MASQUEFA / LA VEU 

La Regidoria de Ben-
estar Social de l’Ajun-
tament de Masquefa, 

amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona i la 
Fundació Uszheimer, posa 
en marxa aquest mes d’oc-
tubre una nova edició del 
Grup de Suport Emocional i 
Ajuda Mútua (GSAM).
El GSAM és un espai de re-
lació, de suport psicològic i 
d’intercanvi d’experiències i 
ajuda mútua dirigit a tots els 
cuidadors no professionals 
que tinguin al seu càrrec 
persones dependents. Els 
objectius del grup, dirigit 

per un psicòleg, són evitar 
la sobrecàrrega emocional 
i física de la cura, conèixer 
altres persones cuidadores, 
evitar la soledat i dismi-
nuir l’estrès. Per tot plegat, 
el curs s’estructura en un 
total de 10 sessions grupals 
gratuïtes, d’una hora i mit-
ja, que començaran el pro-
per dilluns 16 d’octubre (de 
10:30 h. a 12 h.).
Les persones interessades 
en prendre part del projecte 
poden formalitzar les seves 
inscripcions al Centre Tec-
nològic i Comunitari (CTC) 
de Masquefa. Per a més in-
formació, l’Ajuntament habi-
lita el telèfon 93 772 78 28.

Aquest octubre arrenca 
el Grup de Suport 
Emocional i Ajuda Mútua

MASQUEFA / LA VEU 

Masquefa manté i po-
tencia el seu idil·li 
amb la muntanya 

i el seu compromís amb el 
foment i impuls del món de 
l’esport. Per tot plegat, la vila 
acollirà el proper 22 d’octubre 
la tercera edició del Trail Les 
Tres Fonts organitzat per l’en-
titat Trail Masquefa.

Una prova amb un mar-
cat to solidari
La cursa popular, que comp-
ta amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, conservarà 
enguany la vessant solidària 
que ha caracteritzat la prova 
des del seu inici l’any 2015. 
En aquest sentit, els partici-
pants tenen l’opció de fer una 
donació voluntària durant la 
inscripció que anirà destina-
da íntegrament a la Funda-
ció Alma, una entitat sense 
ànim de lucre que vetlla per 
la protecció i respecte de les 
persones amb discapacitat 
intel·lectual i amb qui Trail 
Masquefa manté una relació 
d’agermanament.

Un  re c or re g ut  p er  l ’en -
tor n  n atu r a l  pr i v i l e g i -
at  d e  Ma s qu ef a
La tercera edició del Trail Les 
Tres Fonts arrencarà el diu-
menge 22 d’octubre (10 h.). 
Enguany el recorregut és de 
12 quilòmetres, de desnivell 
mig, i els corredors trepitja-
ran terreny íntegrament de 
muntanya. La prova transcor-

rerà, fent honor al seu nom, 
per la Font del Roure, la Font 
del Cementiri Vell i la Font 
del Violí. A més, els Pixafocs 
i Cagaspurnes de Masquefa 
amenitzaran la jornada amb 
la seva música.

Com hi puc participar?
Les inscripcions per a la pro-
va tenen un preu de 14€ i es 
poden formalitzar a través del 
següent webfins el dimecres 
18 d’octubre o fins a exhaurir 
les 375 places de les quals es 
disposa. L’import que es re-
capti a través de les donaci-

Masquefa acull el Trail Les Tres Fonts 
per tercera edició

ons solidàries anirà destinat 
íntegrament a l’Associació 
Alma.
La Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Masquefa 
posa en valor el paper que 
duu a terme l’entitat Trail 
Masquefa amb qui manté una 
relació de col·laboració i pro-
ximitat amb l’objectiu comú 
de fomentar la pràctica es-
portiva al municipi i recolzar 
la vessant solidària de les cur-
ses populars. Per tot plegat, 
ambdues institucions fan una 
crida a la participació a l’edi-
ció d’enguany.

MASQUEFA / LA VEU 

El poble de La Beguda Alta 
i Baixa aposta un any més 
pel reconeixement de la 
gent gran. En aquest sentit, 
el proper dijous 12 d’octu-
bre la Societat Recreativa 
Unió Begudenca celebrarà 
la 67a edició de la Festa de 
la Vellesa. Una festivitat 
que té com a objectiu ho-
menatjar els veïns i veïnes 
més grans de 70 anys.
Per fer-ho, enguany l’orga-
nització ha preparat un pro-
grama d’actes que es durà 
a terme al llarg de tota la 

jornada amb la mateixa es-
sència de sempre. L’activitat 
començarà de bon matí, a 
les 10 h., amb l’ofici de mis-
sa a l’Església Immaculada 
Concepció. Tal i com marca 
la tradició, la gent gran as-
sistirà a l’acte amb un acom-
panyant que portarà un ram 
de flors a les mans.
La festa continuarà al mig-
dia -12 h.- amb la tradicional 
cercavila des de la plaça fins 
l’envelat a càrrec dels gegan-
ters i grallers de La Beguda. I 
un cop finalitzi el recorregut, 
la gastronomia prendrà el 
protagonisme de la festa amb 

la celebració d’un vermut 
popular i un dinar de germa-
nor, animats amb un concert 
de fragments de sarsueles 
(16:30 h.). En aquest sentit, 
el dinar i l’actuació musical 
tenen un preu de 12 euros; 
mentre que els nens fins a 
nou anys hi podran acudir a 
partir de 7€. Finalment, les 
persones que només vulguin 
participar del concert ho po-
dran fer per un preu de 6€.
L’Ajuntament de Masquefa 
felicita la Societat Recreativa 
Unió Begudenca per l’organit-
zació de la festivitat i convida 
tota la gent a prendre-hi part.

La Beguda Alta i Baixa es prepara per 
a la Festa de la Vellesa 2017

MASQUEFA / LA VEU 

Diumenge 1 d’octubre, un 
total de 2.515 persones van 
exercir en els col·legis electo-
rals de Masquefa el seu dret 
a vot en el Referèndum d’au-
todeterminació convocat per 
la Generalitat de Catalunya.
El ‘SÍ’ va ser l’opció més vota-
da per part dels veïns (2.252 
vots). El ‘NO’ va rebre el 
suport de 210 persones; 
mentre que es van comp-
tar un total de 39 vots en 
blanc i 14 de nuls.
Xavier Boquete, alcalde de 
Masquefa, valora molt positi-
vament la participació ciuta-
dana i assegura que “sempre 
és positiu i encoratjador veu-
re com la ciutadania respon 

quan és cridada a les urnes 
per decidir sobre el seu futur”. 
En aquesta línia, Boquete 
agraeix la tasca dels volunta-
ris que han “garantit la neu-
tralitat, imparcialitat i bon 
desenvolupament del procés” 
i posa en valor la demostració 
de civisme, respecte i com-
promís amb la democràcia i 
les urnes exhibits durant tota 
la jornada electoral per part 
dels masquefins i entitats.
L’Ajuntament de Masquefa, 
finalment, lamenta i con-
demna de forma enèrgica la 
repressió i la greu vulneració 
dels drets civils i les llibertats 
patides pels catalans i catala-
nes durant l’exercici del seu 
dret a vot durant el Referèn-
dum d’autodeterminació.

L’alcalde Xavier Boquete 
condemna la vulneració 
dels drets civils
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CALAF / LA VEU 

Després d’una llarga 
jornada sense alda-
rulls i amb la gent 

de la vila totalment implica-
da, Calaf va poder celebrar 
les votacions del referèndum 
amb els dos col·legis electo-
rals oberts. A migdia, infor-
mats per les actuacions poli-
cials que es van esdevenir a 
Sant Martí i a Fonollosa i la 
imminència d’una probable 
acció policial a Calaf, els dos 
col·legis electorals van tan-
car les seves portes i es van 
amagar les urnes. Finalment 
a Calaf no va partir cap asset-
jament policial. 
Al llarg de tot el dia, les por-
tes dels col·legis electorals 
van estar plenes de persones 
que protegien la integritat de 
les urnes i els vots emesos.
Durant tota la jornada es van 
viure a tota Catalunya mo-
ments de violència desmesu-
rada, provocant més de 800 
ferits. Des de l’Ajuntament de 
Calaf es denuncien efusiva-
ment aquests actes, on es va 
vulnerar els drets fonamen-
tals i les llibertats de tots els 
ciutadans.

Centenars de Calafins es 
reuneixen com a resposta a 
la vulneració de drets i lli-
bertats viscuda durant l’1-O
A les 12 del migdia de dilluns 
es va convocar els calafins 
a concentrar-se davant dels 
centres de treball i dels ajun-
taments, com a resposta a la 

vulneració de drets i lliber-
tats viscuda durant la jornada 
electoral.
Calaf va reunir centenars de 
vilatans a la plaça Gran on 
es van llegir dos manifestos. 
Un fet pels alumnes de l’IES 
Alexandre de Riquer de Calaf 
i un altre de l’Associació Ca-
talana de Municips (ACM), 

Calaf vota el referèndum de l’1 
d’octubre

aquest últim llegit per l’alcal-
de, Jordi Badia.
Dos manifestos molt emotius 
on es va poder palpar la ten-
sió acumulada a la jornada 
d’ahir i on es va denunciar la 
vulneració dels drets fona-
ments i les llibertats als que 
vam estar exposats diumenge 
a Catalunya.

CALAF / LA VEU 

El passat dissabte 23 de 
setembre l’Ajuntament 
de Calaf va organitzar 

conferències i exposicions 
sobre el cotxe híbrid i elèc-
tric amb motiu de la Setma-
na de la Mobilitat Sostenible 
i Segura. La ponència “Cata-
lunya, un país atractiu per la 
mobilitat elèctrica. Present i 
futur dels vehicles elèctrics”, 
a càrrec de Lluís Morer, cap 
de Programa d’Eficiència 
Energètica de l’Institut Cata-
là d’Energia, va donar espe-
rances perquè a Catalunya es 
pugui produir el canvi al cot-
xe elèctric a mitjà termini.

L’exposició de cotxes híbrids 
i elèctrics a la plaça dels Ar-
bres va generar interès entre 
els calafins per conèixer les 
alternatives al cotxe tradici-
onal, que es van poder infor-
mar de primera mà i directa-
ment des dels concessionaris 
Remm Guitart o Futurauto 
Cirtroen a Manresa Igualada 
i Martorell i Servisimó S.L 
sobre els avantatges del cotxe 
elèctric pel bé del medi am-
bient.
El circuit d de bicicletes elèc-
triques, que es va organitzar 
amb la col·laboració de ‘la 
baCiCleta’ de Calaf va tenir 
una participació activa al 
llarg de tot el matí.

El cotxe elèctric, gran 
protagonista de la 
Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura

Marc Arenas, Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Calaf a la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. / 

Avui, 2 d’octubre, no que-
da una altra cosa que fer 
una reflexió sobre el que va 
succeir ahir al nostre po-
ble, Sant Martí Sesgueioles, 
i a la resta de Catalunya.
Al nostre, un poble de poc 
més de 350 habitants, que 
ens havíem reunit davant 
del Col·legi electoral, il·lu-
sionats amb ganes de votar; 
amb voluntat de celebrar 
una jornada festiva, pacífi-
ca i, evidentment, reivindi-
cativa.
A les 2 del migdia ens vam 
trobar amb un escenari to-
talment diferent. Més de 

40 cotxes de la Guàrdia Civil 
ens van visitar, però no no-
més ells, de cara, sinó policia 
vestida de paisà va entrar per 
l’altra banda del poble per 
unir-se a nosaltres i comen-
çar una batalla campal. Te-
níem policies dins de cotxes 
de lloguer amb inhibidors a 
l’altre aparcament. Érem 280 
persones amb dret de vot a 
Sant Martí. Calia tot aquest 
dispendi?
Una idea que ens semblava 
una mica ”esborrajada”, com 
tenir una urna de recanvi per 
si venien, ens va salvar!! Es 
van endur la de cartró amb 

un munt de paperets a dins 
que no eren vots. Però per 
endur-se l’urna, van trencar 
una porta lateral del nostre 
Local Social, ens van tirar 
per terra totes les fustes que 
tapen la zona d’escombraries, 
van fer malbé un tractor que 
ens feia de parapet, i el més 
important, ens van ferir com 
a persones!
Però es van equivocar, van 
aconseguir que tot el poble 
ens uníssim, lluitéssim per 
la nostra llibertat i per la de-
mocràcia.
Vam acabar les votacions a 
l’hora prevista amb els vots 

de totes les persones que vo-
lien votar. I ho vam celebrar! 
Al final de la jornada: cava, 
truites i foto de família.
Per acabar, com sempre, els 
agraïments: gràcies a la per-
sona que va portar la coor-
dinació del referèndum, a 
les persones de la Mesa i su-
plents, als pagesos i als seus 
tractors, als veïns i veïnes 
que ens van portar menjar i 
beure, al jovent que va dor-
mir al local, a la família que 
va deixar el seu garatge per 
poder acabar la jornada amb 
normalitat, a la parella de 
Mossos que van venir al nos-

tre poble, als joves i nens 
que vigilaven les entrades 
al poble, a tots els que vau 
ser a la porta de La Fàbrica 
i no vau deixar que entres-
sin, i sobretot a tots els que 
vau venir a votar.
Queden dies de molta fei-
na, però si actuem amb la 
mateixa determinació que 
ho vam fer ahir, tenim la 
República a tocar!
Salut i democràcia!

Rosa Narbona
Alcaldessa de Sant Martí 

Sesgueioles 

Carta de l’alcaldessa de Sant Martí Sesgueioles, Rosa Narbona, 
davant els greus actes repressius del dia 1 d’octubre
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Disputa per una pilota durant el matx. / FOTO: Xavier Garcia

L’Igualada HC planta cara i venç a l’Oliveirense (4-1) en l’últim 
test de la pretemporada
HOQUEI/ LA VEU 

E ls homes de Ferran 
López van completar 
un partit de molt mè-

rit davant d’un rival de talla 
d’Eurolliga com és l’Olivei-
rense, que va ser el subcam-
pió de l’edició passada. Els 
arlequinats van guanyar 
per 4 a 1 amb gols de Bars, 
César ‘Tety’ Vives i Sergi 
Pla. L’Igualada va anar de 
menys a més i va demos-
trar les hores d’entrena-
ment que acumula, tant a 
nivell físic com tàctic.
El partit va començar favora-
ble als portuguesos, amb més 
possessió i arribades a l’àrea. 
El primer gol va arribar avi-
at. La defensa de l’Oliveiren-
se va tallar un contraatac de 
l’Igualada i va aprofitar per 
crear el seu. Ricardo Bar-
reiro va quedar-se sol davant 
d’Elagi Deitg i va picar la 
bola per sobre del seu casc, 
aconseguint l’1-0. La prime-
ra part va ser força equili-
brada, amb l’Igualada sabent 
patir durant els primers mi-
nuts i atrevint-se a base que 
transcorria el cronòmetre. 
Els dos conjunts van tenir 
diverses oportunitats, però 
cap va variar el marcador. 
Jugats els primers 25 minuts, 
els arlequinats només perdi-
en d’un gol davant de l’actual 
subcampió d’Europa.

CABARET:  TEATRE VICTORIA

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

Temporada 
2016 - 2017

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

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

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

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

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

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

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

Pagament al fer l’inscripció -  Places limitades

ROMEU I JULIETA:  GRAN TEATRE DEL LICEU
Anem al teatre!

L’Igualada va fer un canvi a 
la segona part. No va deixar 
de creure que podia marcar 
i van desenvolupar un joc 
més ofensiu, sense deixar 
de banda un bon equilibri 
defensiu. Primer Oriol Vi-
ves i Jaume ‘Met’ Molas van 
avisar al porter Puigbi amb 
xuts perillosos, però va ser 
Roger Bars qui al minut 31, 
va transformar una ocasió 
dels arlequinats en gol, po-
sant l’empat al marcador. 

El gol va donar empenta a 
l’Igualada, que va comen-
çar a mostrar un joc més 
fluid i a controlar millor els 
contraatacs. Gerard Miquel 
i Roger Bars van realitzar 
bons xuts que Puigbi va atu-
rar. L’Oliveirense també va 
gaudir de les seves oportu-
nitats, però una bona defen-
sa i un atent Elagi Deitg van 
impedir que els portuguesos 
anotessin un altre gol. Al 
minut 41, l’àrbitre va xiular 

penal a favor de l’Igualada i 
‘Tety’ Vives va transformar. 
Al minut 47, l’Oliveirense 
va cometre la desena falta i 
l’Igualada va disposar d’una 
falta directa, que Sergi Pla no 
va marcar. Però el de Vic va 
marcar pocs segons després, 
en una acció que va culminar 
en un gran gol del jugador de 
l’Igualada. Ja a l’últim minut 
del partit, una nova jugada 
ofensiva de l’Igualada va dei-
xar a Roger Bars completa-

ment sol al segon pal, que va 
rematar la pilota a plaer per 
posar el 4-1 definitiu. 
El partit contra l’Oliveiren-
se va ser l’últim partit de 
pretemporada de l’Igualada, 
que la tanca amb una única 
derrota contra el CE Noia a 
la Lliga Catalana. La resta del 
balanç, 6 victòries i cap em-
pat. El pròxim compromís 
dels arlequinats ja serà d’OK 
Lliga, el 7 d’octubre al Pave-
lló del Palau del Girona CH.



Victòria de prestigi del 
primer equip del C.B. 
Igualada a Saragossa
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BÀSQUET / LA VEU 

Important victòria del 
sènior masculí “A” del 
Club Bàsquet Igualada 

contra el Simply El Olivar, 
filial del Tecnyconta Zara-
goza d’ACB compost per di-
versos jugadors de selecció 
espanyola júnior.
Sota el comandament de 
Carlos Alocen (19 punts en 
32 min) i Jaime Pradilla (14 
punts en 28 min) els jugadors 
locals van imposar un ritme 
infernal que va fer anar l’equip 
igualadí darrera el marcador 
fins als darrers 5 min. Els par-
cials dels quarts han sigut de: 
25-26, 25-20, 16-11, 11-25.
En els darrers 5 minuts, el tre-

ball col·lectiu de l’equip igua-
ladí i el fet de creure en la 
victòria va propiciar una 
remuntada èpica girant un 
-11 amb el que s’entrava al 
darrer quart en un pavelló 
ple de gom a gom.
Segons Jordi Martí: “És una 
victòria de molt valor en 
una pista on costarà molt 
treure victòries. Cal jugar al 
nivell del darrer quart si vo-
lem ser ambiciosos en una 
competició molt dura”.
Van jugar: Riu R (12), Bur-
gués E -, Carrión S (2), Torres 
J (12), Benito M (9), Fons C 
(12), García MA (16), Gual A 
(3), Tejero E (12), Camí P (4). 

Classificació

BÀSQUET / LA VEU 

Primer partit del sè-
nior femení del 
Club Bàsquet Igua-

lada a Les Comes contra 
un potent UE Mataró.
Molt bon partit de l’Iguala-
da que des del salt inicial va 
competir de tu a tu amb el 
potent equip del Maresme. 
Igualtat màxima al llarg del 
39 minuts que es va resol-
dre a l’últim minut de partit 
amb 5 tirs lliures convertits 
de l’equip visitant.
Una primera part de cons-
tants alternatives en el mar-
cador amb empats i petites 
avantatges per part dels dos 
equips i una segona amb el 
mateix guió obria les portes 
a un final incert on qualsevol 
detall podia marcar la dife-

rència. L’Igualada amb una 
bona defensa coral i amb San-
ta Carrasco (16 punts) lide-
rant la part ofensiva de les de 
l’Anoia contrarestava l’apor-
tació de Harris (12 punts, 
12 rebots, 29 de valoració) i 
King (14 p. 16 val.).
Entrant a l’últim minut amb 
-2, 5 tirs lliures convertits 
per part de l’equip visitant 
i una cistella de Magda Jané 
per les locals posaven punt 
i final a un molt bon partit. 
Resultat final: 49 - 54.
Parcials: (8-12) (16-12) 
(10-12) (15-18)
Anotadores: Carner (7), Al-
domà (-), Soler (9), Amatllé 
(4), Jané (8), Lamolla (5), 
Figueras (-), Carrasco (16), 
Fernàndez (-), Roda (-)

Bon partit del sènior 
femení del C.B. Igualada
a Mataró tot i la derrota

   j g p gf gc df
1  Vic 2 2 0 176 124 52
2  Cornellá 2 2 0 167 131 36
3  Mataró 2 2 0 163 144 19
4  Mollet 2 2 0 150 134 16
5  Pardinyes 2 1 1 148 139 9
6  Salt 2 1 1 156 151 5
7  Cerdanyola 2 1 1 143 143 0
8  Bahía Palma 2 1 1 162 166 -4
9  Igualada 2 1 1 145 153 -8
10  Valls 2 1 1 143 156 -13
11  El Olivar 2 0 2 144 154 -10
12  JAC Sants 2 0 2 147 158 -11
13  Andorra 2 0 2 135 179 -44
14  Castellbisbal 2 0 2 124 171 -47

Lliga EBA

Jornada 2 
Mataró   87 · 81   Bahía Palma
JAC Sants   68 · 77   Cornellá
BCM Andorra   72 · 89   Salt
Vic     97 · 57   Valls
Castellbisbal   65 · 85   Pardinyes
Mollet     76 · 71   Cerdanyola
El Olivar   77 · 82   Igualada

Jornada 3
El Olivar  -  Mollet
Cerdanyola   -  Castellbisbal
Pardinyes  -  Vic
Valls   -  BCM Andorra
Salt    -  JAC Sants
Cornellá  -  Mataró
Igualada    -  Bahía Palma

Derrota del Vilanova del Camí Bàsquet 
Endavant en el seu debut 
BÀSQUET / LA VEU 

Aquest dissabte es va 
jugar el primer partit 
de la nova temporada 

2017-2018.
L’equip sènior masculí va ju-
gar i perdre davant el Bàsquet 
Cardona per 66 a 75.
Partit marcat per un mal 
començament amb un par-
cial advers de 3 a 20. A par-
tir d’aquest moment l’equip 
va reaccionar, va apretar 
més en defensa i els tirs van 
començar a entrar. 
Amb 3 triples seguits al co-
mençament del tercer quart 
es van posar a 4 punts al 
marcador, però 3 faltes tèc-
niques molt riguroses van 
fer que la diferència al 
marcador tornés al 13 
punts 39-52. 
Una nova reacció va tornar a 
comprimir el marcador, però 
2 triples rivals van acabar 

amb la resistència local.
Van jugar, Francis Rodrí-
guez (14), Miguel Angel 
García (13), Quim Palet 
(15), Camilo Rodríguez, 
Antonio García (9), Fernan-
do Leno (3), Sergi Brugués 
(3) i Oscar Borrega  (5).
Parcials: 13-24, 13-15, 
21-21 i 19-15.

L’equip sènior femení va tenir 
jornada de descans.
Aprofitem per informar 
que el pròxim diumenge 
dia 8 d’octubre a les 11.00 
del matí,  al pavelló de Can 
Titó, tindrà lloc la presen-
tació dels 4 equips del club 
per aquesta temporada. Està 
tothom convidat.

BÀSQUET / LA VEU 

El sènior femení de 
l’Òdena Club Bàs-
quet va jugar guanyar 

aquest dissabte per un con-
tundent 35 a 67 davant l’Es-
cola Pia d’Igualada.
El partit va començar amb un 
retard de pràcticament 1 hora 
perquè l’àrbitre es va presen-
tar tard i això va desconcen-
trar una mica als dos equips, 
però especialment a l’equip 
local, ja que les odenenques 
va arrencar amb un parcial 
de 3 a 18 fins que les iguala-
dines van reaccionar, fet que 
va provocar que el 2on. i el 
3er. fossin més igualats.
Es mantenien els 10-12 punts 
d’avantatge però factors de-
terminants com la manca de 
concentració a l’hora de de-
fensar i no aconseguir atacar 
la defensa en zona amb fluï-
desa no va permetre senten-
ciar definitivament el partit. 
A més, es van cometre moltes 
faltes personals que les locals 
aprofitaven per encistellar 
des de la línia dels tirs lliures.
Al darrer quart però, va arri-
bar la reacció definitiva i amb 
un contundent parcial de 5 a 
24, es va tancar el partit defi-
nitivament.

Van jugar:
Forn (15), Rocaginé (15), 
Raja (11), Farreras (11), 
Pedregosa (6), Vidal (9), 
De Haro i García.

Derrota del sots-21 a la pis-
ta del Viladecavalls
Partit molt discret del sots-
21 de l’Òdena Club Bàsquet 
el jugat a Viladecavalls, amb 
un marcador final de 62 a 34. 
El partit es va desenvolupar 
amb unes diferències entre 
els 10-14 punts a favor dels 
locals i només en el darrer 
període l’equip local va mar-
xar en el marcador gràcies 

Victòria del sènior femení de l’Òdena 
Club Bàsquet en el derbi anoienc

als errors, tant en defensa 
com en atac, per part dels 
odenencs. 
Cal remarcar que els juga-
dors de l’Òdena CB, la ma-
joria són nois de primer any 
en edat júnior i que estant ju-
gant en la categoria sots-21. 
En aquests primers partits, 
els jugadors estan agafant la 
confiança necessària per ju-
gar amb nois més grans tant 
en edat com en força física.
Varen jugar:
Vidal (3), Torrellardona (4), 
Poncell (9), Fuentes (10), 
Ferrer (3), Calle (3) i Porre-
dón (2).
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Marta Llagostera (esquerra) i 
Paula Blasco (centre).

L’Igualada Vòlei Club
debuta amb victòria

VÒLEI / LA VEU  

Dissabte a la tarda el 
Jorba Solà sènior 
masculí de l’Igua-

lada Vòlei Club va iniciar la 
temporada 2017/2018 en el 
grup C de la Segona Divi-
sió Catalana. L’equip iguala-
dí es va enfrontar a la Torre 
de Claramunt CV, un rival 
que torna a la categoria des-
prés d’uns anys de no ser-hi. 
El partit va acabar amb un 
marcador de 3 sets a 0 (25-
16/25-13/25-12) favorable 

als igualadins. 
El partit va ser dominat pels 
de casa, que van imposar la 
seva experiència, envers un 
equip que tot hi que va de-
mostrar moltes ganes, va es-
tar lluny del nivell dels locals, 
els quals van saber sumar 
molts punts amb una bona 
defensa i un gran contra-atac.
El pròxim partit de l’IVC serà 
aquest cap de setmana a la 
pista del CV Reus el pròxim 
diumenge a les 11 hores.

ATLETISME / LA VEU  

L’atleta Juvenil del C.A. 
Igualada Petromira-
lles Paula Blasco, va 

assolir el passat 24 de setem-
bre la victòria en femenines, 
en la 39a edició de la Cursa 
de Sant Miquel disputada a 
Molins de Rei sobre 3,5 km., 
amb la participació de 458 
atletes classificats.
Paula Blasco va ser la gua-
nyadora absoluta fem. i 
24a general  amb  12 min. 
42 seg.  Abdeslam Louah 
(C.E. Sant Julià) va ser el 
guanyador absolut masc., 
amb 10 min. 37 seg.

Marta Llagostera guanya la 
cursa de la Collbatonina
L’atleta del C.A. Igualada Pe-
tromiralles Marta Llagoste-
ra, es va imposar en la cursa 
dels 4,5 km. corresponent a 
la 8a edició de la Collbato-
nina, disputada el passat 23 
de setembre a Collbató per 
paratges naturals de la pobla-
ció.  Es van disputar 3 curses 
grans, sobre 15,5 - 10 i 4,5 

km., a més de 2 d’Infantils so-
bre 600 i 1.500 m. 
Marta Llagostera es va im-
posar en la cursa dels 4,5 
km. amb 21 m. 07 seg., 
entrant 13ª de la general, 
mentre el guanyador masc. 
va ser Pau Llordella (C.A. 
Olesa) amb 16 m. 10 seg.

Paula Blasco (CAI) guanya 
la cursa popular de 
Molins de Rei

ATLETISME / LA VEU  

El passat diumenge 24 
de setembre un total 
de 430 triatletes es 

van desplaçar a la població 
de Sant Pere Pescador per 
disputar la primera edició 
del  triatló Sailfish Costa 
Brava en distància Half i el 
Short Ballena Costa Brava 
en distància Olímpica.
Els triatletes de la Short Balle-
na Costa Brava, havien de re-
córrer 1900 de natació al mar, 
seguits d’una volta de 45 km 
de ciclisme per les poblacions 
veïnes a Sant Pere Pescador i 
per acabar 10 km de cursa a 

Victòries d’Albert Moreno i Anna 
Noguera al Short Ballena Costa Brava

peu arràn de mar.
D’altra banda, els triatletes de 
la Half Ballena realitzaven la 
mateixa distància en natació, 
però realitzaven 2 voltes al 
circuit de ciclisme i 2 voltes al 
circuit de córrer, sumant 90 i 
20 km respectivament.
La prova, va estar marcada en 
el sector de la natació on  just 
abans de començar, la boira 
va fer acte de presència, cosa 
que va desorientar a molts 
triatletes i alguns van allar-
gar més metres del previst el 
sector de natació.
Els guanyadors absoluts en la 

distància Olímpica de la pro-
va  van ser els Igualadins Al-
bert Moreno (C.A.I Triatló 
Petromiralles) 2h12min55”   i 
Anna Noguera (C.A.I Triatló 
Petromiralles) 2h24min55” . 
Pel que fa a la distància 
Half, els guanyadors abso-
luts van ser Joan Ruvireta ( 
C.N VIC ETB) 3h42min55” 
i Laura Gómez (FERRER 
HOTELS M3T) 4h9min13”. 
En aquesta categoria, desta-
car una bona posició 40 de 
la general de Joan Montaner   
(C.A.I Triatló Petromiralles) 
4h18min48seg.

Fantàstic resultat de Bernat Jaume  a 
l’Open Internacional de Barcelona
ESQUAIX / LA VEU  

Fantàstic resultat del Ber-
nat Jaume a l’Open PSA 
jugat a l’Esportiu Roca-

fort de Barcelona.
A resultes de perdre 40 llocs 
en el seu rànquing mundial, 
va passar del 118 al 162, el jove 
anoienc va haver de jugar dos 
partits de prèvies. Primer da-
vant el barceloní Dan Pascual al 
qui va derrotar 11-3, 11-3, 11-
1, en 2a ronda complicadíssim 
partit amb el jove i prometedor 
francès Sebastien Bonmalais, 
150 del rànquing mundial do-
minant un exigent partit de 11-
3, 11-8, 6-11, 11-1 i guanyant-se 
un dels quatre llocs que dona-
ven accés al quadre principal. 
Amb aquest resultat el Bernat 
es va revenjar de la derrota que 
el seu germà gran Joel va patir 
davant el Sebastien a 1a ronda 
de prèvies per 3-11, 7-11, 7-11.
A 1a ronda del quadre, el Ber-
nat va aconseguir donar un 
pas de gegant en la seva carrera 
esportiva, guanyant a l’experi-
mentadíssim 1 danès Kristian 
Frost , 103 del món però habi-

tualment TOP 60 mundial i cap 
de sèrie 5 del torneig.
A la ronda de ¼ de final, to-
cava un altre “coco” de molta 
entitat, el escocès Douglas 
Kempsell, cap de sèrie 2, nú-
mero 3 d’Escòcia i 92è del 
món. Jugant un esquaix de 
somni va donar compte del 
“Dougi” en 4 apassionants 
jocs 11-5, 9-11, 11-6, 11-5.
Després de 3 finals i més de 
250’ en 4 dies, la semifinal era 
davant el seu vell contrincant i 
company d’entrenament, el bar-
celoní Edmon Lopez. En aquest 
partit el cor volia però les cames 

i la ment, no van rutllar, caient 
en 3 sets, però completant el 
millor torneig de la seva carrera 
professional fins la data.
Per valorar el resultat de veritat, 
cal analitzar-lo més en com es 
va produir que no pas el resultat 
en si, que per cert és molt bo. El 
Bernat va jugar a un gran nivell 
en els 3 aspectes fonamentals 
del joc i va desplegar un joc 
tàcticament, mentalment i físi-
cament perfecte. Guanyar dos 
jugadors tipus Kristian o Dou-
glas, suposa superar un mur 
imprescindible, si et vols obrir 
camí dins l’esquaix professional.
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
el Club Gimnàstic San 
Roque ha participat 

amb els seus exercicis indivi-
duals en nivell Copa Base,  en 
el I Trofeu Costa Daurada a 
Cambrils.
Van participar: Carlota Za-
mora i Gisela Ramírez en ca-
tegoria aleví amb aparell de 
maces; Inma Cardozo infantil 
amb l’aparell de cinta; Sandra 
Domínguez, Rut Vives i Paula 
Mensa en categoria cadet amb 
aparell de cinta; i Itziar Mensa, 
juvenil en aparell de pilota. 
Totes van aconseguir una molt 
bona competició amb els seus 
nous exercicis, amb una gran 

El Club Gimnàstic San 
Roque participa al 
I Trofeu Costa Daurada

complicitat van demostrar la 
gran progressió de la feina que 
cadascuna d’elles i coordina-
ció tècnica porten realitzant 
aquests últims dos mesos 
preparant la temporada de 
tardor, participant pròxima-
ment en el Campionat de 
Catalunya Copa Base Indi-
vidual. A destacar la primera 
posició de la Carlota Zamora 
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 diumen-
ge 8 d’octubre a Figueres.

El revolt d’Esblada serà protagonista 
en el RallyRACC Catalunya
MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

La màxima competició 
de ral·lis que al llarg de 
l’any es disputa a Cata-

lunya i a l’estat espanyol tor-
nara a circular pràcticament 
tocant a l’Anoia i enguany per 
partida doble. Serà aquest 
dissabte en els transcurs de la 
segona etapa del RallyRACC 
Catalunya que comença el 
matí d’avui divendres.
Així demà dissabte i dins del 
tram cronometrat de Pont 
d’Armentera els pilots amb els 
seus cotxes afrontaran l’espec-
tacular revolt d’Esblada que 
enguany serà en sentit invers 
al de les darreres edicions, o si-
gui de Pont d’Armentera amb 
final a Pontils. I també el de 
Savallà amb sortida a prop de 
Santa Coloma de Queralt con-
cretament a Rauric per acabar 
una mica més enllà de Conesa, 
tram anomenat Savallà.
Tots dos trams es disputaran 
dues vegades, Pont d’Armen-

tera a  partir de les 9.07’ i 
14h.15’. I el de Savallà a partir 
de les 9h.54’ i 15h.02’. Mag-
nífica  doncs ocasió per 
gaudir dels màxims especi-
alistes i cotxes del mundial 
de ral.lis molt a la vora de 
les nostres contrades.
El RACC ha aconseguit re-
unir una qualitativa llista de 
72 equips entre els quals es 
troben els millors volants del 
moment, 142 pilots i copilots 

que representant a 27 països 
oferiran el millor espectacle 
en un final de temporada molt 
imprevisible pel competida 
que es mostra. Els 16 vehicles 
WRC en competició, 13 d’ells 
d’última generació, correran 
per primera vegada en les se-
lectives carreteres de les de-
marcacions de Tarragona, en 
una lluita que a una setmana 
de l’inici de la cursa no pre-
senta favorits clars.

Constituïda la junta 
electoral del Club 
Natació Igualada

NATACIÓ / LA VEU 

Aquest dimecres s’ha 
constituït la jun-
ta electoral per les 

eleccions del Club Natació 
Igualada. Els tres socis de-
signats per sorteig, el qual 
es va celebrar dilluns passat, 
han passat per les oficines 
del club per posar-se al cor-
rent de les seves obligacions 
en el procés electoral.

El pròxim pas serà la pre-
sentació i reclamacions 
del cens electoral els dies 
5 i 6 d’octubre.
La junta electoral formada 
per Isabel Quilez, Javier 
Valle i Jordi Soler es tor-
narà a reunir l’11 d’octubre 
per tal d’atendre i revisar 
les possibles candidatures 
que es presentin.

FUTBOL / LA VEU 

Victòria per 0 a 3 a do-
micili de l’equip blau 
al municipal Eusebi 

Güell, on els locals van posar 
setge a l’expedició igualadina 
que va saber parar les escome-
ses locals amb treball i ordre. 
Primera part amb equilibri en 
totes les facetes del joc, no va 

Victòria a domicili de l’AVI per 0 a 3

ser fins la segona meitat que els 
blaus liquidaren el matx en deu 
minuts. Als gols de Rober Agra-
munt, Carlos Solís i Xavi Canta-
rell, sumen el penal aturat per el 
meta igualadí Diego que deixà 
el portal a zero gols. De justícia 
comentar l’exquisida esportivi-
tat d’ambdós equips que contri-

buiren a la gran festa del futbol.  
Balanç positiu dels blaus en 
l’inici del campionat sumant 
sis punts dels nou possibles, 
avalats per els dos gols de Ro-
bert, Xavi C. i els dos penals 
aturats per Diego.  La pròxima 
jornada els de Les Comes re-
bran l’At. Castelldefels. 

TENNIS TAULA / LA VEU 

Aquest proper cap de 
setmana iniciem una 
nova temporada en la 

categoria de segona estatal.
El grup en que estem enqua-
drats està format pels equips 
següents : CTT MOLLERU-
SA, CN TARRACO, CTT 
VILANOVA I LA GELTRU, 
CTT POBLE NOU, CTT VI-
LAFRANCA, CTT GIMNAS-
TIC TARRAGONA, CTT 
BORGES BLANQUES, CTT 
HELIOS i CAI SANTIAGO 
TM. (Aquests dos últims de la 
província de Saragossa).
L’equip està format pels se-
güent jugadors: Daniel Luco, 
Joan Bertran, Roger Domin-
go, Francesc Masip, Bernat 
Luco i Carles Contreras.
El debut serà aquest dis-

El Club Ping Pong Igualada inicia el curs

sabte al local del Gimnàstic 
de Tarragona.
Circuit promeses de la Fe-
deració Catalana
El passat cap de setmana es 
van desplaçar a Barcelona els 
jugadors: Gil Esteve, Isidre 

Enrich i Guillem Luco per dis-
putar la primera convocatòria 
del circuit promeses.
Destacar la bona actuació de 
tots tres, especialment en Isi-
dre Enrich que va arribar a 
disputar la final del seu nivell.



Els fets de l’1 d’octubre van provocar l’ajornament 
de tres partits de futbol amb participació anoienca
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E ls lamentables inci-
dents de l’1 d’octubre 
van provocar, per de-

cisió expressa de la Federació 
Catalana de Futbol, l’ajorna-
ment de tots els partits de la 
jornada en totes les catego-
ries, que es jugaran en algun 
dels dos caps de setmana lliu-
res al llarg de la temporada. 
A 1a Catalana, l’Igualada no 
va poder jugar el seu partit al 
camp del Sant Ildefons, amb 
la qual cosa va descansar a 
l’espera del partit del pro-
per diumenge a les Comes, 
davant el Valls. Tampoc va 
jugar el primer equip feme-
ní del CFI, al camp del Sant 
Gabriel, essent l’únic partit 
suspès de la jornada.
A 3a la situació és diversa en 
funció de quan estava pre-
vist que es juguessin els par-
tits. Al grup setè, el Calaf va 
ajornar el seu compromís a 
casa davant el Puigcerdà. És 
l’únic dels equips anoiencs 
que no va poder jugar.
Al grup 8è, el San Mauro B  va 
assolir una important victòria 
al camp del Sant Andreu de la 
Barca B, per 1-3, que li per-
met pujar alguns llocs, fins a 
la novena posició. 

futbol 3A CATALANA G7
Jornada 5 
Pirinaica   5 · 2   CE Manresa B
Aviá B   5 · 2   FC Fruitosenc
Navás   sus  Can Parellada
Puigreig   sus  Viladecavalls
Santpedor   sus  CE Suria
Ignasi Puig   sus  Sant Pere Nord
Calaf   sus  CCF Puigcerdá
Cardona   sus  CE Moiá
Juan XIII   2 · 1   CE Marganell

Jornada 6
Manresa B  -  Aviá B
Fruitosenc  -  Navás
Can Parellada  -  Puigreig
Viladecavalls   -  Santpedor
Suria  -  Ignasi Puig
Sant Pere Nord  -  Calaf
Puigcerdá  -  Cardona
Moiá  -  Juan XIII
Marganell  -  FC Pirinaica

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

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 5 
B Blanques   sus Rapitenca
Sant Ildefons   sus  Igualada
Valls   sus  Andorra
Vista Alegre   0 · 0   Alpicat
Viladecans    sus  Lleida B
Sants   sus  Tortosa
Efac Almacelles   sus  Vilaseca
Balaguer   sus  U. Bellvitge
Martinenc  4 · 2   San Cristóbal

Jornada 6
Rapitenca  -  Sant Ildefons
Igualada  -  Valls 
FC Andorra  -  Vista Alegre
Alpicat  -  Viladecans
Lleida ECF B  -  Sants
Tortosa  -  Efac Almacelles
Vilaseca CF  -  Balaguer
U. Bellvitge  -  Martinenc
San Cristóbal  -  B Blanques

Jornada 6
Levante Planas  -  Olesa
Cervelló  -  Pallejá
Abrera  -  Sant Esteve
Torrelles  -  Castelldefels B
P. Málaga  -  SV Horts
Viladecans  B  -  Sant Andreu B
San Mauro B  -  Can Roca 74
PR Sant Feliu  -  Corbera
Martorell   -  Vallirana

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 5 
Montserrat   1 · 3  Ódena
Martinenca   1 · 2  Piera
La Munia   3 · 5  Riudebitlles
San Mauro   3 · 0  Sitges
Anoia   1 · 2  Cubelles
Mediona   3 · 1  Hortonenc
Sant Pere   sus  J Ribetana
Ribes   1 · 1  La Pobla
Olivella   0 · 6 Moja

Jornada 6
Ódena  -  Martinenca
Piera  -  Munia
Riudebitlles  -  San Mauro
Sitges  -  Anoia
Cubelles  -  Mediona
Hortonenc  -  Sant Pere
J Ribetana    -  Ribes
La Pobla  -  Olivella
Moja  -  Montserrat

   PT. j g e p gf gc df
1  Espanyol B 10 4 3 1 0 10 2 8
2  FC Barcelona B 10 4 3 1 0 9 2 7
3  Collerense 9 4 3 0 1 13 5 8
4  Europa 9 4 3 0 1 10 3 7
5  AEM Lleida 9 4 3 0 1 7 2 5
6  Igualada 6 3 2 0 1 8 4 4
7  Son Sardina 6 4 1 3 0 1 0 1
8  Seagull 5 4 1 2 1 11 5 6
9  Pardinyes CF 4 4 1 1 2 4 8 -4
10  Pallejá 3 4 1 0 3 5 11 -6
11  Levante Planas 2 4 0 2 2 4 13 -9
12  Sant Gabriel 1 3 0 1 2 2 6 -4
13  Sp Mahón 1 4 0 1 3 1 9 -8
14  P Ferranca 0 4 0 0 4 2 17 -15

futbol 2A NACIONAL F.
Jornada 4 
UD Collerense   6 · 1   CF Pallejá
Sp Mahón   0 · 0   Son Sardina
CE Seagull   8 · 1   Levante Planas
P Ferranca   0 · 5   CE Europa
Pardinyes CF   1 · 1   RCD Espanyol B
Sant Gabriel   sus     CF Igualada
SE AEM   0 · 1   FC Barcelona 
B  

Jornada 5
Igualada  -  Europa
Pallejá  -  P Ferranca
FC Barcelona B  -  Collerense
Espanyol B  -  AEM Lleida
Son Sardina  -  Pardinyes
Levante Planas  -  Sp Mahón
Sant Gabriel  -  Seagull

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

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

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

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

futbol 4A CATALANA G7

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

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Masquefa 9 3 3 0 0 15 2 13
2  Capellades 9 3 3 0 0 13 3 10
3  Masquefa CE 9 3 3 0 0 6 2 4
4  Fátima 6 3 2 0 1 8 2 6
5  Carme 6 2 2 0 0 7 1 6
6  Vilanova Camí 6 3 2 0 1 10 5 5
7  La Torre 4 3 1 1 1 10 14 -4
8  Montbui 3 3 1 0 2 7 6 1
9  Host Pierola 3 3 1 0 2 4 6 -2
10  Tous 3 3 1 0 2 4 8 -4
11  Ateneu 3 3 1 0 2 3 9 -6
12  Vallbona 1 2 0 1 1 1 3 -2
13  Rebrot 1 2 0 1 1 4 8 -4
14  La Llacuna 1 3 0 1 2 1 5 -4
15  Cabrera 0 2 0 0 2 3 7 -4
16  La Paz 0 3 0 0 3 3 18 -15

Jornada 3 
Carme  3 · 1   Vilanova Camí
La Llacuna     0 · 0   Vallbona
Fátima   3 · 0   Ateneu
Montbui    1 · 2   Masquefa CE
Capellades   9 · 1   La Paz
Masquefa   4 · 0   Tous
Cabrera    0 · 3   Host Pierola
Rebrot   4 · 4   La Torre

Al grup 12è, on hi ha concen-
trats la majoria d’equips de 
l’Anoia, el San Mauro va der-
rotar per 3-0 al líder Sitges, 
treient-li aquesta posició. Els 
mauristes pugen fins al quart 
lloc del grup, a tres punts del 
nou líder Cubelles, que va gua-
nyar al camp de l’Anoia (1-2). 

La jornada va registrar tam-
bé una important victòria de 
l’Òdena per 1-3 al camp del 
Montserrat, que li permet as-
cendir al sisè lloc de la classi-
ficació. També va guanyar el 
Piera (1-2) a la Martinenca. 

Finalment, la Pobla va esgar-
repar un empat del camp del 
Ribes (1-1). 
Per a la propera jornada, el 
San Mauro jugarà al camp del 
Riudebitlles, l’Òdena rebrà la 
Martinenca, el Piera al cuer 
La Múnia, la Pobla acollirà 
l’Olivella, mentre que l’Anoia 
visitarà el camp del Sitges i el 
Montserrat, el del Moja.

Tres líders a Quarta
A Quarta Catalana, en el seu 
grup setè, el Masquefa és el 
nou líder després de golejar 
al Tous per 4-0. Comparteix 

liderat amb l’Esportiu Mas-
quefa, que va guanyar al camp 
del Montbui (1-2), i amb el 
Capellades, que va golejar La 
Paz per 9-1. Aquests tres són 
els únics equips que han gua-
nyat els tres partits jugats fins 
al moment. Segueixen a tres 
punts de distància Fàtima, 
Carme i Vilanova del Camí, 
si bé els carmetans tenen un 
partit pendent. 
Per a la propera jornada, des-
taca el partit que l’Esportiu 
Masquefa jugarà a casa davant 
el Capellades. El Masquefa vi-
sitarà el camp del cuer La Paz. 
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MARIA VIÑAS

Un dels reptes que se’ns plantegen en les societats del segle xxi és, 
sens dubte, la convivència i la pau. Aquesta és una tasca transversal 
i transdisciplinar en la qual tots ens hi hem d’implicar. Sens dubte, 
aquest afany ha de néixer de la creativitat i de la intel·ligència col·lec-

tiva, doncs ja no es pot sostenir en cap disciplina particular, perquè la nova rea-
litat i els nous desafiaments obliguen a la transdisciplinarietat i a un enfocament 
holístic de l’acció social i educativa.
Una de les carències més greus de la societat civil, és que està estancada en una 
etapa crítica. Ens mobilitzem per a la denúncia i la crítica però no tant per a 
la proposta i el canvi social. No vull dir amb això que no hàgim de ser crítics i 
denunciar la injustícia; però moltes vegades criticar i dir que tot va malament 
es converteix en una excusa per no fer res. La crítica i la queixa no són un bon 
motor per a la transformació social. Hem de ser capaços de superar la crítica i 
transformar-la en propostes constructives, tal com ens recordava Alfons Banda 
en el I Congreso Edificar la Paz en el segle XXI (Barcelona 2012), la societat civil 
no estarà madura fins que superi l’etapa crítica i passi a una etapa propositiva.
Per avançar cap a aquesta maduresa de la societat civil, una societat civil 
ha de ser capaç de fer propostes concretes per millorar la convivència i 
exigir a les instàncies governamentals que les apliquin. Per a què aquest 
salt qualitatiu sigui possible, les instàncies educatives hem d’incorporar 
de manera plena allò «comú», allò comunitari en els projectes educatius 
des dels primers cicles formatius.
Els nostres esforços han de centrar-se en aconseguir una ciutadania més 

activa i més activada. Que defensi els seus drets i assumeixi les seves 
responsabilitats, que interioritzi el que és comunitari com part essencial 
de la seva configuració com subjecte individual.
Així, un dels desafiaments més importants de l’educació serà desenvolupar 
les competències necessàries per viure i relacionar-se dintre de la comu-
nitat social, de prendre part, i de participar en la vida social, econòmica, 
cultural i política del seu entorn. Això passa per incorporar aspectes com 
la participació, l’empoderament i el desenvolupament de capacitats i habili-
tats ciutadanes. Doncs si esperem fins a l’edat adulta per motivar i capacitar 
en les competències ciutadanes i del que és comunitari, ja és tard.
Per avançar en el desenvolupament de subjectes socials «plens»: es neces-
siten ciutadans i ciutadanes capaços de pensar, sentir, dir i fer per sí ma-
teixos, capaços de transformar la seva realitat personal. Però també, hem 
d’incorporar a l’educació l’àmbit del que és comú, del comunitari. El des-
afiament és motivar i capacitar les noves generacions per incloure’s en el 
teixit social, de sumar les seves forces amb altres persones, d’associar-se 
lliurament, d’incorporar-se en les organitzacions socials i comunitàries.
Per això, hem de desenvolupar models d’intervenció educativa que –sen-
se oblidar ni desatendre el desenvolupament de les capacitats personals– 
reforcin les seves capacitats relacionals, organitzatives i d’acció col·lectiva 
sobre l’entorn sociocomunitari, per a poder reivindicar i construir res-
postes pròpies a les seves necessitats.

Educació i transformació social

L’ equip de mestres i l’AMPA de l’Escola van decidir  do-
nar suport a l’acció simbòlica promoguda per la Taula 
per la Democràcia en rebuig als actes violents i a favor 
de  l a democràcia.
Aquesta acció  v a consisti r  en una concentració de tots els 
membres de l’Escola al pati a les 12h.

Rebuig de la violència 
Escola Ateneu Igualadí

Tots hem començat aquest 
curs amb molta il·lusió i ganes. 
Tant l’equip educatiu i humà 
així com, els alumnes i les se-
ves famílies estem decidits a 
establir nous lligams que, de 
ben segur, afavoriran el bon 
desenvolupament dels nous 
projectes i reptes plantejats.
L’Equip directiu de l’Acadè-
mia s’ha esforçat a crear nous 
espais, fent remodelacions 
que s’ajusten a la dinàmica i 
creativa metodologia de tre-
ball que duem a terme. És per 
això que molts dels espais de 
l’escola s’han obert i així po-
dem  veure com s’expressen, 
relacionen, treballen i evo-
lucionen els nostres infants. 

El mobiliari, la decoració de 
les aules, els passadissos i els 
materials en general, es con-
verteixen en elements que 
afavoreixen la interacció i 
l’expressió de l’Infant.
Els espais d’ús múltiple per-
meten desdoblar i atendre 
en petits grups les diferents 
necessitats i particularitats 
dels nostres alumnes.
La nova aula de Psicomotrici-
tat dels més petits, equipada 
amb un material innovador, 
permetrà aprendre a conèixer 
i desenvolupar les capacitats 
motrius amb seguretat i au-
tonomia gaudint al mateix 
temps que aprenent.
I...el pati,  s’ha vestit amb nous 

espais de joc com el rocòdrom, 
del grat de   petits i grans .
Per celebrar aquest inici, els 
nens i nenes de Parvulari i 
Cicle Inicial, vam convidar 
a les famílies a participar de 
l’espectacle musical i teatral 
“Cuidem el planeta blau” de 
la Dolça Cos, actriu, cantant 
i titellaire que   acompanyada 
de “la seva amiga” l’Estel, va 
posar el toc artístic a aquest 
inici de curs al mateix temps 
que ens va recordar un dels 
compromisos que l’Acadè-
mia Igualada va assolir  amb 
la societat i l’entorn natural 
que és l’educació en el res-
pecte no sols a les persones 
sinó també a la natura.

Comença un nou curs escolar 
a l’Acadèmia

Aquesta millora al pati està 
emmarcada dins del pro-
jecte Playground Project 
de la línia estratègica del 
Compromís social d’Au-
de!  que vol conscienciar 
a tots en la millora, cura i 
respecte del nostre entorn 
més proper, concretament 
el del pati del col.legi. 
Amb la incorporació de tau-
les de fusta al pati de l’espai 
Montclar podrem continuar 
fent algunes de les nostres 

classes a l’exterior, els mesos 
en què les condicions climà-
tiques ho permetin. El porxo 
de primària també està reno-
vat, amb una ampliació de la 
superfície asfaltada. Al vol-
tant de la pista esportiva hi 
ha plantats nous arbres que 
creiem en poc temps faran 
una bona ombra.
Esperem que amb aquesta 
renovació les alumnes pu-
guin gaudir, encara més, de 
les seves estones al pati.

Montclar Mestral, nou curs i noves zones al pati del col·legi



Aude! atreveix-te a somiar! 
Montclar Mestral incorpora la metodologia Visible Thinking del projecte Zero de Harvard en el marc d’Aude!

L’escola Montclar Mestral implementa a les seves aules el projecte educatiu Aude! on conviuen els fonaments de l’educació personalitzada i les 
metodologies didàctiques més avançades. A l’etapa d’Educació Infantil, des d’aquest curs, comencen a aplicar el mètode VESS per crear cultures 
de pensament Visible Thinking a les aules. 

Aude! situa l’alumne al centre de tot el procés educatiu i ho fa des de quatre eixos:

Des de fa anys Montclar Mestral ha integrat a les seves aules diverses metodologies i programes innovadors: aprenentatge cooperatiu, intel·ligèn-
cies múltiples, habilitats emocionals, creativitat... La formació continuada del professorat, el treball en equip i la incorporació de nous avenços 
educatius són determinants de l’estil propi d’aquest centre. 

Aude! Infantil
El mètode VESS és el resultat de més de vint anys de recerca en l’etapa d’educació infantil d’Edu1st, una organització amb seu a Miami (EEUU), 
pionera en l’aplicació a infantil de la metodologia Visible Thinking del Projecte Zero de la Universitat de Harvard. Segons David Perkins, co-fun-
dador del projecte juntament amb Howard Gardner, “per aprendre a pensar cal materialitzar i monitoritzar el pensament. Per educar bons pensa-
dors convé fer-ho des de les primeres edats”.

VESS és l’acrònim de “Vida Equilibrada amb Sentit i Saviesa” i va néixer amb l’objectiu d’educar persones equilibrades i felices, que visquin amb 
sentit i saviesa. Incorpora les novetats que aporta la recerca en neuro-educació, psicologia i pedagogia. 

Utilitza el pensament com a estratègia pedagògica: per aprendre hem de comprendre i per comprendre hem de pensar. “Cal potenciar la com-
prensió per tal que l’alumne sigui capaç de transferir els aprenentatges fora de l’àmbit escolar, a altres contextos i situacions”, assegura Montse 
Claramunt, directora de Montclar Mestral.

VESS és una eina metodològica per crear cultures de pensament a l’aula, contextos significatius i rics en oportunitats per al desenvolupament in-
tegral dels alumnes. És un model que ajuda l’alumne, el professorat i també els pares a preguntar-se per el sentit de tot el que fan, i aportar valor.

Un dels fonaments de l’eix “Preparats pel canvi” del projecte Aude!, és la incorporació del pensament a l’escola. Per fer-ho, el model VESS seleccio-
na un conjunt de “rutines de pensament” del Visible Thinking i les adapta a les diferents edats per ajudar els nens i nenes més petits a desenvolupar 
hàbits de pensament bàsics com fer-se preguntes, observar amb detall, comparar, relacionar, i fins i tot aprofundir en qualsevol tema. Aquestes 
rutines s’utilitzen amb els diferents continguts i situacions promovent la comprensió, la creativitat i l’aprenentatge autònom.

El model VESS s’inspira també en el moviment pedagògic Reggio Emilia, en l’ús que fa de la documentació com eina per visualitzar la “història de 
l’aprenentatge” a les parets i passadissos de l’escola, i agafa del pensament lateral d’Edward de Bono tècniques pel desenvolupament de la creativitat.

Des de ja fa uns anys, el professorat de Montclar Mestral a Infantil es forma en metodologies pedagògiques avançades i les aplica amb èxit a les 
seves aules, convertint l’aprenentatge en una gran aventura diària per a cada alumne i cada família. L’escola és, des del mes passat, un dels primers 
centres educatius de Catalunya que aplica el mètode VESS a les seves aules de Llar d’Infants i Infantil.

- Lideratge ètic: cada alumne és únic i valuós i ha d’aprendre a dirigir la seva vida i ser agent de canvi. 
- Preparats per al canvi: aprendre a pensar, a ser creatiu, a treballar amb eficiència i a cooperar amb els altres. 
- Competència global: aprendre a conviure i comunicar-se amb tothom amb actitud oberta i positiva. 
- Compromís social:  arribar a ser ciutadans compromesos i solidaris amb la societat i la natura.

“El model VESS, que s’aplica a les aules de llar i educació Infantil 
de Montclar Mestral, s’inspira en la metodologia Visible Thinking 
de la Universitat de Harvard, la pedagogia de Reggio Emilia i el 
pensament lateral d’Edward de Bono”
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L’Institut Joan Mercader, un 
cop iniciat el nou curs, ha re-
but una delegació d’alumnes 
alemanys de l’escola «  Schule 
am Masurenweg » de la ciutat 
de Bad Oldesloe, a l’estat de  Sc-
hleswig-Holstein (Alemanya).
Dilluns 18 de setembre van 
arribar 14 alumnes d’aquest 
institut i es van estar una 
setmana entre nosaltres. La 
majoria ens havien acollit 
l’abril passat, quan els nos-
tres alumnes van viatjar a 
aquest bonic poble entre 
Lübeck i Hamburg. El fet 
que quasi tots ja es conei-
xien ha resultat molt po-
sitiu, i l’adaptació ha estat 
encara més ràpida. S’han 
retrobat companys d’inter-
canvi, però també amics.
El primer dia, després de ser 
rebuts a l’institut i d’assistir a 
algunes classes, van fer tots 
plegats una gimcana per la 
nostra ciutat. Durant la seva 
estada, alumnes i professors 

alemanys, acompanyats dels 
seus amfitrions, van tenir 
ocasió de visitar Sitges i de 
remullar-se a les seves plat-
ges aprofitant el bon temps. 
També van passejar per Bar-
celona i van fer una camina-
da per Montserrat.
L’Ajuntament d’Igualada els 
va oferir una càlida recepció 
i van tenir l’oportunitat de 
saber més coses de la nostra 
ciutat i el seu entorn.  
I no hi podia faltar el tradici-
onal sopar de tast a l´institut, 
en el qual al voltant de 100 
persones, entre estudiants, 
professors i pares, vam gau-
dir d’una bonica vetllada.
Ha estat, un cop més, una 
experiència inoblidable per a 
tots, que ens ha ofert la pos-
sibilitat de practicar en situ-
acions reals les tres llengües 
estrangeres que s’impartei-
xen al nostre centre: l’anglès, 
el francès i l’alemany. I com 
no, d´enfortir els vincles 

L’Institut Joan Mercader continua amb els intercanvis

d´amistat que ens uneixen 
ja amb aquesta escola.
Els responsables d’aquest in-

tercanvi volem agrair la par-
ticipació de tothom, especi-
alment de les famílies, sense 

el suport de les quals no hau-
ria estat possible aquesta ex-
periència.

Les alumnes de l’institut Badia 
i Margarit d’Igualada, Clàu-
dia Terés, Iris Piedras i Bruna 
Velázquez, amb la tutora Judit 
Serra, han estat les guanyado-
res del concurs d’idees contra 
l’assetjament escolar, convocat 
pel departament d’Ensenya-
ment de l’Ajuntament i adreçat 
a tots els alumnes de Secundà-
ria de la ciutat. L’institut ha 
rebut mil euros per adquirir 
material escolar i el projec-
te elaborat per aquestes joves 
estudiants, que porta per títol 

el lema “Entre tots, podem” i 
que consta d’un vídeo i d’un 
exercici de canvi de rols per 
abordar aquesta problemàtica, 
arribarà aquest curs a tots els 
alumnes de 5è i 6è de Primària 
de la capital de l’Anoia. Aquest 
concurs va ser una de les inici-
atives amb què el consistori es 
va sumar a la campanya “Stop, 
tu pots” i al Projecte MARTA 
–Mirem, Analitzem, Respec-
tem, Treballem, Aprenem – 
durant el passat curs escolar. 

Alumnes de l’institut Ba-
dia i Margarit guanyen 
el concurs d’idees contra 
l’assetjament escolar

El passat dia 20 de setembre els 
nens i nenes de l’Escola Gabri-
el Castellà i Raich van celebrar 
un any més la seva tradicional 
Festa de Benvinguda. 
Com cada any, les famílies 
de l’escola van portar dife-
rents tipus de menjar i be-
guda, que van preparar al 
gimnàs perquè tothom po-
gués berenar més tard.
A les 5 tota la Comunitat Edu-
cativa vam passarar-nos-ho 
d’allò més bé amb l’actuació 
d’un grup d’animació, que ens 
va fer ballar, saltar i can-
tar i sobretot ens va fer 
riure a tots plegats. Això 
va obrir la gana, pel bere-

nar que ens havien prepa-
rat les famílies de l’escola.
Ara sí, estem preparats, amb 
bon humor i forces, per afron-

Festa de benvinguda al Gabriel Castellà

tar un any més aquest curs 
2017-2018. Des de l’escola 
volem aprofitar per desitjar a 
tothom un bon curs.

A l’IES Molí de la Vila (Cape-
llades) estan més internacio-
nals que mai. Tot just acaba 
de començar el curs 2017-
2018 i ja tenen una nova in-
corporació de l’altra banda 
de l’Atlàntic, almenys per 
uns mesos. Aquesta nova 
admissió ha arribat arran 
del programa de mobili-
tat Catalunya-Quebec -en 
el qual l’institut participa 
enguany, enviant un alum-

ne català i rebent un alum-
ne quebequès-. Aquesta 
acció ha estat possible grà-
cies al conveni signat des 
del Departament d’Ense-
nyament amb l’Éducation 
Internationale del Quebec.
L’alumne en qüestió, en Ja-
cob, prové del Quebec i 
estarà a Capellades fins el 
desembre. Durant els tres 
mesos que dura l’intercanvi, 
participarà en tota la dinà-

mica del Molí de la Vila com 
un alumne més, i se n’adapta-
rà l’horari per tal que aprofiti 
l’estada i aprengui la llengua.
D’altra banda, el Molí envi-
arà un alumne el 2n trimes-
tre a Canadà, on es repetirà 
el mateix procés i se seguirà 
la mateixa dinàmica. De ben 
segur que ambdós alumnes 
gaudiran de l’experiència i en 
trauran el màxim profit.

L’IES Molí de la Vila rep una mica del 
Quebec
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Aquest  curs s’implementarà 
a les aules d’Infantil i Llar 
el mètode VESS, un model 
educatiu visionari que reu-
neix els millors programes 
educatius del món.
VESS va ser inspirat per la 
combinació de la Filosofia 
Reggio Emilia amb més de 
15 anys d’estudi i acurada 
integració d’una varietat de 
propostes i múltiples meto-
dologies que treballen amb 
el pensament d’avui dia; com 
el Projecte Zero i el focus en 
Pensament Visible de la Uni-
versitat d’Harvard, El Cur-
rículum per a la primera in-
fància de Nova Zelanda, els 
Hàbits de la Ment del Dr. Art 
Costa, la Filosofia per a nens 
del Dr. Matthew Lipman i el 
Pensament lateral i paral·lel 
del Dr. Edward DeBono.
A través de les rutines de pen-
sament els nens aprenen a 
entendre la forma en què es 
processa la informació, com 

l’apliquen a diferents situaci-
ons i la forma en què pensen, 
els nens aprenen a observar, 
analitzar, deduir i generar 
noves idees. D’aquesta forma 
estableixen hàbits que predis-
posen les seves ments per de-
senvolupar diferents i millors 
processos de pensament al 
llarg de les seves vides.
El principal Objectiu de VESS 

Presentació del mètode VESS a la reu-
nió de pares de Montclar Mestral

és combinar tots els fonaments 
que els nens necessiten durant 
l’etapa neurològica més cru-
cial de les seves vides amb la 
finalitat de fomentar en cada 
nen els hàbits de ment, pen-
sament i habilitats necessàri-
es per portar una vida plena, 
amb equilibri i saviesa 

La nostra escola, conscient de 
la necessitat de transformació 
en l’actual paradigma educa-
tiu, a partir d’aquest curs, 
formarà part del conjunt 
d’escoles de la Fundació Tr@
ms (entre elles, les escoles 
Sadako, Sant Gervasi, Viro-
lai...)
La Fundació Tr@ms és una en-
titat sense ànim de lucre, amb 
un projecte col·laboratiu que 
agrupa escoles sensibilitzades a 
convertir la innovació pedagò-
gica com a element identitari 
del centre, aconseguint, així, 

nivells d’excel·lència en la im-
plementació de procediments 
innovadors a les aules.
Aquestes escoles compartei-
xen treball en xarxa, projectes 
intercentres, recursos, experi-
ències i activitats a través dels 
seus departaments.
De ben segur que és un gran 
pas endavant, per als nostres 
alumnes i per a tots els mem-
bres de la nostra comunitat 
educativa, compartir projectes 
i experiències amb totes les es-
coles de Tr@ms.
La comunitat educativa de la 

El col·legi monalco, escola associada a 
la Fundació tr@ms

Fundació Tr@ms resta for-
mada per 24 centres escolars 
amb més de 15.000 alumnes i 
1.200 professors.
També cal destacar el Projecte 
Tots d’innovació pedagògica 
que està implantant el Col·le-
gi Monalco en aquests últims 
cursos. Projecte inclusiu, com-
petencial i cooperatiu, basat en 
un aprenentatge significatiu, 
globalitzat i interdisciplinari.
Tot això comporta també 
nous espais, nous projectes, 
noves il·lusions.
Bon curs a tothom !

La setmana passada alguns 
alumnes de 3r a 6è van assis-
tir a unes colònies d’Immersió 
Lingüística en anglès a l’Al-
berg del Carme de Manresa. 
Van ser tres dies en el que van 
poder gaudir d’una manera 
lúdica d’activitats relaciona-
des amb l’Art com dibuixar al 
natural, fer escultures de fang, 
o visitar la Seu. També van fer 
activitats festives com la nit de 
discoteca o jocs molt divertits. 
Va ser una experiència molt 
enriquidora tan pel que fa 
a la vessant més pedagògi-

ca respecte a la pràctica de la 
llengua anglesa, pel que fa a  

la convivència i pel que fa al 
gaudi.

Colònies en anglès al Gabriel Castellà

La primera setmana de curs ha 
resultat molt interessant per als 
nois i noies de 1r d’ESO dels 
Maristes. A més de conèixer els 
nous alumnes que s’incorpo-
ren al centre i fer-se càrrec de 
què vol dir entrar a la secundà-
ria, han tingut l’oportunitat de 
veure l’obra de teatre La Gran-
ja Animal, una adaptació de 
l’obra de George Orwell.
El muntatge portat a terme 
per l’entitat L’Olla Expressa 
està protagonitzat per una sei-
xantena de nois i noies ado-
lescents, els quals mostren les 
seves habilitats en el cant, el 
ball i la interpretació. Cal dir, 
sense cap mena de dubte, que 
els qui han pensat el muntatge 
en global són uns professionals 

excel·lents.
Durant la setmana, des de soci-
als, els alumnes de 1r van tre-
ballar les temàtiques que toca 
aquesta novel·la, de manera 
que en poguessin treure el 
màxim profit, la qual cosa s’ha 
notat , ja que han gaudit molt 
de l’obra. Els seus comenta-
ris en sortir de l’Escorxador, 
on es representava La Granja 
Animal, han estat molt posi-
tius. Han trobat la temàtica 
interessant i han destacat la 
gran actuació dels partici-
pants en el projecte.
Des de la nostra escola volem 
agrair que L’Olla Expressa ens 
hagi ofert la possibilitat d’as-
sistir a aquest gran espectacle. 
Esperem que n’hi hagi més.

Alumnes dels Maristes 
veuen l’obra “La granja 
animal”

El passat dimecres 20 de se-
tembre, els alumnes de primer, 
segon i tercer d’ESO i el profes-
sorat de l’Institut Badia i Mar-
garit vam fer una sortida a la 
Serra de Coll-bàs (Carme). La 
sortida va consistir a anar fins 
a Coll-bàs caminant. Un cop 
arribats vam poder esmorzar, 

jugar, xerrar i llegir un llibre 
que havíem d’haver portat des 
de casa. L’excursió ens va servir 
per conèixer-nos millor entre 
tots alumnes i professors i, so-
bretot passar un bon matí amb 
bona companyia.
El curs 2017-18, ja camina, i ja 
estem tots en plena forma!

El Badia i Margarit 
arrenca el curs amb una 
sortida a Coll-bas
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La Federació de Corals 
Joves de Catalunya or-
ganitza, aquest 2017 i 

per primera vegada, un Fes-
tival de Corals Joves que tin-
drà lloc a Igualada els dies 6, 
7 i 8 d’octubre. Uns 200 joves 
cantaires, procedents d’una 
desena de cors d’arreu del 
territori de parla catalana, 
podran compartir música i 
experiències, conèixer-se, 
descobrir joves talents, fer 
gaudir el públic amb la seva 
música i formar-se mentre 
descobreixen nous reperto-
ris, conduïts per reconeguts 
directors.
La Federació de Corals Joves 
de Catalunya està forma-
da per vint-i-sis formacions 
catalanes –entre les quals hi 
ha la Coral Juvenil Xalest 
d’Igualada– i una formació 
de les Illes Balears. La inici-
ativa, que inclourà concerts i 
tallers, compta amb el suport 
del departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada, del departament 
de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, de la Diputa-
ció de Barcelona, de la Fun-
dació Emil und Rosa Ric-
hterich-Beck i del Festival 
Europeu de Cors Joves de 

Basilea, i es desenvoluparà 
en diferents indrets de la ca-
pital de l’Anoia.

Concerts tot el cap de set-
mana
El Festival arrenca avui di-
vendres a les 9 del vespre 
amb un concert inaugural 
de Cors d’Òpera a la Basílica 
de Santa Maria. Servirà per 
homenatjar el mestre Joan 
Montaner i Guix, en el 50è 
aniversari de la seva mort, i 
anirà a càrrec d’uns 200 can-
taires de diferents cors locals, 
amb l’acompanyament de la 
Jove Orquestra Simfònica de 
l’Anoia (JOSA) dirigida per 
Josep Miquel Mindán. Les 
entrades tenen un preu de 
8 euros i es poden adquirir 
anticipadament.
A partir d’aquí, al llarg de 
dissabte i diumenge es de-
senvoluparan actuacions i 
tallers en diferents escenaris. 
Pel que fa als concerts, desta-
ca, en primer lloc, l’actuació 
Ínfimit de la coral InCres-
cendo, dissabte a les 22h al 
Teatre Municipal l’Ateneu, 
amb les localitats a un preu 
de 12 euros. El mateix dis-
sabte hi haurà actuacions en 
ruta, destacant dos concerts 
oferts per cors joves i cors de 
la ciutat, a les 17h a l’església 

de la Soledat i a les 18:30h a 
la sala d’actes de l’Escola Pia.
Ja diumenge, a les 12:30h i a 
l’Escola Pia, es podrà gaudir 
d’un Concert Internacional a 
càrrec del Revoice Interna-
tional Vocal Ensemble, una 
formació de 32 joves can-
tants procedents de 25 pa-
ïsos, dirigits per cinc direc-
tors. En aquest cas, l’entrada 
serà gratuïta. 
Per aquells concerts amb l’en-
trada de pagament, aquestes 
es poden comprar al Punt de 
Difusió Cultural i Turística 
d’Igualada (c/ Garcia Fossas, 
2) de dimarts a dissabte, de 
19 a 21h, i el dissabte i diu-
menge, d’11 a 14h.

Igualada acollirà, aquest cap de setmana, el Festival 
de Corals Joves de Catalunya
Dos-cents joves cantaires, procedents d’una desena de cors d’arreu del territori de parla catalana, compartiran
 a Igualada música i experiències

Tallers de música
Pel que fa als tallers, el sub-
director de l’Orfeó Català, 
l’aragonès Pablo Larraz, im-
partirà Catalunya XXI, per 
a fer gaudir els cantants de 
les obres dels compositors 
catalans actuals; el basc Ba-
silio Astúlez els acostarà els 

ritmes de diferents indrets 
del món a Sons del món; i 
la cubana Michèle Aldere-
te, directora musical del 
programa Oh,  happy day 
de Televisió de Catalunya, 
permetrà descobrir la mú-
sica vocal moderna a Mou 
la veu. A més, la catalana 
Elisenda Carrasco dirigirà 
les formacions corals in-
fantils d’Igualada.
L’esdeveniment es clourà 
diumenge, a les 18:30h al 
Teatre Municipal l’Ateneu, 
amb un concert de clausura 
que aplegarà una mostra dels 
diferents tallers que s’hauran 
desenvolupat, amb 250 can-
taires dalt de l’escenari.

La Federació de Corals 
Joves de Catalunya 
està formada per 26 

formacions
catalanes, entre les 
quals hi ha la Coral 

Juvenil Xalest

Presentació a l’Ajutnament./
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El proper diumenge, 
8 d’octubre, a partir 
de les 11:30h, tindrà 

lloc la presentació dels nous 
elements interpretatius de 
la Vil·la Romana de l’Espelt 
i l’adequació del jaciment, 
que ha estat possible gràcies 
a una subvenció de la Dipu·
tació de Barcelona. Serà una 
jornada oberta a tothom, una 
iniciativa dels ajuntaments 
d’Igualada i Òdena amb ac·
tivitats divulgatives que per·
metran descobrir aquest des·
tacat element patrimonial de 
la Conca d’Òdena.
Aquestes restes arqueològi·
ques del terme d’Òdena, a 
prop de l’Espelt, pertanyen 
a una explotació agropecuà·
ria d’època romana que va 
ser habitada fins al segle VI 
dC i que va quedar sepulta·
da durant segles sota terres 
de conreu. A mitjans del se·

gle passat es va constatar la 
seva existència, l’Ajuntament 
d’Igualada les va comprar 
l’any 1966 i, des d’aleshores, 
sota la custòdia del Museu de 
la Pell d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia s’hi han fet diver·
ses campanyes d’excavaci·
ons promogudes pel Centre 
d’Estudis Comarcals d’Igua·
lada (CECI) i la Diputació de 
Barcelona. Des de l’any 2015 
és Bé Cultural d’Interès Na·
cional (BCIN) per la Gene·
ralitat de Catalunya.
Les darreres actuacions de 
neteja i consolidació data·

Diumenge, presentació dels nous elements 
interpretatius de la Vil·la Romana de l’Espelt
L’activitat està inclosa dins les Jornades Europees del Patrimoni 2017

ven de l’any 2006 però, amb 
les accions executades en els 
darrers mesos, s’ha millorat 
la senyalització direccional 
a la carretera, concretament 
al punt de les antigues esco·
les i als camins rurals d’accés 
a la Vil·la; s’han condicionat 
els marges, la tanca i la porta 
d’accés; i s’ha traçat un re·
corregut intern pel jaciment, 
marcat amb nova senyalit·
zació i materials explicatius. 
L’aixecament de nous plànols 
topogràfics o l’elaboració de 
planimetria georeferenciada 
ha estat indispensable per 
dur a terme totes les inter·
vencions de millora i la base 
per elaborar una fotograme·
tria escalada que ha permès 
la creació d’un model 3D de 
l’entorn actual. Aquest recull 
d’informació també ha estat 
indispensable per millorar 
la divulgació de la Vil·la i 
fer arribar el coneixement 
d’aquesta a un públic més 

ampli. En aquest sentit, a 
més d’una nova senyalit·
zació i ampliació de la in·
formació en plafons, tam·
bé s’han generat diversos 
recursos enllaçats a un 
web, que són accessibles 
amb dispositius mòbils 
des del mateix jaciment.
Les activitats del pròxim 8 
d’octubre s’iniciaran a les 
11:30h, el punt de trobada 
són les antigues escoles de 
l’Espelt, des d’on Protecció 
Civil indicarà al visitant la 
ubicació de l’estacionament 
de vehicles habilitat especi·
alment per l’ocasió. Els deu 
minuts de camí fins a la Vil·
la es faran a peu i, un cop 
allà, es farà la presentació i 
parlaments a càrrec dels al·
caldes d’Igualada i Òdena, 
Marc Castells i Francisco 
Guisado. La visita guiada al 
jaciment l’encapçalarà Xavier 
Bermúdez, l’arqueòleg res·
ponsable del seguiment de 

S’han adequat els 
accessos al jaciment 
i la senyalització a 

l’interior del recinte 
i s’han desenvolupat 

nous recursos per a la 
seva divulgació

totes les actuacions efectua·
des. Finalment, els assistents 
seran convidats a acabar la 
jornada al Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia, per a veure l’exposi·
ció dels objectes més signi·
ficatius trobats fins ara a la 
Vil·la i visionar les propostes 
de recreació virtual.
Aquest acte s’emmarca 
dins les Jornades Europees 
de Patrimoni.

A més de la nova 
senyalització i 

ampliació de la 
informació en plafons,

també s’han generat 
diversos recursos 

enllaçats a un web, que 
són accessibles amb

dispositius mòbils des 
del mateix jaciment.



Data d’inici: 
07/10/2017
Localització: Esglé-
sia de Sant Jaume
Horari: De 10 a 14 h
Audiència: Públic 
general, Famílies, 
Escoles, Grups, Pro-
fessionals, Aficionats 
al patrimoni
Tipus d’activitat: 
Portes obertes
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Jornades Europees del Patrimoni 2017, 
aquest cap de setmana
Les Jornades Europees de 
Patrimoni (JEP) se celebren 
a Europa durant un cap de 
setmana entre setembre i oc-
tubre. L’edició 2017 a Catalu-
nya se celebrarà els dies 6, 7 i 
8 d’octubre. Enguany, el lema 
suggerit pel Consell d’Eu-
ropa és ‘Patrimoni i natura: 

un paisatge de possibilitats’ 
per posar en relleu els valors 
patrimonials incorporats a 
la natura, la importància del 
medi ambient sobre els es-
tils de vida de les persones i 
la influència que té sobre el 
benestar i el creixement soci-
oeconòmic de les comunitats.

Els palaus, els castells, els mo-
nestirs, les fàbriques, els jar-
dins històrics i altres espais 
patrimonials relacionats amb 
la natura, obriran les seves 
portes perquè els ciutadans 
gaudeixin de visites gratuïtes 
i oferiran activitats per donar 
a conèixer en profunditat el 

seu patrimoni comú, la mi-
llor manera d’aconseguir la 
implicació social en la seva 
salvaguarda i valoració.
Les JEP són la festa del patri-
moni i els diferents municipis 
i entitats organitzen un seguit 
d’activitats gratuïtes per a 
tots els públics: visites guia-

des, representacions teatrals, 
concerts, exposicions...  Con-
sulta-les totes a l’agenda en lí-
nia, un espai perquè tots els 
usuaris tinguin al seu abast, 
sigui a través de l’ordinador 
o a través d’un dispositiu 
mòbil, la programació com-
pleta de les JEP 2017.

PORTES OBERTES A L’ESGLÉSIA DE 
SANT JAUME DE CALAF

Data d’inici: 
08/10/2017
Localització: Turó 
de Sant Sebastià.
Horari: De 10.00 h 
a 14 h
Audiència: Públic 
general, Famílies, 
Escoles, Grups, Pro-
fessionals, Aficionats 
al patrimoni
Tipus d’activitat: Portes obertes

PORTES OBERTES ERMITA DE SANT 
SEBASTIÀ DE CALAF

Data d’inici: 
07/10/2017
Localització: Oficina 
de Turisme de Calaf
Horari: 10.00h 
12.30h 16.30h
Audiència: Públic 
general, Famílies, Es-
coles, Grups, Profes-
sionals, Aficionats al 
patrimoni
Tipus d’activitat: Vi-
sita guiada pel centre històric de Calaf per conèixer 
el castell, les muralles i portals, les esglésies i la plaça 
porticada (declarada Bé Cultural d’Interès Nacio-
nal). Us explicaran els orígens històrics de la vila i 
del seu famós mercat. Descobrireu perquè sense Ca-
laf no hi hauria hagut “pessetes”. 

VISITA GUIADA AL CAS ANTIC DE 
CALAF

Data d’inici: 
07/10/2017
Localització: Castell 
de Sant Esteve
Horari: de 11h a 12h
Audiència: Públic 
general
Tipus d’activitat: 
Vine a visitar el Cas-
tell de Sant Esteve 
de Castellfollit de 
Riubregós i a conèixer la seva història. Es realitzarà 
la visita guiada i després hi haurà coca i xocolata per 
a tots els assistents. Per a una millor gestió de la visita 
cal inscripció prèvia al telèfon 93 869 30 31 o bé a 
l’adreça electrònica castellfollitr@diba.cat.

VISITA GUIADA AL CASTELL DE 
ST. ESTEVE DE CASTELLFOLLIT DE 

RIUBREGÓS
Data d’inici: 
07/10/2017
Localització: Plaça 
Major del Nucli antic 
Horari: Dissabte 7 
d’octubre de 17:30 a 
19:30
Audiència: Públic 
general
Tipus d’activitat: 
Recorregut molt in-
teressant i, alhora 
força desconegut del nostre patrimoni, com és el 
Rec del Comú, una estructura hidràulica que va 
configurar el nucli antic de Santa Margarida de 
Montbui i que arribarà al Palau dels Comtes de 
Plasencia, també anomenat la Casa Gran.  

EL REC I LA DOMUS DE MONTBUI: 
UN PAISATGE HUMÀ

Data d’inici: 
08/10/2017
Localització: Amics 
de Tous. 
Horari: De les 10.00h 
a les 12.00h
Audiència: Públic 
general, Famílies, 
Aficionats al patri-
moni
Tipus d’activitat: 
Caminada cultural 
per les construccions realitzades mitjançant la tèc-
nica de la pedra seca, a on s’explicaran els diferents 
tipus constructius, i que serà amenitzada amb poesia 
i música.

PELS VIARANYS DE LA PEDRA SECA 
AL VOLTANT DE TOUS

Data d’inici: 
07/10/2017
Localització: Castell 
de Miralles
Horari: SORTIDA A 
LES 8.00 H
Audiència: Públic 
general
Tipus d’activitat: 
Caminada circular de 
dificultat mitja.
Sortida a les 8.00 h desde el Castell de Miralles.
A l’arribada és podrà visitar el Castell de Miralles i 
l’Església Romànica de Santa Maria del Castell de 
Miralles

CAMINADA PELS DOMINIS DEL 
CASTELL DE MIRALLES

Data d’inici: 
07/10/2017
Localització: Camí 
del Castell 
Horari: De 09.30 a 
14.00 h i de 15.00 a 
17.00 h.
Audiència: Públic 
general
Tipus d’activitat: 
Portes obertes

PORTES OBERTES AL CASTELL DE 
CLARAMUNT

Data d’inici: 
07/10/2017
Localització: Sant 
Pere Sallavinera
Horari: De 10h-14h i 
de 16h-19h
Audiència: Públic 
general
Tipus d’activitat: 
Durant tota la jorna-
da es duran a terme 
visites guiades de 45 minuts al Castell, d’origen me-
dieval, documentat des de l’any 1085. Es troba situat 
al turó de Boixadors, a 848 metres d’alçada.
Es podrà visitar el conjunt format pel castell i l’esglé-
sia romànica, que mereixen una gran atenció. 

VISITA GUIADA AL CASTELL DE 
BOIXADORS
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El grup Xarxa d’Igualada 
proposa Xarivari, cinc 
històries que tenen en 

comú dos clowns que inter-
preten diferents personatges. 
Les més de deu caracteritza-
cions dels actors ens transpor-
taran des d’un pastor amb gos 
d’atura a una cantant, passant 
per uns músics, una geganta i 
un nan, entre d’altres.
Serà aquest diumenge dia 7 
d’octubre, a ¼ d’1 del migdia, 
amb la companyia Teatre Mò-
bil. Aquesta divertida funció 
amb els dos grans pallassos 
de Manresa, es representarà al 
Teatre Municipal l’Ateneu. Les 
entrades són a 6 € i a 5 € per 
als socis de Xarxa. La venda 
d’entrades es farà al vestíbul de 
l’Ateneu des d’una hora abans 
de l’inici de l’espectacle.

Teatre Mòbil, tres dèca-
des fent el pallasso
Teatre Mòbil fou fundat a la 
ciutat de Manresa l’any 1984, 
quan Marcel Gros, Atilà Puig 
i Jordi Girabal deixen el grup 
de teatre El Setrill per produir 
els seus propis espectacles. 
Actualment la companyia està 
formada per Atilà Puig i Jordi 
Girabal, tot i que en els dar-
rers muntatges també hi ha 
participat en Marc Fonts. Des 
dels seus inicis, amb Prouta 

comèdia (1984), Teatre Mòbil 
ha apostat en els seus espec-
tacles per l’humor dirigit al 
públic familiar. Inspirant-se 
en la tradició del pallasso, Te-
atre Mòbil ha adaptat el seu 
llenguatge al teatre, combi-
nant espectacles de números 
amb altres de línia argumen-
tal, sense perdre mai de vista 
el públic al qual van adreçats.  
Han produït Mutis (1985), 
Sing Sing (1987), Aula d’Eco-
logia Urbana (1988), Tocats 
de l’ala (1991), Estrambòtic 

(1999), Rau-Rau, La història 
trista de la nena trapezista 
(Premi Rialles, 2001), Triplex 
(2003), Colossal (2005), Ale-
greto (2007). 
Teatre Mòbil va ser compa-
nyia convidada a la Setma-
na de la Cultura Catalana 
de Frankfurt l’any 2007 per 
representar Colossal dins el 
cicle de teatre infantil i juve-
nil a l’Internationales Theater 
Frankfurt. L’espectacle Reprís 
va ser present a la progra-
mació del Teatre Nacional 

de Catalunya del 22 d’abril al 
16 de maig de 2010. Les tri-
fulgues dels Germans Garapi-
nyada va guanyar el Premi al 
Millor Espectacle de la Mos-
tra de Teatre Infantil i Juvenil 
d’Igualada 2011, i el Premi 
Xarxa de Palau Solità i Plega-
mans al Millor Espectacle de 
la Temporada 2011-2012. Sen-
se Solta va guanyar el Premi al 
Millor Espectacle de la Mos-
tra de Teatre Infantil i Juvenil 
d’Igualada 2013.  Tot plegat 
(2015) i Còsmix (2016) són els 
seus darrers espectacles. 
En aquests anys d’existència 
ha actuat als circuits Xarxa, 
Rialles, campanyes escolars, 
festes majors, programacions 
d’ajuntaments... Ha participat 
en diverses ocasions en Fes-
tivals com: Fira de Tàrrega, 
FETEN (Gijón), Festival In-
ternacional de Teatro y Mú-
sica de San Javier, Festival de 
Pallassos de Cornellà, Trapezi 
de Reus, La Mostra d´Igua-
lada, Festival de Pallassos de 
Xirivella, Fira Mediterrània 
de Manresa, Festival Grec de 
Barcelona, Festival Ple de Riu-
re del Masnou, Fira del Circ 
de la Bisbal d´Empordà. 
La companyia Teatre Mòbil, 
a més, formà part del reparti-
ment de Llibertat de Santiago 
Rusiñol i dirigida per Josep 
Maria Mestres, representada 
al Teatre Nacional de Cata-

Teatre Mòbil presenta “Xarivari” al Teatre Municipal 
l’Ateneu, nova proposta de Xarxa Igualada

lunya durant la temporada 
2012-2013.

Xarivari. Ja ho faran, ja
Teatre Mòbil  proposa un  es-
pectacle còmic  i a la vegada 
màgic i sorprenent. Les seves 
petites històries són una bar-
reja de número de pallassos  i 
de conte fantàstic. Xarivari és 
un desconcert, una veu perdu-
da en l’espai, un pianista deso-
rientat per un cantant famós, 
una marioneta independent, 
un gos d’atura, dos pagesos 
aturats, i més de tres xais cas-
tellers, un venedor de veus, 
una parella d’enamorats d’al-
çada...  Cinc històries inespe-
rades servides per dos clowns 
sorprenents!
L’objectiu d’aquest especta-
cle és el de fer volar la ima-
ginació de l’espectador. En el 
transcurs de l’obra es tracten 
aspectes de la vida quotidi-
ana, amb la que, ens podem 
sentir identificats, ens desco-
breixen que els problemes i 
les adversitats poden soluci-
onar-se d’una manera diver-
tida. La crítica l’ha catalogat 
com un dels millors espec-
tacles de l’última dècada i és 
apte per a totes les edats.
Sempre fidels a un humor 
directe i eficaç, el Teatre 
Mòbil és una companyia 
plenament consolidada que 
continua sorprenent.

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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El Teatre de l’Aurora 
acull aquest cap de 
setmana un dels èxits 

de la temporada. Es tracta 
de Barbes de Balena (o de 
què estan fetes les cotilles), 
un musical de petit format 
aplaudit per crítica i públic.
Barbes de balena reuneix a un 
grup de creadores al servei 
d’una proposta fresca que rei-
vindica les nostres avantpassa-
des i la seva memòria històri-
ca. I ho fa des del bon humor, 
l’originalitat i la senzillesa, amb 
un excel·lent treball en escena 
que uneix teatre, música i dan-
sa amb un encaix delicat, que 
l’han convertit en el musical 
d’èxit de la temporada passada.
L’espectacle fa un recorregut 
per la vida de la doctora Do-
lors Aleu i Riera (1857-1913), 
la primera dona llicenciada en 
Medicina a Catalunya i a l’Es-
tat espanyol. La seva carrera va 
estar plena d’obstacles, que va 
anar superant, per exercir una 
professió, aleshores, vetada a 
les dones. A partir d’aquesta 
figura històrica, l’espectacle fa 
memòria de les nostres àvies, 
besàvies... i reflexiona sobre 
les dones d’avui en dia. Elles 
portaven cotilla, i nosaltres? 
Ens hem tret realment les co-
tilles (reals i figurades) que 
ens constrenyen?
El muntatge està escrit per 
Anna Maria Ricart (premi 
Max 2015 a la millor adap-
tació teatral per Fuenteove-
juna) i dirigit per Mònica 
Bofill. Compta amb la inter-
pretació d’Ariadna Cabiró, 
Núria Cuyàs, Laura López i 
Anna Romaní.
Es dóna la circumstància que 

Dolors Aleu i Riera és la rebesà-
via de Núria Cuyàs, una de les 
integrants del projecte. La Dra. 
Aleu va obrir camí, no no-
més amb el seu exemple, sinó 
també amb la seva tasca aca-
dèmica. La seva tesi doctoral, 
De la necesidad de encaminar 
por nueva senda la educación 
higiénico-moral de la mujer és 
una defensa aferrissada de la 
necessitat de l’educació de les 
dones per aconseguir una soci-
etat millor. Aleu i Riera també 
reivindicava, en aquesta tesi, 
la desaparició de la cotilla que 
duien les dones pels perjudicis 
que causava en la seva salut. 
L’espectacle, però, també parla 
de totes les avantpassades i ho 
fa amb un muntatge fresc amb 
quatre artistes que canten, in-
terpreten i ballen brillantment 
damunt l’escenari. 

La crítica n’ha dit
Barbes de Balena ha estat qua-
lificada per la crítica com una 
“delicada peça d’orfebreria, un 
petit gran mosaic multidisci-
plinari”, “una petita joia” i se 
n’ha dit que és un espectacle 
“fet amb amor i compromís, 
amb bellesa i missatge, amb 
veritat i empenta”.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Barbes 
de Balena tindran lloc dissab-
te 7 d’octubre a les 21 h i diu-
menge 8 d’octubre a les 19 h al 
Teatre de l’Aurora. Les entra-
des tenen un preu de 15 € i 12 
€ (amb els descomptes habi-
tuals) i es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació a 
www.teatreaurora.cat.  

El Teatre de l’Aurora acull aquest dissabte i diumenge 
“Barbes de Balena”, el musical d’èxit de la temporada
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El passat dimarts 26 de se-
tembre es va inaugurar ofi-
cialment el curs 2017-2018 a 
l’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps. Amb la presència 
de l’alumnat dels cicles for-
matius d’art i disseny de grau 
mitjà d’Artesania en Cuir 
i d’Assistència al producte 
gràfic imprès i l’alumnat del 
cicle formatiu de grau supe-
rior de Gràfica publicitària 
amb un total d’un centenar 
i mig d’alumnes matriculats 
en formació reglada, el cen-
tre donava el tret de sortida a 
aquest nou curs escolar.
L’acte va estar presidit per 
l’alcalde, Marc Castells que, 
després del parlament de la 
directora del centre Raquel 

Camacho que obrí l’acte i de 
la secretària acadèmica del 
centre, l’Ester Comenge, va 
adreçar també unes parau-
les als nois i noies d’encorat-
jament per aquest nou curs 
que inicien. L’alcalde també 
va referir-se a la formació 
d’alta qualitat que s’ofereix a 
l’escola, a la importància de la 

L’alcalde Marc Castells inaugura el 
curs escolar a La Gaspar

formació per al futur profes-
sional de tothom i va fer ferm 
el seu compromís de recolzar 
l’escola i  de fer-ne un refe-
rent a nivell de Catalunya i 
de fora del país, per la qual 
cosa confiava en el suport de 
l’actual equip directiu i de 
tot el claustre de professors, 
també presents a l’acte.

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

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

Horari: De dijous a diumenge de 20:00 a 23:00
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Ara que la tardor 
s’imposa, reprenem 
els concerts enca-

rant la recta final d’aquesta 
fantàstica temporada de les 
Músiques de butxaca on ce-
lebrem el 20è aniversari dels 
concerts a l’Ateneu.  
Aquest divendres 6 d’octubre, 
Lluís Coloma trio a les 23 h al 
Teatre Municipal l’Ateneu.
Lluís Coloma, un dels mi-
llors pianistes de Blues i 
Boogie Woogie en l’àmbit 
internacional edita el seu 
onzè Cd en formació de trio 
amb el segell Swing Alley de 
la prestigiosa discogràfica 
Fresh Sound Records. 
Des dels seus inicis, aquest 
gran pianista valorat per la 
seva visió innovadora i la 
seva sorprenent energia, ha 
anat desenvolupant un toc 
personal en la interpretació 
d’aquests estils que es fa evi-
dent en la creació de les seves 
composicions, recollides en 
els seus onze discos. Consi-

derat un mestre d’aquests gè-
neres ha estat guardonat amb 
molts premis i  convidat a 
nombrosos festivals en qual-
sevol part del món.
El seu nou treball d’estudi Bo-
ogie Wins Again transmet la 
força, subtilitat i compenetra-
ció del grup, amb un so cru, 
però amb profunditat i senti-
ment. El virtuosisme de Lluís 
Coloma, el groove de Marc 
Ruiz i l’alegria que contagia 
el contrabaix de Manolo Ger-
mán, ens portaran pels camins 
del Blues i el Boogie Woogie, 
amb inesperats homenatges 
en forma de versió i alguna 
atrevida incursió a altres es-
tils. Imprescindible! 
El preu de l’entrada del concert 
és de 12 € amb gintònic inclòs 
i de 10 € pels socis de l’Ateneu, 
Cineclub i Amics del Teatre de 
l’Aurora. Les entrades es po-
den comprar online a través 
de www.musiquesdebutxaca.
cat , anticipades a Secretaria 
de l’Ateneu o mitja hora abans 
del concert a taquilla. 

El prestigiós pianista Lluís Coloma portarà el seu 
Blues i Boogie Woogie a les Músiques de butxaca 

També hi ha l’opció d’adqui-
rir un ABONAMENT  pels 3  
concerts amb gintònic inclòs 
per 30 €  i de 24 € pels des-
comptes abans esmentats. 
Hora dels concerts: a les 23 h 
al Teatre Municipal l’Ateneu

L’Ateneu Igualadí organitza les 
Músiques de butxaca amb la 
col·laboració i patrocini d’un 
gran equip: L’Acústic, taverna 
de l’Ateneu, Gestilar, Van Bruc 
International, Ajuntament 
d’Igualada, Cafè de l’Ateneu, 

Primeras Marcas, Supermas, 
Enric Martí Videoproduc-
cions, Canal Taronja, Ràdio 
Igualada, Infoanoia.cat, Ano-
iaDiari, Anoia Ràdio, Surtde-
casa.cat, Veu de l’Anoia  i Frui-
teria Pilar. 
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Tres igualadins il·lus-
tres són els protago-
nistes de la nova expo-

sició de la sala l’Empremta de 
Gràfiques Vilanova, al carrer 
de Sta. Maria, 12. El departa-
ment de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada, la 
Biblioteca Central i el Centre 
d’Estudis Comarcals d’Igua-
lada (CECI) volen retre ho-
menatge a l’historiador Joan 
Mercader i Riba, i al poeta i 
folklorista Josep Romeu i Fi-
gueras, en l’any en què se ce-
lebra el centenari dels seus 
naixements. A més, també es 
recorda la figura de l’historia-
dor i eclesiàstic Jaume Cares-

mar i Alemany, en el tricente-
nari del seu naixement.
La mostra, que es podrà vi-
sitar del 6 al 31 d’octubre, vol 
servir per apropar al públic 
la figura d’aquests tres in-
tel·lectuals que van destacar 

a nivell nacional en diversos 
àmbits de la cultura, la recer-
ca històrica i la investigació. 
De cadascun d’ells hi haurà 
un esbós biogràfic que recull 
la seva petjada en els àmbits 
en què van excel·lir. Així, el 
doctor Josep Romeu, nascut 
a Òdena però amb una estreta 
vinculació a Igualada, va ser 
un dels fundadors del grup 
Anabis, la Societat Catalana 
d’Estudis Històrics i el CECI 
i va ser professor d’investi-
gadors al prestigiós CSIC. A 
més de cultivar la poesia es va 
convertir en un gran estudiós 
del teatre medieval català i es 
considera el gran especialista 
del mite del comte Arnau al 
país. Per la seva banda, Joan 

Mercader va ser deixeble de 
Ferran Soldevila i les seves 
aportacions més significatives 
es van produir en l’estudi de la 
reorganització de Catalunya 
després de la Guerra de Suc-
cessió i de l’ocupació napole-
ònica a Catalunya i Espanya. 
Precisament de Joan Merca-
der, se’n parlarà en una taula 
rodona que es farà aquest di-
vendres dia 6 d’octubre a les 
7 de la tarda a la Biblioteca, 
amb la presència dels catedrà-
tics Jordi Maluquer de Motes, 
Josep M. Torras i Ribé i Pere 
Pascual i Domènech.
Finalment, la figura del filòsof 
i teòleg Jaume Caresmar, tot i 
que més llunyana en el temps 
(va néixer al carrer del Born 

Igualada recorda tres dels seus erudits il·lustres: Joan 
Mercader, Jaume Caresmar i Josep Romeu

l’any 1717) és igualment im-
portant. La seva herència és 
una obra molt extensa i vari-
ada i suposa un intent infruc-
tuós de crear escola i de reno-
vació de la historiografia en la 
línia que marcava el domini 
de la raó, dins de la Il·lustra-
ció. També va dur a terme una 
importantíssima tasca d’or-
denació, catalogació i trans-
cripció de  25.000 documents 
procedents dels arxius dels 
monestirs de Catalunya.
Per commemorar els tres cen-
tenaris, a més, el departament 
de Promoció Cultural ha edi-
tat un tríptic que, amb el títol 
«Tres erudits igualadins», pre-
tén ser un resum de la vida i 
obra d’aquests tres personatges.

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



CLUB DE LECTURA

EDUARD CREUS

Vint anys després 

S eguint amb la trilogia dels 3 Mosqueters, inici-
ada fa un parell de setmanes, avui l’hi toca el 
torn a la segona, que duu per títol: Vint anys 

després. Tanmateix que la primera part, aquesta no-
vel·la està continguda en un sol volum. Així mateix 
ha estat també portada al cinema amb el títol de: El 
retorn dels mosqueters.
El resum d’aquesta segona part de les aventures de 
D’Artagnan és el següent. Han transcorregut 20 anys 
des dels fets ocorreguts en Els 3 Mosqueters. Durant 
aquest període, cadascun dels quatre amics ha optat 
seguir un camí diferent. Som a l’any 1648, una època 
convulsa per a França, ja que el poble amenaça amb 
una revolta. Això farà que els quatre amics s’uneixin 
novament per defensar l’honor dels seus governants. 
No obstant això, no s’hauran només d’enfrontar a 
qüestions polítiques, perquè el fill de Milady de Win-
ter, ara un adult, ha viatjat a França amb el propòsit 
de trobar els que van condemnar i executar a la seva 
mare i venjar-ne la mort. 
Entrant ja en l’argument i en la trama del llibre, trobem 
a l’heroi D’Artagnan que ha esdevingut capità dels mos-
queters. Durant els darrers 20 anys la seva vida no ha 
canviat massa, tot i així, no té res a veure amb la que 
havia imaginat quan era més jove. Els seus insepara-
bles companys van anar gradualment abandonant  el 
cos, i van dedicar-se a altres afers. Athos es va retirar al 
seu comptat de La Feré; Porthos, que s’havia casat, va 
quedar-se vidu i va marxar a viure a unes terres que va 
llegar-li la seva dona, i esdevé un terratinent; Aramis va 
prendre els hàbits i es va dedicar a la vida religiosa, tot i 
que pel que fa a les qüestions femenines, no ha abando-
nat mai del tot la seva anterior vida. 

La situació política a França no s’aguanta per enlloc. 
Després de la mort del rei Lluís XIII, el seu hereu Llu-
ís XIV és coronat rei, però a causa de la seva minoria 
d’edat, la seva mare, Anna d’Àustria exerceix com a 
regent. La seva inexperiència en el camp polític la 
duu a deixar les regnes del poder en mans del primer 
ministre i suposat amant, el cardenal Mazarino, suc-
cessor de Richelieu. El fet que Mazarino sigui italià 
no agrada als francesos, puix que no vol acceptar que 
sigui un estranger qui pren les decisions que afecten 
al seu país. Al capdavant de les revoltes ciutadanes hi 
ha el Comte de Beaufort, a qui els mosqueters han 
ajudat a fugir de la presó on va ser tancat, a causa 
de les diferències amb Mazarino. Els enfrontaments 
entre les tropes del cardenal i les del comte són cons-
tants. Les confrontacions, afecten també als quatre 
amics arran de les diferències que sorgeixen entre 
ells. Com era d’esperar, el fill de Milady es posa al 
costat de Mazarino, convençut que això l’ajudarà a 
localitzar els executors de la seva mare. En aquest vo-
lum, Dumas aprofità també per presentar a un jove 
anomenat Raül, fill d’Athos, i que tindrà un paper re-
llevant a la tercera part de la saga.
Des del punt de vista literari, penso que és una 
bona història tot i que crec que Dumas ha emprat 
una mica massa la “crossa” de la política, a l’hora de 
narrar aquesta història. Si en la primera part l’autor 
no donava treva al lector, ja que l’acció era present 
en totes i cadascuna de les pàgines amb nous duels, 
aventures, etc., a Vint Anys després succeeix tot el 
contrari. És una novel·la més pausada,  en què són 
més importants les intrigues polítiques que les aven-
tures dels protagonistes. Això és un tret comú durant 

tot el relat. No obstant això, el ritme narratiu canvia 
al cent per cent, quan el fill de Milady descobreix que 
els mosqueters van ser els responsables de l’execució 
de la seva mare, i comença la persecució dels qua-
tre amics. Mentre dura aquesta trama, el lector té la 
sensació d’estar llegint la primera part de la trilogia. 
Llàstima, però que aquestes pàgines ocupin un mí-
nima part del llibre. 
No penso ni de bon tros que Vint anys després sigui 
una història avorrida. L’únic és  que si el lector espera 
trobar-hi les mateixes dosis d’acció,  emoció i aven-
tures que en el primer volum, aleshores trobarà que 
hi manca quelcom.
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MUSEUS / LA VEU 

El passat divendres 15 de 
setembre, els alumnes 
del cicle formatiu d’Ar-

tesania de complements de 
Cuir de la família professional 
de la indumentària van visitar 
el Museu de la Pell d’Igualada, 
una de les millors maneres de 
començar aquest nou curs es-
colar, coneixent la història d’un 
dels gremis més representatius 
de la ciutat.
La visita va començar a “Cal 
Granotes”, una de les més anti-
gues adoberies reconvertida en 
museu, on es pot veure el pro-
cés preindustrial de curtició 
de la pell. A la part nova del 
museu, els alumnes van po-
der conèixer el procés mo-
dernitzat gràcies al desen-
volupament industrial. Així 
mateix, es van fer un repàs 
per les diferents tipus d’in-
dústries en les quals el cuir 
ha estat la matèria prima des 
de fa segles, tant de forma 

artesanal com industrial.
Finalment la visita va con-
cloure amb la visita al Clúster 
de la pell a “La Bella” on els 
alumnes van entendre què re-
presenta el centre europeu de 
la pell de qualitat amb la con-
servació de la tradició de mol-
tes generacions.

L’escola municipal d’art i disseny 
Gaspar Camps d’Igualada ofe-
reix dins la seva oferta reglada 
el  singular cicle formatiu pro-
fessionalitzador de grau mitjà 
d’Artesania de Complements 
de cuir, cicle formatiu vinculat 
a la moda i la pell únic a Cata-
lunya guardonat amb el Premi 

Els alumnes del cicle formatiu de pell de la Gaspar 
visiten el Museu de la Pell, Cal Granotes i La Bella

Nacional Prestigia. Dins aquest 
cicle es treballa de forma pràcti-
ca dins un taller de pell equipat 
amb altes prestacions i dotat de 
l’última tecnologia així com de 
tot el material artesanal i indus-
trial necessari per confeccionar 
qualsevol tipus de producte en 
pell de forma professional. 

LLIBRES / LA VEU 

Les biblioteques del Guinar-
dó-Mercè Rodoreda de Bar-
celona, el Casino de Manresa, 
Can Pedrals de Granollers i 
Central d’Igualada disposen 
ara d’un fons literari, així com 
de diccionaris i gramàtiques, 
en llengua occitana. La Dipu-
tació de Barcelona ha adquirit 
el fons després de seleccionar 
els títols en col·laboració amb 
el Cercle d’Agermanament 
Occitano-Català, que va ela-
borar prèviament una bibli-
ografia bàsica de la literatura 
en occità i per a l’aprenentat-
ge de la llengua occitana.
La Diputació de Barcelo-
na continuarà col·laborant 
amb aquesta entitat per dur 
a terme activitats que di-
fonguin la cultura i llengua 
occitanes a la Xarxa de Bi-
blioteques Municipals de la 
demarcació de Barcelona.

La Xarxa de 
Biblioteques 
Municipals 
incorpora llibres 
en occità



Un músic internacional

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Va ser-ho en Ricard Balcells 
Brunet, nascut a Igualada en 
1928, fou un músic professi-

onal. Fruit de les seves gires per l’es-
tranger, va casar-se i s’establí el seu 
domicili a Copenhague, on entrà a 
treballar a l’ambaixada espanyola a 
Dinamarca. La seva trajectòria musi-
cal quedà ressenyada en el seu llibre 
Ricardo y la música, 1928-1967.
En aquestes pàgines, Jaume Ferrer 
li dedicà una de les seves “Arrels” 
(30/9/1988).
En aquella capital fundà i presidí una 

Penya Blaugrana i, segons explica Jo-
sep Mussons, en el seu llibre sobre el 
Barça, Balcells va tenir una interven-
ció directa en el fitxatge de Michel 
Laudrup, pel club blaugrana.
Va mantenir sempre una bona rela-
ció amb l’Associació d’Igualadins Fo-
rans. Morí el 29 de setembre, als 79 
anys, a l’hospital de Bellvitge, a causa 
d’una meningitis, deixant esposa, fi-
lla, fill i una germana. En la fotogra-
fia, de l’agost de 199 el veiem a “La 
Veu”, entre la Lys i Joan Armengol i 
els  redactors, Elias i Singla. 
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CINEMA / LA VEU 

Un centenar de perso-
nes van omplir la sala 
de l’Ateneu Cinema 

per visionar el documental 
Free. (Hadijatou, contra l’estat) 
de les directores Lala Gomà i 
Rosa Cornet. La sessió era la 
primera del Cicle Itinerant 
“Conegudes (també) a casa” 
que portava el Cineclub Ate-
neu, la MICOD i la regido-
ria d’Igualtat de l’Ajuntament 
d’Igualada. El cicle està orga-
nitzat des de Drac Màgic.
Free. (Hadijatou, contra l’es-
tat) explica el cas de la pri-
mera dona a denunciar l’estat 
de Níger per la seva condició 
d’esclava, i com va guanyar el 
cas. El 27 d’octubre de 2008 

Hadijatou va recuperar la 
seva llibertat davant el Tri-
bunal Superior de Justícia 
del seu país. Amb això va 
marcar un abans i un des-
prés en la lluita contra l’es-
clavitud en ple segle XXI.
La presència d’una de les di-
rectores del film, Lala Gomà, 
serví per encetar un debat, 
de prou interès, i que entre 
d’altres coses fou preguntada 
pel procés de rodatge. Gomà, 
comentà les seves dificultats 
degut a problemes logístics 
per a rodar en aquella zona, 
a més de les dificultats eco-
nòmiques, explicant que això 
va obligar a dirigir algunes 
de les seqüències de la pel·lí-
cula per Skype, dirigint un 
petit equip nigerí. Per a l’au-

Un centenar de persones assisteixen 
a la projecció de “Free. Hadijatou 
contra l’estat”

tora un dels grans moments 
del film fou poder disposar 
del testimoni d’El-Hadj Sou-
leymane Narua, l’amo de la 
Hadijatou -gràcies al fet de 
filmar amb aquest equip na-
diu-, ja que aquests individus 
mai no haurien permès que 
els entrevistessin unes euro-
pees que, a més, eren dones. 
També explicà, que potser, és 
el documental més llarg que 
ha fet, i que tot va començar 
el 2009, a partir d’una noticia 
llegida en un diari en què hi 
deia “una ex esclava contra el 
Estado de Níger”.
El cicle continuarà el proper 
15 d’octubre a Vilanova del 
Camí, amb La llum d’Elna 
i el 27 d’octubre a Montbui 
amb Júlia Ist.   

CULTURA / LA VEU 

Dilluns 2 d’octubre. En la pre-
sentació de la sessió, el presi-
dent d’A UGA i portaveu de 
la Junta, recordà l’acte de la 
darrera setmana en que és va 
explicar i visualitzar una me-
diació en un conflicte molt 
greu i demanà una mediació 
urgent davant dels greus inci-
dents del dia anterior. Aplau-
diment del públic.
La periodista Àngels Doñate va 
relatar la seva vida a Mexicali, 
la gran ciutat mexicana partida 
pel mur entre els EE.UU i Mè-
xic. Una ciutat on van a parar 
els milers de persones que no 
aconsegueixen entrar als  Estats 
Units d’Amèrica.
Una vigorosa, valenta i simpà-
tica explicació de la feina que 
fa col.laborant amb els Escola-
pis de Catalunya i dels resultats 

visibles que es van obtenint.
Aquest acte formava part de 
l’Octubre Solidari i, realment, 
ho va ser. La simpatia i la bona 
feina d’Angels Doñate i la gene-
rositat del públic aconseguiren 
una bona ajuda per a un grapat 
de nens que la necessiten.
I el proper dilluns una pia-
nista tan jove com brillant: 
Nàdia Orta

M urs i mediació  presents 
a l’AUGA

EXPOSICIONS / LA VEU 

L’exposició itinerant, or-
ganitzada per la Diputació 
de  Barcelona, “Cuida’t les 
dents” s’instal·la avui, 4 d’oc-
tubre, i fins al 18 d’aquest 
mes, a a l’Escola Gabriel 
Castellà i Raich d’Igualada. 
La mostra té com a objectiu 
promoure uns hàbits salu-

dables d’higiene bucodental 
entre la població infantil.
Aquesta exposició s’adre-
ça a nens i nenes d’entre 5 
i 8 anys, i va acompanyada 
d’una guia que conté activi-
tats directament relaciona-
des amb els continguts de 
la mostra, per poder treba-
llar-los a l’aula després de les  
visites escolars.

Els infants d’Igualada 
aprenen a “Cuidar-se les 
dents”



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Las aventuras de los Mini Fops”, una obra a la 
recerca d’un món millor

E l llibre parla del fet que la màgia existeix i es 
troba en cada un de nosaltres. Àdhuc, apun-
ta a demostrar que tots som iguals i que for-

mem part del mateix: tots som un; i, l’amor és la 
clau que ens uneix a tots. Les seves pagines són un 
increïble passeig per un munt d’aventures entre uns 
personatges que es professen gran estima mútua. Re-
lats i situacions plenes de diversió i aventura de la 
mà d’uns protagonistes singulars, el Juanjo i el Marc; 
els encarregats d’empènyer a dos follets -el Fop i la 
Fopita- a viure unes sorprenents històries des 
de la primordial missiva d’intentar que aquest 
nostre món es converteixi en aquell món millor 
tan universalment desitjat: un món d’iguals, 
d’amor, de concòrdia i de felicitat. El Juanjo i el 
Marc, doncs, han assumit per a aquests episodis 
complir aquest decidit repte a la manera d’una 
missió plena d’entretingudes situacions.
Quant a la Natasha Paterson, la mare, puntualitza 
que –personalment- escriure aquest llibre li ha servit 

per a dur a terme una profunda introspecció sobre 
ella mateixa; cosa que, de retruc, també li ha permès 
de fer realitat un desig gairebé silenciat: poder estar 
més íntimament lligada al món dels sentits a través 
de l’univers infantil. Conèixer tan de prop l’essència, 
la ingenuïtat i els sentiments dels nens ha estat una 
excepcional experiència. En aquest sentit, considera 
que aquesta publicació és una bona oportunitat per 
a encomanar i entusiasmar als nens envers aquella 
adorable cerca -a través dels seus somnis- d’un món 
molt millor; i, tan bon punt com ells troben el mo-
ment més íntim per a poder assolir-los, aquests es 
fan realitat. Tanmateix, segons les seves paraules, ella 
se sent una modesta aprenent de la veritable saviesa 
dels nens, i estima que tots ells són aquells petits sa-
vis, una mena de mestres, que ensenyen coses me-
ravelloses als adults. Efectivament, es reafirma amb 
què tots els nens són els nostres millors educadors. Al 
cap i a la fi, la idea de l’obra parteix del supòsit que els 
nens i, en suma tots els humans hem vingut a aquest 

món amb una text propi, aquell 
que serveix d’argument particular 
i genuí i està nodrit de la simpli-
citat i sensibilitat de cadascú bo. 
A resultes d’això, poder adonar-se 
d’aquesta magnífica circumstància 
que habita en cada persona és -per 
a ella- un autèntic privilegi. 
De fet, tot el llibre és una esplèn-
dida invitació a descobrir aquesta 
partitura, un text, del qual  els pa-
ràgrafs posen de manifest que no 
hi ha edat per a veure complerts 
els somnis; especialment gràcies a 
què tothom porta dins a un nen ple 
d’ingenuïtat, sentiment i il·lusió. 

“Las Aventuras de los Mini Fops” és, doncs, el llibre 
escrit per la Natasha, el Juanjo i el Marcos; una insò-
lita família que ha assumit una missió especial per tal 
de possibilitar que els humans siguin capaços de re-
cuperar aquell univers de màgia que moltes vegades 
sembla esvair-se; és a dir, ajudar a cadascú a trobar el 
seu jo més íntim i assolir els seus somnis. Tots tres, 
mare i fills, s’han aplegat en una mena de formació 
en una agosarada aposta literària que vol caminar 
cap a un món millor.
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20 ANYS DEL TEATRE 
DE L’AURORA
Un breu repàs als 20 anys d’histò-
ria del teatre independent de Cal 
Font a través de la mirada dels al-
tres.
De setembre a desembre al vestí-
bul del Teatre de l’Aurora.

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

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

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

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

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

SURREAL PHOTO IGD
Activitats Impuls, pressupostos par-

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

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

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

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

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

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

EXPOSICIONS



primera dona llicenciada en medicina a 
Catalunya, l’espectacle fa memòria de les 
nostres àvies, besàvies... i reflexiona sobre 
les dones d’avui en dia..  
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

JORNADES EUROPEES DEL 
PATRIMONI

Igualada 
Nous elements interpretatius a la vil·la 
romana de l’Espelt. La vil·la romana de 
l’Espelt estrena una nova presentació, amb 
diversos recursos interpretatius que posen 
en valor la vil·la i la seva importància.  
Diumenge a 2/4 de 12 del matí a les anti-
gues escoles de l’Espelt.

TEATRE
Igualada 

“Xarivari “de Teatre Mòbil
Una veu perduda en l’espai. Un pianista 
desconcertat per un cantant famós. Una 
marioneta independent. Un gos d’atura, 
dos pagesos aturats i més de tres xais caste-
llers. Organitza Xarxa Igualada.  
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

FESTIVAL CORALS JOVES DE CATA-
LUNYA

Igualada 
El grup vocal internacional Revoice va ser 
fundat el 2014 i està format per joves can-
tants provinents de tot el món.  
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia a la sala 
d’actes de l’Escola Pia.

FESTIVAL CORALS JOVES DE CATA-
LUNYA

Igualada 
Concert de Clausura del Festival de Corals 
Joves de Catalunya. Concert conjunt de to-
tes les corals participants.  
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

CINEMA
Piera 

Sessió de cinema familiar, en català i per 
a tots els públics. Projecció de la pel.lícula 
“Els barrufets, el poble amagat”.  
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre 
Foment.

TEATRE FAMILIAR

Vilanova del Camí 
La companyia de Teatre Magatzem d’Arts 
presenta “La sireneta”.  
Diumenge a2/4 d’1 del migdia al centre 
polivalent de Can Papasseit.

VISITA GUIADA
Sta. Margarida de Montbui 

Visita guiada al Castell de Montbui. 
Aquesta visita, consistent en un recorre-
gut pel cim de la Tossa, té com a objectiu 
situar en el marc dels castells de frontera,.  
Diumenge a les 12 del migdia a la Tossa 
de Montbui.

DILLUNS 9 

AUDICIÓ
Igualada 

Nàdia Orta. Calidoscopi. Amb “Calidos-
copi” us vull convidar a reconèixer-nos en 
els sentiments universals: harmonia, èxta-
si, dolor, enyorança.. Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

RUSQUICONTES
Piera 

“Això no és cap problema”. Sessió de l’ho-
ra del conte en petit format a càrrec de la 
companyia La Mama i la padrina.
Dilluns a les 6 de la tarda a la Biblioteca.

DIMARTS 10 

TAULA RODONA
Igualada 

“El gran salt”, Projecció del documental El 
gran salt sobre la llar d’APINAS i posterior 
col·loqui sobre autonomia personal, inclu-
sió a la societat, hàbits, etc.
Cicle 50è aniversari APINAS
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central.

XERRADA
Igualada 

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

DIVENDRES 6  

CLUB DE LECTURA TERRITORI 
FANTÀSTIC

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

TAULA RODONA 
Igualada 

“Centenari del naixement del Dr.  Joan 
Mercader i Riba”. A càrrec de Jordi Malu-
quer de Motes, catedràtic d’història eco-
nòmica de la UAB, Josep M. Torras i Ribé, 
catedràtic emèrit d’història moderna de la 
UB i Pere Pascual i Domènech, catedràtic 
emèrit d’història econòmica de la UB.  
Divendres  a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

FESTIVAL CORALS JOVES DE CATA-
LUNYA 

Igualada 
Concert inaugural del Festival Corals Jo-
ves de Catalunya: Cors d’Òpera. Home-
natge al mestre Joan Montaner i Guix.  
Divendres  a les 9 del vespre a la basílica 
de Santa Maria.

MÚSIQUES DE BUTXACA 
Igualada 

Lluís Coloma Trio ‘Boogie Wins Again’
Lluís Coloma, un dels millors pianistes de 
Blues i Boogie Woogie a nivell internacio-
nal, edita el seu onzè CD en formació de 
trio amb el segell Swing Alley de la pres-
tigiosa discogràfica Fresh Sound Records.  
Divendres  a les 11 de la nit al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

MÚSICA
Òdena 

Concert a càrrec del Duo Cellboe. Duet 
format per Edmon Bosch (violoncel) i 
Marta Vara (oboè). Repertori amb obresde 
Bach i Händel, arranjaments per a aquest 
duet fets per Salvador Brotons i Juan Ju-
rado, així com composicions del mateix 
Edmon Bosch..  
Divendres  a les 9 del vespre a la capella 
de Sant Miquel.

CLUB DE LECTURA
Vilanova del Camí 

Trobada de persones que han llegit el ma-
teix llibre per comentar-lo. En aquesta 
ocasió “La cinquena planta” de Manuel 
Baixauli.  
Divendres  a 2/4 de 4 i a 2/4 de 8 a la bi-
blioteca de Can Papasseit.

SOPAR CONCERT
Calaf 

Sopar i concert a càrrec de Jane Project.  
Divendres  a 2/4 de 10 del vespre al cafè 
del Casal.

DISSABTE 7 

MUSICAL

Igualada 
“Barbes de balena” El petit gran musical 
que ha triomfat a Barcelona. A partir de 
la vida de la Dra. Dolors Aleu i Riera, la 
primera dona llicenciada en medicina a 
Catalunya, l’espectacle fa memòria de les 
nostres àvies, besàvies... i reflexiona sobre 
les dones d’avui en dia..  
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

FESTIVAL CORALS JOVES DE CATA-
LUNYA

Igualada 
“Concerts en ruta”. Descobrim alguns ra-
cons i espais de la ciutat, tot gaudint de 
música coral amb concerts dels diversos 
cors joves vinguts d’arreu del territori, 
acompanyats de diferents cors d’Igualada..  
Dissabte de 4 de la tarda a 8 del vespre a 
diversos espais de la ciutat.

FESTIVAL CORALS JOVES DE CATA-
LUNYA

Igualada 
Concert “Ínfimit” In Crescendo
Festival de Corals Joves de Catalunya.  
Dissabte a les 10 del vespre al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

TEATRE
Piera 

Concurs de Teatre Amateur.
El Grup de Teatre Filagarsa de Molins de 
Rei presenta l’obra “Escac doble”.  
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment.

CINEMA FAMILIAR
Els Hostalets de Pierola 

Projecció de la pel.lícula “Nadó en cap” 
per a tota la família.  
Dissabte a les 6 de la tarda a l’auditori 
Cal Figueres.

HORA DEL CONTE
Sta. Margarida de Montbui 

“Menú de pirates”, a càrrec d’Anna Garcia. 
Els tres pirates malcarats, Barba Blava, Ta-
lla-Orelles i Pep Pudent, viatjaran amb el 
seu vaixell per mars plens de taurons  
Dissabte a les 12 del migdia a la bibliote-
ca Mont-Àgora.

MÚSICA
Capellades 

“‘Perejazzaquí” La Coral Noves Veus de 
Capellades, juntament amb la Capella de 
Música de la Tossa d’Igualada, Orfeó San-
ta Coloma de Santa Coloma de Queralt, 
Coral Institut Leonardo da Vinci de Sant 
Cugat del Vallés i l’Agrupació Coral La 
Lira de Viladecans porten versions jazzís-
tiques de cançons populars catalanes  
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
la Lliga.

DIUMENGE 8  

MUSICAL
Igualada 

“Barbes de balena” El petit gran musical 
que ha triomfat a Barcelona. A partir de 
la vida de la Dra. Dolors Aleu i Riera, la 
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Sudokus 7 Diferencies per Alejandro Sánchez Mesa 

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

8 2
2 7 6 3

9 5 8
4 6

2 7 5

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

Dificultat: Mitjana

Nivell mitjà

Nivell baix

HORITZONTALS: 1. Exposició domèstica de joguines vàlida fins avui al vespre / 2. Pescar el 
ca a un pas de llançar. Amb son cant fa de la magrana fruit dels castanys / 3. Centre de totes 
les enveges. Blat de moro que alguns duen als cabells. Rap escuat / 4. Com a cim és accidentat. 
Estovat de cor / 5. Per culpa d’ell els gals s’estomaquen sovint. Queloni ran gros que ocupa mitja 
emissora / 6. Recula a la vista de la sogra. Necessita un mocador talla XXL / 7. Troba la vilatana 
massa cosmopolita. En Palol en vaga de fam / 8. Lliris una mica bonsai. Podria ser recent, una 
troballa així / 9. Ànima de muda. Cegat per culpa dels fusibles. De vegades ho és tot i és només 
un / 10. Peça d’estar per casa en remull. Pica aviam si fa remor de fusta / 11. Del tibat en fa tres. 
Etern candidat al premi ‘cell ximple’.  No falten a dinar ni a sopar / 12. Filar sense cap ni peus. 
Mini la resistència dels elements / 13. Plantofades que fan morir de riure. ÉS bleda com una 
mala cosa, la romanalla arbòria.

VERTICALS: 1. Escollida tot i ser força acomplexada. S’assembla a l’Stanley, el vell verd / 2. 
Perifèries de Sabadell. Paret en funcions estrictament defensives, Si no és ella, hi sona / 3. Tem-
ple dedicat a la capital de l’oli. Rega de tal manera que Àger ni es veu / 4. Raça dels decapitats. 
Franja de terreny entre cases força andrògina. Lletra de través no, de travessa / 5. Aplec d’es-
pàrrecs per complir el dictat. Desapareixeu pel mètode del cigarret / 6. La deixem al plateret i 
en Ferran Torrent dóna les gràcies. Acostumaré a marejar el saure / 7. A la punta de la llengua. 
Sainets ocults rere les infusions. Nòrdic fumador / 8. Creença personal per rematar la parado-
xa. Himne de lloança a sant Cactus / 9. Enfadades com deesses. Siguis responsables de cau nº 
6 / 10. Entesos. Mulates convertides en fetitxes personals. Un parell d’ous / 11. No és que sigui 
un gran assortit, però d’aigua ja en surt, ja. Reserva de cervesa pel combat / 12. Extremitat, més 
que tocable, trastocable. Ocasional, com la feina a saltirons de la becària.

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 de la Quilla/ 2-color de l’estrella/ 3-color de pell/ 4-tatuatge al braç/ 5-cella 
esquerra/ 6- núvol/ 7- posició del sol.

7 2 3
7 9 5 4

5
8 3 4 6
7 5
3 2 9 7

1
8 9 1 6

8 3 6

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

Dificultat: Baixa

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

o pot ser un temps agradable que 
ens enriqueixi amb un valor afegit.

www.taxisigualada.com Tel. 609 478 219 info@taxisigualada.com
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-

i a la vessant del turó que havia estat coronat pel desaparegut 
castell. Dins del perímetre de les muralles medievals hi havia 
els carrers dels Castell i del Mur. Extramurs i cap a la part 
baixa es van estendre els carrers de Vilanova i el Raval, for-
mant el carrer Major.

El segle XVIII, va ser una època molt prospera per a Copons, grà-
cies als traginers coponencs. Les principals famílies comerciants 
eren: Els Jover, els Segura, els Brunet i els Ramon. Aquests tragi-
ners comerciaven amb el sector tèxtil, i en venien a importants 
llocs de Catalunya com Igualada i Barcelona, però també a im-
portants llocs d’Espanya com Castella i La Corunya. De camí de 
tornada, portaven farina per els 18 molins que hi havia al llarg del 

Copons va esdevenir un lloc de pas important del Camí Ral entre 
Calaf i Igualada.

Copons, pas de traginers i comerciants
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Punts d’interès
1) La ruta dels Molins d’aigua, especialment el Molí del Mig 
i el Molí de Cal Madora i les basses i mines subterrànies per 
abastir aquests molins.
2) El Gorg del Nafre.
3) La Plaça porxada i els carrers del casc antic.
4) La Llegenda d’en Roc de Copons.
5) Col·lecció d’Eines Tradicionals de Fusteria.
6) Monument als traginers i negociants de Copons, “Diàspo-
ra”, obra de l’artista Ernest Altés.

CONSULTA ON-LINE

Testimoni d’això en són els seus grans casals d’aire noble i la 

del Castell, per exemple, es troben un seguit de cases distin-
gides, amb dovelles blasonades, com la Casa Lacambra, Cal 
Segura o Cal Poldo, on es va instal·lar el primer teler me-
cànic de Catalunya. També destaca el campanar de l’església 
parroquial de Santa Maria (1754), d’estil neoclàssic amb tocs 
barrocs i amb importants retaules a l’interior.
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Blade Runner, 30 anys després
Ateneu Cinema •  Blade Runner 2049

RAMON ROBERT / 

A l’any 1982, el cineasta anglès 
Ridley Scott va sorprendre 
amb un extraordinari thriller 

futurista, Blade Runner, basat en una 
novel·la publicada per Philip K. Dick el 
1968. En aquell singular relat, ambien-
tat a Los Angeles, un policia interpretat 
per Harrison Ford perseguia a sis éssers 
creats mitjançant enginyeria genètica, 

una mena de falsos humans, però capa-
citats per sentir emocions humanes.  
Aquella pel·lícula va tenir una accepta-
ció més aviat discreta entre el públic de 
l’època, però tot seguit es convertiria en 
un clàssic del cinema de ciència-ficció i 
en una pel.lícula de culte.
Trenta-cinc anys més tard, i ara amb 
Ridley Scott com a productor i De-
nis Villeneuve (La llegada), ens arriba 
una segona part d’aquella ja llegendà-
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Els secrets del pare
A Tous •  El hijo de Jean

RAMON ROBERT / 

E ns arriba una nova pel.lícula de 
Philippe Lioret (París, 1955),  
cineasta moltes vegades premi-

at en distints festivals i per l’Acadèmia 
del Cinema Francès. Aquesta nova 
pel·lícula porta el títol d’El hijo de Jean. 
En clau de drama de caire familiar, la 
pel·lícula es centra en el personatge de 
Mathieu, un home de 33 anys, el qual 
viu amb la incògnita de no haver cone-
gut al seu pare. La seva mare sempre li 
va dir que va ser fruit d’una aventura 
d’una nit. Un matí, al seu apartament 
de París, rep una trucada des de Cana-
dà, d’un desconegut que diu ser amic 
del seu pare i l’informa que aquest ha 
mort, i que li vol enviar el que li ha dei-
xat en herència: un quadre. Mogut per 
la curiositat, Mathieu decideix viatjar 
a Mont-real.

Interpretada en els principals papers 
per Pierre Deladonchamps, Gabriel 
Arcand, Catherine de Lean i Jean-Pi-
erre Andréani, El hijo de Jean relata el 
viatge del protagonista a Quebec. La 
pel·lícula no dóna pistes sobre les sor-
preses que esperen a l’espectador, obli-
gat a embarcar-se, com el protagonis-
ta, en una trama gairebé d’intriga, en 
la que també hi abunden els subratllats 
sentimentals i psicològics.

La donzella coreana
El racó del Cineclub •  La doncella

RICARD FUSTÉ/ 

D ijous dia 11, a les vuit del 
vespre, a l’Ateneu Cinema, el 
Cineclub presenta la produc-

ció de Corea del Sud de 2016 La donce-
lla dirigida per Park Chan-wook.
El director és conegut sobretot per 
l’anomenada trilogia de la venjança 
(Simpathy for Mr. Vengeance, Oldboy, 
Simpathy for Lady Vengeance). La don-
cella és probablement el seu títol més 
ambiciós, en el qual reprèn alguna de 
les peculiaritats iconogràfiques dels 
seus films anteriors (el pop d’Oldboy), 
tot adaptant i portant al seu terreny una 
novel·la gòtica –de la britànica Sarah 
Powers-.
En els anys de l’ocupació japonesa de 
Corea, una noia entra al servei d’una 
dama japonesa. Aquest és el punt de 
partida d’una trama plena de sorpreses 

ria pel·lícula, Blade runner 2049. Han 
passat doncs més de trenta anys dels 
esdeveniments del primer film, Ara, 
un nou policia blade runner, l’anome-
nat K,  descobreix un secret llargament 
ocult que podria acabar amb el caos 
que impera a la societat. El descobri-
ment de K el porta a iniciar una recer-
ca de Rick Deckard, un blade runner 
al qual se li va perdre la pista fa molts 
anys. En aquesta nova pel·lícula, el pes 

en què també intervenen un home tirà-
nic i un estafador i que s’estructura en 
tres segments, el primer delicadament 
eròtic i, els altres, progressivament més 
aspres i pertorbadors. Les imatges són 
sempre bellíssimes, el relat fascinant i el 
to provocatiu.

protagonista recau en l’actor de moda, 
Ryan Gosling, però també hi té un pa-
per molt important, encara que la seva 
sortida en escena es faci esperar, el 
protagonista de la primera pel.lícula, 
Harrison Ford, que aquest passat estiu 
a complert 75 anys. Felicitats a l’actor, i 
felicitats als autors de la nova pel.lícu-
la, gairebé tant rodona com la anterior. 
Allò de segones parts mai van ser bo-
nes, aquí és fora de lloc.



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

EL HIJO DE JEAN
França. Dramàtica. De Philipe Lioret. Amb Pierre Dela-
donchamps, Gabriel Arcand.
. Mathieu viu a París, té 33 anys i no ha conegut al seu pare. 
La seva mare sempre li va dir que va ser fruit d’una aventura 
d’una nit. Un matí rep una trucada des de Canadà, d’un des-
conegut que diu ser amic del seu pare i li informa que aquest 
ha mort, i que li vol enviar el que li ha deixat en herència: 
un quadre. Mogut per la curiositat, Mathieu decideix viatjar 
a Montreal,

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

LA DONCELLA
Corea del Sud. Drama eròtic. De Park Chan-wook. Amb Ha 
Jung-woo, Kim Min-hee, Jo Jin-Woong. . 
Corea, dècada de 1930, durant la colonització japonesa. Una 
jove, Sookee, és contractada com a criada d’una rica dona 
japonesa, Hideko, que viu reclosa en una gran mansió sota 
la influència d’un tirà. Sookee guarda un secret, i amb l’aju-
da d’un estafador, que es fa passar per un comte japonès, 
pensa una per Hideko. 143 minuts de durada

IT
Estats Units. Terror. D´Andrew Muschietti.  Amb Bill 
Skarsgård, Jaeden Lieberher, Sophia Lillis.
Quan comencen a desaparèixer nens al poble de Derry 
(Maine), un colla d’amics brega amb les seves pors més grans 
a l’enfrontar-se a un malvat pallasso anomenat Pennywise. 
La història d’assassinats i violència data de segles. Adaptació 
cinematogràfica de la coneguda novel·la de Stephen King. 

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..

OPERACION CONCHA 
Espanya - Mexic. Comèdia. D´Antonio Cuadri. Amb Jordi 
Mollà, Karra Elejalde, Unax Ugalde, Bárbara Goenaga. 
Marcos, directiu d´una productora de cinema arruïnada. 
Desesperat, Marcos i el seu equip tracen un pla per enga-
nyar a una inversora milionària mexicana amb un doble del 
prestigiós actor Ray Silvela, que ha rebutjat treballar en la 
seva pel·lícula. Aprofitant el context del Festival de Cine-
ma Sant Sebastià, comença la gran estafa, on res és el que 
sembla.

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) 

BLADE RUNNER 2049 
Dv: 18:00/21:30
Ds: 18:00/21:30
Dg: 17:00/20:30
Dll: 16:30
Dc: 16:30
Dj: 17:00/20:30 (VOSE)

LAS UVAS DE LA IRA 
Dll: 19:30

LA DONCELLA
Dc: 20:00

1/ BLADE RUNNER (12 A)
Dv: 19:10/22:20
Ds: 12:00/16:00/19:10/22:20
Dg: 12:00/16:00/19:10
Dll a Dc: 19:10
1/ LEGO NINJA (TP)
Dv: 16:55
1/ BARRY SEAL: EL TRAFICANTE (TP)
Dg a Dc: 22:20
1/ OPERACIÓN CONCHA (12A)
Dll a Dc: 16:55

2/ TADEO JONES 2. EL SECRETO DEL 
REY MIDAS (TP) 
Dv: 18:00/20:00
Ds: 12:00/13:45/15:50/18:00/20:00
Dg: 12:00/13:45/15:50/18:00
Dll i Dt: 18:00
2/ OPERACIÓN CONCHA (12A)
Dv i Ds: 21:50
2/ BLADE RUNNER (12 A)
Dg a Dc: 21:50
2/ VERANO 1993 (7A) (VOSE)
Dg a Dt: 20:00
2/ OPERACIÓN CACAHUETE (TP)
Dc: 18:00/20:00

3/ KINGSMAN (18A)
Dv i Ds: 17:00/19:45/22:30
Dg a Dc: 17:00/19:45
3/ EMOJI (TP)
Ds i Dg: 13:00/15:00
3/ TOC TOC (7A)
Dg a Dc: 22:30

4/ TOC TOC (7A)
Dv: 18:15/20:15/22:10
Ds: 12:15/16:15/18:15/20:15/22:10
Dg: 12:15/16:15/18:15/20:15
Dll a Dc: 
4/ KINGSMAN (16A)
Dg a Dc: 22:10

5/ BLADE RUNNER (12A)
Dv. Dll a Dc: 17:40
Ds i Dg: 13:30/17:40
5/ BLADE RUNNER (12A) (3D)
Dv a Dc: 20:50

6/ IT (12A)
Dv. Dll a Dc: 17:10/19:40/22:35
Ds i Dg: 16:30/19:15/22:00
6/ GRU (TP)
Ds i Dg: 12:10
6/ CARS (TP)
Ds i Dg: 14:10

7/ MADRE (7A)
Dv. Dll i Dt: 17:30/20:05/22:25
Ds i Dg. Dc: 20:05/22:25
7/ AMARILLITO (TP)
Ds i Dg: 15:40
7/ LEGO NINJA (TP)
Ds i Dg: 12:45/17:50
7/ TADEO JONES 2. EL SECRETO DEL 
REY MIDAS (TP)
Dc: 17:30

8/ LA LLAMADA (7A)
Dv. Dll a Dc: 18:30/20:40/22:50
Ds i Dg: 13:10/16:30/18:30/20:40/22:50

SALA AUDITORI

OPERACION CONCHA
Dv: 18:30
Dg: 16:30/18:40
IT
Dv: 20:30
Dg: 20:30

SALA PETITA

MADRE
Dv: 18:30/20:45
Ds: 16:15/18:30/20:45
Dg: 16:15/18:30/20:45

ESTIU 1993 (TP)  
Ds: 18:00
Dg: 16:30
EL CARTERO Y PABLO NERUDA (7A)  
Ds: 19:45
EL HIJO DE JEAN (12A)
Dg: 18:00
Dj: 19:40
UN DON EXCEPCIONAL (7A)
Dg: 19:50
Dj: 18:00
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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

PASSA AMB NOSALTRES 
LA MILLOR HORA DEL DIA

amb el patrocini de:



Octubre
6: Bru; Emili; Fe; Maria de les Cinc Llagues.

7: Mare de Déu del Roser; Marc; Sergi; Julita. 
8: Simeó el Just; Demetri; Taïs.

9: Dionís; Joan Leonardi; Abraham; Lluís Bertran.  
10: Mare de Déu del Remei; Tomàs de Villanueva; Sabí.

11: Soledat Torres Acosta; Germà. 
12: Mare de Déu del Pilar; Serafí de Monte Granario

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
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Josep Gelabert Orpinell

La seva esposa: Isabel Castilla Martinez; fills Maribel i Josep; néts Aina, Sergi, Laura, Biel 
i Raul; germans, cunyats, fills polítics, nebots i família tota ho fan saber a llurs amics i 

coneguts i donem les gràcies per les mostres d’amistat i condol rebudes.

L’acte de comiat tindrà lloc  avui divendres a les 5 de la tarda a la Parròquia de la Soledat.

Ha mort cristianament el 5 d’octubre a l’edat de 81 anys.

“Fundador Planxisteria Gelabert”

Igualada Octubre de 2017

En record de:

Pepita Perelló Benito

El teu marit Elies, els teus fills Albert i Jaume, les teves nétes Ester, Sheyla i Maria, la teva 
jove Juani, la Montse i la Rosa Maria; i tots els teus familiars, et portarem sempre a dins 

del nostre cor. Mai oblidarem la teva alegria, tot l'amor que ens has donat i la teva bondat.

Volem agrair les mostres de condol rebudes en l'acte de comiat que va tenir lloc el passat 
4 d'octubre a l'església Sagrada Família.

Va morir cristianament el passat dilluns 2 d'octubre a l'edat de 72 anys.

Octubre de 2017

En record de:

ESGLÉSIA / LA VEU 

Davant la difícil situa-
ció que viu la nostra 
societat i acollint la 

petició dels Bisbes de Cata-
lunya que han demanat “a 
tots els catòlics que preguin, 
que demanin la benedicció 
de Déu sobre Catalunya, que 
viu un moment delicat de la 
seva història”, les tres parrò-
quies de la ciutat i els Priors 
del Sant Crist conviden a tots 
els catòlics igualadins i a tots 
els homes de bona voluntat a 
una pregària pública al Sant 
Crist d’Igualada per la pau a 

Catalunya, dissabte, dia 7, a 
3/4 de 9 del vespre a la Basíli-
ca de Santa Maria. Com tants 
altres moments difícils de la 
nostra història es vol acudir 
a la protecció del Sant Crist 
per la pau i la concòrdia.
La missa vespertina de les 
8 del vespre a la Basílica, 
presidida per Mn. Xavier 
Bisbal, rector i moderador, 
s’oferirà per la pau i la jus-
tícia, i acabada l’eucaristia 
es farà la pregària a la ca-
pella del Sant Crist, que in-
clourà la lectura de diver-
sos textos i cants, acabant 
amb els goigs populars.

Pregària al Sant Crist d’Igualada 
per la pau a Catalunya 

ESGLÉSIA / LA VEU 

Festa de la Mare de Déu del 
Roser
Dissabte se celebrarà la missa 
de la seva festivitat a la seva 
església del Roser, a les 9 del 
matí, presidida per Mn. Josep 
Aribau. Aquesta eucaristia 
substitueix la que se celebra a 
la mateixa hora a la Basílica.

Conferència: els últims dies 
de Jesús
El proper dimarts 10 d’octu-
bre, dins de les conferències 
de la formació arxiprestal, a 
les 8 de la tarda als locals de 
Santa Maria, el biblista Mn. 
Joan Hakolimana començarà 
un cicle de tres xerrades titu-
lades “Els últims dies de Jesús: 
una anàlisi a fons de la Passió 
de Jesús”. La xerrada suspesa 
dimarts a causa de la situació 
política i social, s’anunciarà 
de nou oportunament.

Conferències de Sant Vi-
cenç de Paul. 
Començaran el curs el proper 
dimecres 11 d’octubre, a les 6 
de la tarda amb la celebració 
de la Santa Missa presidida 
pel Pare Francesc d’Igualada 
a la capella de la casa d’espi-
ritualitat del Beat Josep Tous 
(carrer Sant Josep 12).

Bodes de diamant de caput-
xí del Pare Lluís de Reus. 
El proper dijous 12 d’octubre, 
festa de la Mare de Déu del 
Pilar, el Pare Lluís de Reus, 
caputxí ben conegut pels 
igualadins per les seves di-
ferents estades de molts anys 
a la nostra ciutat, celebrarà 
joiosament els 75 anys de la 
seva entrada a la vida reli-
giosa. Ho farà amb una Eu-
caristia d’acció de gràcies, a 
les 5 de la tarda, a l’església 
conventual dels Caputxins 
de Sarrià -c. cardenal Vives i 
Tutó 2, Barcelona- i amb un 
refrigeri a continuació. 

Activitat parroquial 
igualadina
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SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2017 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG 

1 ENTRADA DOBLE

www.teatrenu.com

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

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

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Entrades Cine Ateneu

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura TOTS ELS SORTEJOS

676 959 431

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

www.planxisteriagelabert.com

931 31 35 58

www.igualadahc.com
93 804 42 57

www.ateneuigualadi.cat
93.803.07.63

amicsdelamusica@gmail.com

677 51 96 25
93 805 08 63

938 048 852
www.museudeltraginer.com

937 495 779
www.ingravita.cat

938 030 763

www.teatreaurora.cat
93 805 00 75

Fins a inici de la nova
 temporada no hi haurà sorteig

Fins a inici de la nova
 temporada no hi haurà sorteig

Fins a inici de la nova
 temporada no hi haurà sorteig

Fins a inici de la nova
 temporada no hi haurà sorteig

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



              

·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 6: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

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

Dia 8: MR SINGLA
Pujadas, 47

Dia 9:  JUVÉ
Av. Montserrat, 27 

Dia 10: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

Dia 11: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Dia 12: BAUSILI/
ADZET
Born, 23/Av. Barcelona, 9

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
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Som cinc joves anoiencs: Ainhoa Garcia Moral, Marta Gabarró Alvarez, 
Alex Rubio Escucha, i els germans Jordi i Xavi Gómez Segurana, ens diem els 
Unlockers, i portem ja molts mesos recorrent Espanya participant en la darrera 
gran moda: els escape rooms. Ara que s’acaba d’inaugurar el primer a Igualada, 
us expliquem com funcionen i per què ens apassiona aquest món.

Mentre només hi havia ciutadans tot es desenvolupava pacíficament i amb normalitat. Igualada va ser, juntament amb Mollet la ciutat on 
el Jutjat va tardar més a obrir. La gent, que segons el PP està “enverinada i fanatitzada” va demostrar abastament voler votar i tenir el cap 
molt clar, paciència infinita i una decisió ferma, tranquil·la i pacífica. Les urnes estaven al seu lloc, paperetes i sobres també. I havia cens 
electoral, que tampoc hi havia de ser, malgrat contínues caigudes informàtiques. A Catalunya només hi era el que en qualsevol referèndum 
no hi hauria de ser. La violència. Quan es parla d’il·legalitat, cadascú fa la seva valoració. A Igualada fins i tot una àvia riallera de 108 anys 
va anar a votar al col·legi de Garcia Fossas. No hi va faltar un globus amb pancarta gegant. De tota l’activitat queden multitud de fotos. I 
després del despropòsit de parlar d’on són les majories - però en un estat que evita que es pugui comptar quants n’hi ha d’uns i altres - es 
continua la “interpretació” dels fets. A casa nostra, ningú amagarà la imatge de gent pacífica amb papereta enfrontant-se a una legalitat im-
posada per la força.                                                                                            Envia les teves propostes i reflexions a elconfidencial@veuanoia.cat

Aquesta nova modalitat d’oci s’està escampant molt ràpida-
ment. Com pot ser que tingui tant èxit, i en tant poc temps?

Sí, a Barcelona ja n’hi ha més de 500. Van començar una dese-
na, i com que es va veure de seguida que tenia molt èxit i les 
persones venien de molt països diferents, la gent va començar 
a fer-ne de tota classe, en gran nombre. Penseu que n’hi ha de 
molt econòmics, i d’altres són espectaculars. Avui, hi ha em-
preses que venen a Barcelona a fer no una, sinó 10 sales dife-
rents en un únic local.  És una bogeria.

On va néixer, aquesta activitat, i com us arriba a vosaltres?

Els primers es van fer a l’Àsia, sobretot al Japó i a la Xina. No-
saltres vam començar per curiositat.... i ens va agradar molt. 
Simplement és una porta que tu obres i... de sobte et trobes en 
un lloc especial: pots estar dins d’una piràmide d’Egipte, d’una 
selva, d’un avió, d’una presó, d’un hospital... T’expliquen primer 
una història, i després és com si et teletransportessin, com una 
pel·lícula. Estàs dins. A nosaltres ja ens agraden molt les pelis de 
ciència-ficció, i això és un punt a favor. Hi ha gent que cada cert 
temps va al cinema, doncs això és el mateix. 

És car?

No necessàriament. N’hi ha que l’entrada costa 10 euros, i els que 
més, uns 25. Però aquests més cars són els més bèsties, són molt 
espectaculars, amb actors dins de la sala. Són diners que, un cop 
al mes, no són tampoc una gran quantitat, i com que t’agrada i 
cada setmana en surten de nous... Mai te’ls acabes.

UNLOCKERS
El grup anoienc expert en la moda dels Escape Rooms

Heu participat en molts d’Espanya...

Hem fet  tota la part centre i sud, sí. Vam començar a Madrid, i 
allí potser en vam fer deu... en tres dies, a quatre per dia. Vam fer 
després Mèrida, Sevilla, també Portugal... 

Quin és el que millor record us ha deixat?

Un de Madrid, on hi ha un actor dins... Es diu “Atrapado en una 
habitación, con un zombi”. El nom ja ho diu tot, us ho podeu 
imaginar, oi? És una sala, no gaire gran, que representa un la-
boratori.  Es veu que un doctor estava provant una vacuna, i 
s’infecta. Tu estàs allí dins per trobar la solució... Se t’obre una 
porta, i et surt un zombi encadenat. Cada 5 minuts, les cadenes 
es van estirant. Es tracta que el zombi no et mossegui, perquè, si 
ho fa, representa que t’has “convertit” i quedes eliminat. És una 
hora d’adrenalina pura. En un altre algun de nosaltres va haver 
de marxar d’una sala perquè no podia aguantar-ho... La teulada 
anava baixant, mica en mica, fins acostar-se al teu cap.

Caram, quin mal rotllo.

No ens podíem despistar ni un segon. Anàvem fent les proves, i 
era tot molt real. Els zombies no et veuen, només es mouen se-
gons el soroll que fas... Mentre un l’entretenia, els altres per darre-
re anàvem en silenci traient cadenats de llocs, desxifrant enigmes, 
superant totes les proves. Buf, quin dia. Hi ha un moment que 
la cadena era tan llarga ja que estàvem just a la paret, i et deien 
que havies d’anar a l’altra punta de la sala a buscar una clau, o un 

paper per desxifrar un codi... Calor a tope, música a tot drap, i 
un zombi intentant mossegar-te...T’he de dir que en aquest lloc 
t’avisen que si tens problemes de cor, millor que no entris.

Tots són així?

No, no. En la majoria de llocs hi ha un rellotge, normalment són 
60 minuts, que va fent un compte enrere, però no tens res que et 
molesti. Hi ha un escape room que entres i és una sala comple-
tament blanca, tota ella, i has de trobar un conill blanc, i ja està. 
Hi ha aventures històriques, medievals, de màgia, d’altres d’acció, 
talment com si fossis d’un equip de policies, amb una furgoneta 
de Swat però real, real.  En aquesta última entres dins i després 
surts en un taller, com els que surten en les pel·lícules america-
nes, amb moltes eines, i es van activant mecanismes electrònics 
i molts efectes especials, i acabes en un soterrani, sortint fum de 
les canonades... Una passada.

Deu valdre molts diners, això?

Què va. Casolà. Dos amics, un any de feina. I s’acaba amb un 
debriefing, una xerrada on expliques què t’ha semblat, i tothom 
opina. Aquí és on es nota molt la qualitat de l’escape room. 

Hi ha molta gent a l’Anoia, aficionada a això?

N’hi ha, però no que en faci dos o tres al mes. Segur que hi haurà 
cada vegada més aficionats. Val la pena.

“Hi ha escape rooms que són 
adrenalina pura”

Jordi Puiggròs
 @jordipuiggros67

A partir del dia 10tots els dimarts

Dilluns de 17:00h a 22:00h // Dimarts a Dissabte de: 10:00h a 14:00h i de 17:00h a 22:00h

C/ De la Torre, 7, Igualada

1 canya = 1 euro


