
La plaça de l’Ajuntament d’Igualada, plena. Foto: Joan Guasch.
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Ple, dimecres, a l’Ajuntament d’Igualada, sense les imatges del Rei d’Espanya ni del President de la Generalitat. Foto: AI

Crítiques a Castells per “amagar” 
l’augment de l’IBI a Igualada
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Va dir que “rebaixava” l’IBI, però 
el cert és que cobrarà 400.000€ més

La CUP titlla de “triler” a l’alcalde, i 
ERC i PP de fer un discurs “enganyós”

líders a l’Anoia

Diumenge, 
Cursa Popular 
a Igualada
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L’Anoia 
continua 
a la cua de 
la recollida 
selectiva

Diumenge, fira 
del cavall Strata 
a Rubió
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Clam independentista 
amb tota la força
Centenars de persones es 
van manifestar dimarts a 
Igualada, Calaf i Piera de-
manant la llibertat de Jordi 
Sánchez i Jordi Cuixart, i 
en moltes altres poblaci-
ons la gent va sortir al car-
rer en protesta per la de-
cisió judicial.  A Igualada, 

la plaça de l’Ajuntament es 
va omplir de gom a gom, i 
també es van sentir casso-
lades en molts indrets. Per 
demà dissabte, entitats a 
tota la comarca han orga-
nitzat autobusos per assis-
tir a la gran manifestació 
de Barcelona.
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L’EDITORIAL

Fiscalitat i resultats
A ningú no li agrada pagar impostos. Resul-

ten sempre cars, arriben moltes vegades en 
el pitjor moment, i per a la majoria repre-
senten un pagament inútil, que no té després 

resultat en uns serveis públics millors. Aquesta setma-
na, sabem, arran de l’aprovació de les ordenances fiscals 
d’Igualada, d’un augment en l’impost de l’IBI, i, alho-
ra, d’un inevitable incre-
ment, en els propers anys, 
en els rebuts de les taxes 
d’escombraries a tots els 
municipis que no apliquin 
mesures de correcció con-
tundents en la separació de 
la brossa. 
Tal i com ja sabíem, en 
funció de la normativa 
europea, els cànons a pa-
gar als abocadors on van 
a parar els residus que ge-
nerem diàriament aniran incrementant-se exponencial-
ment. I això, sense cap dubte, repercutirà en els rebuts 
que haurem de pagar als nostres ajuntaments... Aquest 
punt, especialment, representa tot un repte, sobretot per 
a les grans ciutats on, a l’Anoia, no s’aplicarà a partir de 
les properes setmanes la recollida d’escombraries “porta 
a porta”. És el cas d’Igualada i de tota la Conca d’Òdena. 

A més, el govern de la Generalitat anuncia ja nous siste-
mes de control per a penalitzar individualment aquells 
qui no facin bé la tria selectiva dels seus residus.
La fiscalitat ha d’anar sempre acompanyada de resultats 
satisfactoris en els serveis públics, en funció  del con-
text en el que vivim. És per això que ha de ser especí-
ficament justa. Hauríem de preguntar-nos si l’IBI que 

es paga a Igualada és el 
més “just”. Debatre si els 
criteris per ajustar els 
tipus de gravamen són, 
també, els correctes, o 
no, en una ciutat amb 
unes inversions públi-
ques molt millorables 
i en un territori molt 
abandonat -com altres, 
certament- per l’admi-
nistració. També hau-
ríem de preguntar-nos, 

en funció de l’elevada xifra de la taxa d’escombraries, si 
Igualada és una ciutat neta com una patena... 
La pressió fiscal ha d’anar acompanyada, sí o sí, de bons 
resultats en els serveis públics. Si no és així, és fàcil con-
cloure que els nostres diners o no es gestionen bé, o es 
gasten inútilment en altres coses que no hi tenen res a 
veure. Convé tenir-ho clar. 

Hauríem de preguntar-nos si 
l’IBI que es paga a Igualada 

és el més just. O bé si, davant 
l’elevada taxa d’escombraries, la 
ciutat és neta com una patena.
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#latevaveu

UFP,  sindicat Unió Federal de Poli-
cia, va publicar en el seu compte ofi-
cial a Twitter una foto ha tornat d’un 
grup de policies fortament armat, on 
el text era “Contra els colpistes... par-
lem?.”

Carles Puigdemont, president  de la 
Generalitat,  va respondre en el ma-
teix mitjà “Els espanta més el diàleg 
que la violència. Un sindicat policial, 
agressiu contra el diàleg.”

María Dolores de Cospedal, minis-
tra de Defensa, va dur un pas més 
enllà la demostració de força, i va dir 
que té “la seguretat gairebé completa 
que no serà necessària la intervenció 
de l’exèrcit a Catalunya, però les for-
ces armades tenen l’obligació d’estar 

preparades per defensar el seu país, 
dins o fora de les seves fronteres.”

Jean-Claude Juncker, president 
de la Comissió Europea, ha dit “no 
m’agrada la idea d’una Catalunya 
independent perquè crearia un pre-
cedent i podria donar ales a altres 
regions a Europa amb reivindicaci-
ons secessionistes. Si deixem --en-
cara que això no ens correspon a 
nosaltres-- que Catalunya se separi, 
altres farien el mateix.” i va afegir se-
gurament sense pensar que ell és de 
Luxemburg “No m’agradaria tenir 
una Unió Europea que en 15 anys 
es transformés en una Unió Euro-
pea de 98 països. Ja és difícil amb 28, 
amb 27 no serà més fàcil, però amb 
98 m’imagino que seria impossible. 
S’ha de fer una crida al sentit de la 
responsabilitat de tots els actors”

Xavier García Albiol, president del 
PP català, va esclarir incògnites so-
bre quin podria ser l’abast real de la 
intervenció de l’autonomia catalana 
per part del govern espanyol si s’arri-
ba a produir la setmana que ve. “Al-
gunes competències de la Generali-
tat s’han de coordinar o tutelar des 
de l’Estat. Hi ha d’haver un replan-

tejament en Mossos i Ensenyament. 
Alguns parlen de cedir competències, 
però ha arribat el moment de replan-
tejar les competències en les dues di-
reccions, també cap a l’Estat. L’actu-
ació del cos dels Mossos d’Esquadra 
l’1-O és inadmissible i per això hauri-
en de ser intervinguts.”

Carmel Lamela, jutgessa de l’Audi-
ència espanyola, va enviar dimarts a 
la presó incondicional sense fiança  
Jordi Sanchez, president de l’ANC, i 
Jordi Cuixart, president d’Omnium 
Cultura, pel delicte de sedició. És la 
jutgessa que ha fet presos polítics en 
un estat que s’anomena democràtic.

Carles Puigemont, president de la 
Generalitat, va respondre el requeri-
ment de l’Executiu de Mariano Rajoy. 
A la carta, el president adverteix que 
si continua la repressió, es podria vo-
tar al Parlament la declaració formal 
d’independència.

Iñigo Mendez de Vigo, portaveu del 
govern espanyol va respondre que es 
continuarà amb els tràmits previstos 
i l’activació del 155 per a restaurar la 
legalitat de Catalunya, lamentant l’ac-
titud de la Generalitat.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

      CAMPUS IGUALADA
    @campusigualada

El Campus Universitari d’Igualada s’adhereix 
a la Crida per reclamar la llibertat dels presi-
dents d’Òmnium i de l’ANC #LlibertatJordis

Enric Conill
@enricconill

Fem una pausa en la voràgine nacional per 
dir que a #igualada la injusticia continua L’IBI 
torna a pujar el 2018! Sí sí, puja. #igualadacara

Casal Popular Igd
@El_Foment

SI ELS TOQUEN A ELLS @jcuixart @
jordisanchezp ENS TOQUEN A TOTS!JA 

TOCA PLANTAR CARA!ELLS NO VOLEN 
PARLAR!ENS VOLEN TANCATS I MUTS! 

David Sànchez Garcia
@davidsg

Després d’escoltar l’@EnricMillo a @Catalun-
yaRadio, em sento satisfet d’haver-lo declarat 

al darrer ple persona non grata a #Jorba

Paula Andrea Arias
@PaulaArias_

“Per ser vencedor de la revolució de la 
#industria40 allò important no és ser gran 

o petit,sinó àgil en els canvis”Michael 
Loughlin @UEAnoia

Igualada Hoquei Club
 @IgualadaHC

.@ARAesports prepara un reportatge sobre el 
club i la seva importància a la ciutat. Van parlar 
amb Manel Burón, @tety19vives i  @Elagik001.

Patrícia Illa
@patrilla12

Som a França treballant per afavorir el re-
tail a les 7 ciutats europees participants                       

#Igualada   @URBACTRetaiLink

Hospital d’Igualada
@Hospitaligd

Amb el Dr. @valentipineda, pediatre @parctauli 
i president de la @SCPed inaugurem la #Forma-
cióContinuada en #Pediatria parlant de #vacunes

AMPA Dolors Martí
@ampadolorsmarti

Prou atacs!!! Defensem als nostres mestres i l’es-
cola pública #escolapública #inclusiva #integra-

dora #trilingüe #democràtica #coeducativa

Vila de Piera
@viladepiera

El municipi es suma a les concentracions con-
vocades per demanar la llibertat dels presidents 

d’@assemblea i @omnium



E stem vivint dies convulsos. Res és 
estable i els esdeveniments se suc-
ceeixen de manera vertiginosa, 
sense donar-nos temps a pair-los. 

La immediatesa ens priva sovint de veu-
re el nostre entorn amb perspectiva i per 
tant, no ens dona temps a reflexionar-hi. 
Aquesta inestabilitat, tant social com emo-
cional, pot derivar fàcilment en sensacions 
de malestar. Per això és important que la  
lluita en defensa de les nostres conviccions 
no afecti el nostre equilibri interior. Crec 
que són molts els catalans que actualment 
estan sofrint una mena de crisi d’angoixa. 
Vivim en un estat de nervis constant a cau-
sa de la inseguretat i, en canvi, no tenim 
temps per asserenar-nos; és per això que 
cal no deixar-nos endur per la voràgine 
dels esdeveniments. No podem caure en 
el  defal l iment ni  en el  pessimisme.
En primer lloc, és un privilegi i una ale-
gria poder viure pacíficament en un país 
on conviuen persones de mentalitats, orí-
gens, llengües i creences diverses. Política-
ment hi ha els que són favorables a la inde-
pendència, gent contrària, gent que dubta 
i gent que li és bastant indiferent. Però al 
marge de les idees hem de saber valorar es-
pecialment tots aquells que estan treballant 
cada dia, moltes vegades de manera calla-
da i constant, per defensar les llibertats, els 
drets humans i la democràcia a Catalunya.
En uns moments tan agitats com els que 
estem vivint, és important vèncer l’odi, 
però també la por que paralitza. Hem de 
mantenir la fermesa i la força interior, la 
confiança i l’alegria, el respecte i l’estima-
ció. Hem de celebrar el fet de poder 

sentir que formem part d’un poble que 
lluita de manera pacífica, solidària i il-
lusionada per fer un país millor. Però 
al mateix temps hem de vigilar per no 
quedar diluïts enmig de la força abas-
segadora dels moviments col·lectius.
Ens hem de convèncer que només amb dià-
leg i democràcia es poden trobar solucions 
justes als problemes plantejats, mentre que 
la violència, la repressió i les amenaces no-
més generen rebuig i odi. Però diàleg no és 
submissió. Per això al mateix temps que es-
tem sempre disposats a asseure’ns i parlar, 
amb la mateixa fermesa hem de denunci-
ar la mentida i la manipulació, que porten 
només a la perpetuació i agreujament de 
la injustícia. Si una cosa és repudiable en 

tota aquesta polèmica és precisament la 
manca de diàleg i la tergiversació de la 
veritat que atia l’odi i genera violència.
Sense sentir-nos superiors a ningú, ara 
tenim l’oportunitat de tancar ferides i 
hàbits poc saludables i començar a cons-
truir un país on tothom hi tingui cabuda, 
basat en la justícia i en el respecte mutu. 
És tot un repte i un programa de futur: 
treballar per un país on el respecte als 
drets humans i les llibertats democrà-
tiques siguin una realitat. Un país, en 
definitiva, on la pau i la justícia siguin 
quelcom més que una paraula o un desig.

*En solidaritat amb Jordi Cuixart i Jordi 
Sànchez, empresonats injustament. 
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CLÀUSULES SÒL
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DIMECRES AL MATÍ 
Ctra. De Manresa, 45 / 08700 Igualada

Tel. 934521450 / 938041000
www.cyaadvocats.com – abogados@cyaadvocats.com
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JOSEP M. CARRERAS Què podem fer? *

#L’enquesta de la setmana

Creus que l’Ajuntament de la ciutat hauria 
de donar més suport econòmic a l’IHC?

 Sí 66%  No 34%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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ELS ANOIENCS DEMANEM LA LLIBERTAT DELS JORDIS

Dimarts les places de diversos municipis de l’Anoia es van omplir 
de gent per demanar la llibertat de Jordi Sánchez, president de 
l’ANC i de Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, empreso-
nats per la justícia espanyola.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

AGRAÏMENT A L’HOS-
PITAL I A LA RESIDÈN-
CIA PARE VILASECA
Família Gras Rius

Els nostres pares ens van ensenyar 

allò de “és de ben nascut ser agraït”.
Per això, a la seva memòria, i en nom 
de tota la família, volem expressar el 
nostre profund agraïment al Dr. Ra-
mon Sellarès, al Dr. Arnald Fabre-
gas i al Dr. Jaume Castellà i a tot 
el personal sanitari de l’Hospital 

Comarcal d’Igualada, que van 
atendre en les últimes hores els 
nostres pares, Eugeni i Marina, 
que en van deixar ara fa uns dies.
També creiem que és de justícia des-
tacar la immensa tasca realitzada per 
tot l’equip sanitari i d’auxiliars de 

la Residència Pare Vilaseca que 
van tenir cura de tots dos durant 
més de quatre anys.
Realment sou... genials.
Per la vostra gran professionalitat, 
entrega i humanitat us estarem a tots 
sempre agraïts.
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El càncer de 
mama és una 
malaltia que 

afecta a la glàndula 
mamària i que, igual 
que en els altres tipus 
de càncer, s’origina 
quan les cèl·lules co-
mencen a dividir-se o 
reproduir-se més del 
necessari i de mane-
ra incontrolada, cre-
ant així una massa 
de teixit anomenada 
tumor. Pot aparèixer 
en diferents parts 
d’aquesta glàndula. 
És el tumor més fre-
qüent en la dona a Ca-
talunya, representant 
el 30% de tots els tu-
mors. En les dones de 
50 a 65 anys és on hi 
ha el major nombre de 
casos de la malaltia. 
La majoria dels càncers de mama, el 
70%, apareixen esporàdicament, la res-
ta s’atribueixen entre un 15-20% a casos 
d’agregació familiar i entre un 5-10% es 
consideren hereditaris. Es considera 
agregació familiar, quan hi ha diversos 
casos en una mateixa família sense que 
hi hagi mutació genètica o al menys que 

s’hagi pogut detectar 
amb les tècniques dis-
ponibles actuals. D’al-
tra banda, es considera 
un càncer hereditari el 
que apareix en aque-
lles persones que pre-
senten una mutació 
genètica en uns gens 
(BRCA1i BRCA2) que 
presenten una impor-
tant susceptibilitat al 
càncer de mama. 

FACTORS DE RISC 
• Edat: a partir dels 50 
anys és més freqüent
• Antecedents fami-
liars: quan la dona té 
un familiar de primer 
grau (mare, germana, 
filla), que ha passat  un 
càncer de mama o n’hi 
ha més d’un a la famí-

lia, el risc augmenta
• Inici de la menstruació abans dels 12 
anys 
• Menopausa després dels 55 anys 
• Edat del primer part per sobre els 30 
anys o no haver tingut fills
• Antecedents personals de càncer de 
mama
• Alteracions mamàries benignes (no 

canceroses)
• Tractament hormonal durant la me-
nopausa

SÍMPTOMES
• Aparició d’una massa a la mama que 
no hi havia abans
• Aparició d’una massa a l’aixella
• Canvi de la mida habitual d’algu-
na de les mames
• Irregularitat en el contorn de la mama
• Alteració de la pell de la mama (canvi 
de color, pell de taronja, llaga…)
• Canvis en el mugró (retracció, secre-
ció…)
• Menys mobilitat d’una de les mames a 
l’aixecar els braços.
Com tots els càncers, és molt impor-
tant la prevenció primària, per tant, 
cal mantenir un  estil de vida saluda-
ble (evitar consum excessiu d’alcohol, 
tabac, l’excés de pes (sobretot durant la 
menopausa), evitar el consum excessiu 
de greixos (sobretot d’origen animal)... 
El Departament de Salut porta a ter-
me el Programa de detecció precoç de 
càncer de mama, que ofereix a totes les 
dones de Catalunya, que tenen entre 50 
i 69 anys, la possibilitat de fer-se una 
mamografia gratuïta cada 2 anys amb la 
màxima qualitat tècnica i professional. 
El diagnòstic del tumor en fase 
inicial és fonamental per obte-

nir bons resultats i ara per ara la 
mamografia és l’única eina vàlida 
per fer un bon diagnòstic.
El programa de cribratge o detec-
ció precoç, permet detectar amb 
una mamografia (radiografia de 
les mames), tumors tan petits que 
fins i tot no són palpables. Aquest 
cribratge a la població ens permet 
fer una  prevenció secundària
A l’Anoia, es va iniciar l’any 2001 amb 
una progressió constant en el nombre 
de mamografies fetes i una adherència 
cada vegada més gran al programa. 
Les mamografies es fan a l’Hospital 
d’Igualada. L’Oficina Tècnica de Cri-
bratge envia una carta on es concreta 
una data de visita per fer-se la prova.
S’ha de tenir en compte que quan abans 
es diagnostiqui el càncer de mama mi-
llor, ja que així es disposen de més op-
cions terapèutiques i menys agressives. 
Gràcies al fet que cada vegada hi ha 
més tumors que es detecten en fases 
més inicials i les millores en els tracta-
ments, ha augmentat significativament 
la supervivència de les pacients.
Per tant, la prevenció primària (estil 
de vida saludable) i la secundària (au-
toexploració mamària i mamografia), 
són bàsiques.

Servei d’Atenció Primària Anoia

19 d’octubre: Dia Mundial del càncer de mama



Cuidem els cuidadors
72 municipis han demanat a la Diputació el recurs Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua, 

un espai relacional de suport psicològic per reduir l’estrès de les persones cuidadores

El servei Respir de residències temporals de la corporació acull més de 3.000 persones l’any
–gent gran o amb discapacitat-, per al descans dels cuidadors
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Reduir la càrrega emocional i física de les persones cuidadores que tenen 
al seu càrrec persones en situació de dependència –normalment, un fami-
liar- garanteix tant el benestar del cuidador com l’atenció òptima d’aquestes 
persones. Amb aquest objectiu, la Diputació de Barcelona ofereix recursos als 
municipis, com el Programa Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua o el 
servei Respir de residències temporals. La vicepresidenta quarta de la Diputa-
ció de Barcelona, Meritxell Budó ha presentat  el primer Grup de Suport de la 
temporada 2017-2018.
Meritxell Budó destaca que «cal posar en valor la tasca de les persones 
cuidadores que, de manera altruista i gratuïta, atenen els seus familiars». 
També remarca la importància d’«oferir eines per al suport emocional que 
permetin a aquestes persones tirar endavant». Budó ha agraït «la col·laboració 
dels ajuntaments, que són sensibles a les necessitats d’aquest col·lectiu -format 
majoritàriament per dones-, que creix a causa de l’envelliment de la població». 
És a través dels serveis socials municipals que els ajuntaments detecten les 
persones que poden necessitar el suport. 
Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua pel territori
En total, són 72 municipis els que han demanat aquest recurs a la Diputació, 
pel qual més de 1.000 persones assistiran a les sessions a tota la demarcació.
El programa de Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua (GSAM) de la 
Diputació de Barcelona va començar l’any 2009 i des d’aleshores és un dels 
recursos que més sol·liciten els ajuntaments a la corporació. Al 2010 es van 
organitzar grups a 22 municipis. 
Aquest servei, que la Diputació ofereix en col·laboració amb els ens locals i en-
titats del sector, contribueix a reduir l’impacte negatiu que de vegades poden 
experimentar els cuidadors i, per tant, a millorar també la qualitat  de vida de 
les persones en situació de dependència.
Els grups estan formats per entre 16 i 20 persones cuidadores. Funcionen 
al llarg de 10 o 16 sessions d’una durada d’hora i mitja on, amb l’ajuda d’un 
psicòleg, es treballen temes com les estratègies per gestionar favorablement 
necessitats i conflictes, i la gestió d’emocions i sentiments que poden sortir 
durant el procés de cura per tal de prevenir i evitar situacions d’esgotament. 
També s’ofereix informació dels diferents recursos de suport que hi ha al terri-
tori o de les diferents entitats públiques i privades que els poden ajudar
No es tracta d’un curs de formació, sinó d’un espai de relació i intercanvi 
d’experiències, per evitar la soledat i reduir la sobrecàrrega emocional i física 
de la cura. L’objectiu és generar vincles de relació, de suport i d’ajuda mútua 
entre les persones cuidadores perquè puguin compartir l’experiència de cuidar 
d’una manera satisfactòria.

El servei Respir de la Diputació
Un altre programa adreçat al suport de les persones cuidadores és el Servei 
Residencial d’Estades Temporals i Respir de la Diputació de Barcelona, situat 
al Recinte Mundet, un programa d’atenció residencial temporal per a perso-

nes amb un determinat grau de dependència per raons d’edat o discapacitat 
intel·lectual. El servei té la finalitat de millorar la qualitat de vida dels cuidadors, 
proporcionant-los un temps de descans i donant resposta a determinades situ-
acions familiars imprevistes, i beneficiar també les persones ingressades, que 
reben atenció personalitzada per part de professionals especialitzats.
Poden sol·licitar aquestes places aquelles famílies residents a la província de 
Barcelona que tinguin al seu càrrec persones amb dependència majors de 65 
anys o persones amb discapacitat intel·lectual, d’entre 6 i 65 anys. Per fer-ho, 
s’han d’adreçar als serveis socials bàsics del seu ajuntament, que valoraran la 
conveniència de sol·licitar l’ingrés, i tramitaran la sol·licitud.
Pel que fa al preu de l’estada, el servei Respir es regeix per un sistema de co-
pagament, en el qual la quota a abonar es determina en funció de la capacitat 
econòmica de la persona atesa. Per a les persones amb discapacitat intel·lectual 
menors de 18 anys el servei és gratuït.
L’any 2016 van passar pel Respir 3.300 usuaris. El programa disposa de 190 
places per a persones grans, 36 per a urgències a la vellesa, i 32 per a persones 
amb discapacitat intel·lectual. Més del 90% dels residents valoren positivament 
el servei i desitjarien sol·licitar una nova estada.

Subvencions a entitats
A més, s’han concedit, l’any 2017, 350.000 euros en subvencions a entitats 
socials que desenvolupen activitats de lleure per a persones amb discapacitat 
i/o malaltia mental per donar suport a les famílies cuidadores amb un temps de 
descans durant les vacances o caps de setmana.

Peu de foto: El Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua de Martorelles, 
al Centre de Suport a la Llar// Diputació de Barcelona
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L ’any 1980, en el trans-
curs d’un conflicte 
laboral a Abrera, un 
agent de la Guàrdia 

Civil va disparar la seva arma 
“reglamentària” ferint de gra-
vetat -el va deixar paralític al 

primer alcalde democràtic  d’Abrera -mi-
l itant del  PSUC- que intermediava en 
el  conf l icte.  A resultes  del  fet  una co-
l la  d’ajuntaments es  varen mobil itzar en 
protesta per l’actuació policia l  fent una 
tal lada de la  N-II  a l  seu pas per Abrera.
Molts igualadins vàrem participar de la ma-
nifestació, especialment els que en aquell mo-
ment militàvem al PSUC. Al meu costat hi 
tenia el company Ramon Tomàs Borrassa 
que tenia un problema de visió i com que 
en aquell moment els “grisos” es mostra-
ven força nerviosos i l’ambient era tens, li 
vaig dir : “Ramon, si hi ha una càrrega po-
licial, a la dreta hi tenim un carrer que ens 
permetrà sortir ràpidament d’aquí al mig”.
“No em penso pas moure. No renunciaré al 
meu dret de manifestar-me pacíficament, en-
cara que hi hagi garrotades” em va respondre 
convençut. I, efectivament quan varen aparèi-
xer els grisos, ni en Ramon ni jo, ni natural-
ment cap dels manifestants vàrem deposar la 
nostra protesta, malgrat les ordres commina-
dores de qui comandava l’escamot policial.

Ho explico perquè trenta-set anys després som 
on érem. Les forces d’ocupació ens amenacen 
de repartir-nos garrotades si “no deponen su 
actitud y vuelven a la senda constitucional”. 
No donarem ni un pas enrere. Per vàries raons. 
Una perquè tenim tot el dret de decidir. Una 
altra és perquè al Parlament de Catalunya hi ha 
una majoria de diputats que tenen el compro-
mís de proclamar la Independència de Catalu-
nya. I sobretot perquè amb els esforços que 
hi vàrem posar i les garrotades que vàrem 
rebre durant el referèndum d’autodetermi-
nació de l’1 d’octubre, tenim ben guanyat 
el dret a caminar lliures pels nostres car-
rers. I aquest és un dret col·lectiu al qual 
no podem renunciar de cap manera.
L’Estat Espanyol, ho he dit moltes vegades, viu 
ancorat al segle XIX. Té una concepció del po-
der basat en el ordeno, mando y quiero, on les 
forces armades tenen una autoritat superior i 
els ciutadans han d’obeir sense dir ni piu.
No s’han adonat que a l’Europa del segle 
XXI els governs han de tenir el consens 
dels ciutadans per a poder governar.
No sé què passarà aquests propers dies -escric 
la columna el matí del dijous- però tinc clar 
que no faré ni un pas enrere, ni renunciaré a 
cap dels meus drets ciutadans, m’ho demani un 
policia, el presidente de gobierno o el cap d’es-
tat imposat per Franco. 

Trenta-set anys després som on érem. 
Les forces d’ocupació ens amenacen 

de repartir-nos garrotades si “no 
deponen su actitud y vuelven a la 

senda constitucional”

JOSEP ELIAS I FARRÉ

Ni un pas enrere El 155 que ja vàrem viure

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Els de la nostra generació; els 
de la nostra lleva -que cada 
vegada som més pocs- por-

tem anys de vida i hem viscut di-
ferents etapes de govern. Vam 
néixer amb la República. Vam 
passar la guerra, la postguerra, 

la dictadura, la transició, el 23 F, la democràcia 
i, darrerament vivim la corrupció i l’indepen-
dentisme. És a dir, n’hem vist de tots els colors.
De cada una d’aquestes etapes tenim records més 
o menys bons. El que no podem oblidar és que 
nosaltres ja hem viscut un 155, imposat per un 
“ordeno y mando”, o sia gens democràtic.
Passada l’eufòria de l’anomenada alliberació, en aquell 
mateix 1939, se suprimí la Generalitat de Catalunya 
i les altres institucions catalanes d’autogovern. Des-
aparegueren els mossos d’esquadra. La premsa i la 
ràdio de casa nostra es passaren al castellà. Els nens 
que anaven a escola, automàticament els convertien 
en “Flechas” y “Pelayos”. Els donaven uniformes del 
Frente de Juventudes per assistir als actes polítics que 
s’organitzaven. Les sessions de cinema començaven 
amb la projecció de la imatge del Caudillo i s’interpre-
tava l’Himne nacional. Abans de començar els partits 
esportius, els jugadors i els àrbitres, arrenglerats al mig 
del camp, o de la pista, pronunciaven els crits de rigor 
proposats pel glorioso Movimiento Nacional.
Recordo que el 1953, vaig estar a punt de estar sot-
mès a un consejo de guerra donat que, estant com-
plint el servei militar a Melilla, vaig escriure un 
article que vaig titular: “Som i serem gent catala-
na”, cosa que originà sis o set denúncies al Govern 
Civil. Afortunadament, l’article era per la revista 
“Vida”..., i al ser aquesta una publicació de l’Esglé-
sia, va donar lloc a converses entre el governador i 
el bisbat de Vic, i la cosa no passà de l’ensurt.
Per entrar a treballar a les oficines de la Caixa de la 
Diputació Provincial, havies d’afiliar-te a Falange 
Española Tradicionalista y de las JONS.
Fou un 155 que durà 40 anys! Tot i que, cada cop més, 
anava trobant la resistència antifranquista. Bona part 
de l’Església catalana anà deixant aquell  “nacionalca-

tolicismo”  dels inicis, i lluità per recuperar les lliber-
tats catalanes. El 1947, en ocasió de l’entronització de 
la Moreneta, a Montserrat va haver-hi una gran mani-
festació de catalanisme. Després van venir la “caputxi-
nada” de Sarrià; la manifestació de capellans; la cons-
titució de l’Assemblea de Catalunya, a la parròquia 
de sant Agustí, de Barcelona, amb el permís del 
rector, Mn. Josep M. Juncà, sacerdot igualadí; la 
vaga dels tramvies; el cas Galinsoga, director de 
“La Vanguardia” i els fets del Palau de la Música 
Catalana... per posar, només, uns exemples.
L’actual Ministro d’Educación vol atacar, judicialment, 
les escoles catalanes per promocionar el catalanisme. 
No deu pas recordar que, els seus pares o els seus avis, 
als nens que anaven a col·legi en aquells anys quaran-
ta, ens feien cantar el Cara al Sol abans d’entrar a les 
classes, on els retrats de Franco i de José Antonio feien 
costat al crucifix i, potser no sap que  els llibres de lec-
tura foren adulterats, descaradament, donant-los un 
caire polititzat en desmesura, com el cas del Libro 
de España, de l’editorial FTD, de 1932, que poste-
riorment fou publicat per l’editorial Luis Vives en 
plena vigència d’aquell 155, antidemocràtic.
Els que ara bandegen la Constitución del 78, són els 
que no la votaren o la votaren contràriament, al·le-
gant que era una Carta Magna massa permissiva; 
al contrari de Mn. Xirinacs, que, en el Senat, la 
votà amb un No, per considerar-la poc aperturista 
per a les autonomies històriques, donat que era un 
document que volia fer “café para todos”.
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El PP recorda que des 
de que CiU governa la 
ciutat, ha cobrat 4 mi-

lions d’euros d’IBI 
als igualadins, un dels 

més alts del país

Ple de l’Ajuntament, dimecres, sense la foto del Rei.

Crítiques al govern d’Igualada per 
“amagar” un augment de l’IBI
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

A la tercera va la vençu-
da. El ple municipal 
que havia d’aprovar les 

ordenances fiscals (impostos i 
taxes) del 2018 a Igualada es 
va suspendre en dues ocasions 
pels fets que aquests dies mo-
bilitzen tot el país. Al final, el 
ple, amb caràcter extraordina-
ri, va fer-se dimecres al mig-
dia. Va ser llarg, tant, que 
l’alcalde va haver de mar-
xar quan era a la recta final 
-”res greu”, va dir, “però he 
de marxar”- deixant-li la 
feina a Àngels Chacón.
El punt del ple que va aixecar 
més debat va ser, estava clar, el 
de les ordenances fiscals. I va 
arribar a ser un punt agre per 
la crítica, contundent, de bona 
part de l’oposició a la poca 
transparència a l’hora d’infor-
mar als ciutadans sobre l’IBI. 
Si bé des de les files del govern 
es parlava d’una “moderació 
fiscal” de cara al 2018, el cert 
és que el rebut de la “contri-
bució” pujarà un 1,8% de mit-
jana, quelcom que suposarà 
400.000€ més per a les arques 
municipals. El govern es va 
quedar sol a l’aprovar les or-
denances fiscals, amb tota 
l’oposició votant en contra. 
S’ha acabat, doncs, la lluna 
de mel dels Socialistes -i del 
PP l’any passat- amb l’equip 
de Marc Castells.

Del 0,94 al 0,92 de gravamen
La raó d’aquest increment, és, 
curiosament, per la “rebaixa” 
de dos punts del tipus de gra-
vamen (del 0,92 al 0,90%). És 
a dir, sí que el govern “rebaixa” 
l’impost, que és el que va dir 
públicament fa unes setmanes 
en una nota de premsa, però 
en veritat el que fa és cobrar 
menys del que estava previst 
cobrar, però seguirà cobrant 
més.... El que ara descobrim és 
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Dimecres, durant la sessió 
extraordinària del ple, es va 
poder veure com, a la paret 
de darrere l’alcalde, havia des-
aparegut la foto del Rei, que, 
segons la llei espanyola, ha de 
presidir el Saló de Sessions de 
tots els Ajuntaments. Tam-
poc hi era la d’Artur Mas, 
la foto del qual encara no 

Treuen la foto del Rei i d’Artur Mas 
del Saló de Sessions de l’Ajuntament

s’havia substituït per la de 
Carles Puigdemont.
Durant el ple ni l’alcalde ni cap 
membre del govern va voler 
dir res sobre aquest assumpte, 
però, des de les files de l’oposi-
ció, alguns partits polítics van 
mostrar públicament la seva 
satisfacció per la “desaparició” 
del rei. Concretament, ERC, 

CUP i Decidim. Al final del 
ple, Joan Agramunt (PP) va 
demanar al govern que tornés 
a posar la imatge del Rei d’Es-
panya en el lloc on era. 
De fet, la imatge reial que va 
desaparèixer del Saló de Sessi-
ons no era la de Felip VI, que 
no s’ha posat, sinó la del rei 
emèrit Joan Carles I.

que el govern de Marc Castells 
volia cobrar 800.000€ més 
d’IBI, i al final cobrarà “no-
més” 400.000€ de més. 
La situació va empipar molt 
als regidors de l’oposició.  Al-
bert Mateu (CUP) tractava al 
govern de “trilers” amb aques-
ta argúcia a l’hora d’explicar 
les coses, mentre que, a les 
files d’ERC, Josep Maria Pa-
lau afirmava que “la nota de 
premsa que van fer podria ser 
una clara candidata al premi 
mundial del trilerisme polí-
tic”. Per Palau “és legítim 
voler recaptar més diners, 
però no ho és voler impo-
sar a la ciutadania un relat 
que és just el contrari”.
A les files del PP, Joan Agra-
munt recordava que “des de 
que Marc Castells és alcalde, 
a Igualada s’han cobrat 4 mili-
ons d’euros d’IBI, és dels llocs 
del país on aquest impost és 
més car”. El regidor deia que 
“si haguessin baixat el grava-
men a 0,88 l’impost s’hagués 
quedat igual, però hi ha una 
clara manca de voluntat po-

lítica i la seva actitud a l’hora 
d’explicar-ho ha estat com a 
mínim enganyosa”. 
D’altra banda, tant ERC com 
CUP van lamentar que no 
s’haguessin tingut en compte 
les seves propostes de fiscalitat 
progressiva. Mateu afirmava 
que “vostès no han introdu-
ït criteris de bonificació per 
rendes, sinó per a col·lectius”, 
i Darío Castañé (Decidim), 
apuntava que “es congelarà 
abans l’infern que el rebut dels 
igualadins”. El PSC, lluny de 
llençar petons a totes les grà-
cies de l’alcalde i el seu equip, 
com ha fet els darrers anys, es 
va mostrar molt crític, es-
pecialment per “la manca 
de mesures per incentivar 
el lloguer, com el recàrrec 
en el cas dels habitatges 
buits”,  va dir Jordi Riba.
Cal dir que respecte l’IBI s’ha 
creat una nova línia destina-
da als propietaris que refor-
min habitatges del nucli antic 
per llogar-los, de manera 
que tindran una rebaixa 
del 80% en l’impost en un 
període de 6 a 10 anys.
Les taxes i preus públics aug-
menten un 1,9%, amb novetats 
respecte la taxa d’escombrari-
es, que a nivell industrial serà 
variable en funció dels residus 
generats. També hi haurà una 
bonificació si els particulars 
utilitzen la deixalleria. 

A Endesa ho sabem i treballem dia
a dia per fer productes accessibles 
que millorin la vida de les persones.
Com Nexo, amb el qual pots 
controlar a distància la teva llar 
des de qualsevol dispositiu. O com 
Infoenergía, que t’ajuda a estalviar
en la teva factura perquè et 
proporciona informació detallada 
sobre els teus consums energètics. 
O com Soluciones Integrales, que 
permet millorar el confort de la teva 
llar d’una forma fàcil. I és que, creant 
solucions que faciliten el teu dia a dia, 
construïm un món millor.

Amb energia
es pot
construir un
món millor.

endesa.com
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Una de les botigues on es venen els productes de la marca.

TIC Anoia organitza 
per dimarts un taller 
sobre el “Big Data” com 
a solució de negoci

L’empresa de Sita Murt es reorganitza per crèixer
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a marca Sita Murt, que 
comercialitza l’em-
presa igualadina Esteve 

Aguilera SA, ha reorganitzat 
la seva estructura empresarial 
per consolidar la seva situ-
ació i intentar iniciar una 
etapa de creixement, ara que 
comenCen a veure’s llums 
després d’una intensa crisi 
en el sector tèxtil. 
Una de les últimes passes ha 
estat la liquidació del Grup 
Esteve Murt, un holding em-
presarial creat fa uns anys amb 
algunes de les companyies de 
la marca, sense treballadors, 
amb l’objectiu de facilitar la 
gestió fiscal i consolidar els 
resultats, però que fa porta-
va dos anys inactiu. El Jutjat 
Mercantil 2 de Barcelona ja ha 
iniciat un expedient voluntari 
de concurs de creditors, que 
no tindrà cap efecte ni en els 
balanços econòmics ni en els 
treballadors, clients ni pro-
veïdors d’Esteve Aguilera 
SA. L’actiu ascendeix a 3,3 
milions d’euros. El passiu es 
xifra en 1,4 milions. 

El proper dimarts, 24 d’octu-
bre, de 9 a 13 hores, tindrà 
lloc a L’Adoberia Bella, un ta-
ller gratuït sobre el Big Data 
com a solució de negoci.
Les dades són valuosos actius 
per a cada negoci. Fins i tot els 
negocis més petits generen da-
des cada dia. Si un negoci dis-
posa de lloc Web, presència a 
les xarxes socials, accepta tar-
getes de crèdit, etc... fins i tot 
els comerços més petits amb 
una única persona tenen da-
des que recollir sobre els seus 
clients, l’experiència d’usuari, 
el tràfic Web i demés. Això 
implica que les empreses de 
totes les mides necessitin una 
estratègia orientada al big 
data així com a obtenir, usar i 
protegir aquestes dades.
Aquest seminari es centra 
en explicar el perquè del Big 
Data, veure casos d’usos apli-
cables a diversos sectors, abor-
dar les primeres passes en un 
projecte de Big Data, conèi-
xer els principals elements de 
l’arquitectura i les principals 
eines de l’ecosistema Hadoop, 
així com la seva aplicabilitat.
Anirà a càrrec de Sergio Ro-
dríguez de Guzmán (CTO de 
PUE, Training&Consulting 
Partner de Cloudera i po-
nent del Big Data Congress 
organitzat per IDC.

Fonts de l’empresa han ex-
plicat que “es tracta d’un as-
sumpte merament tècnic, que 
no té cap efecte perquè, de fet, 
Grup Esteve Murt ja feia dos 
anys que no funcionava, no 
tenia cap activitat. A Esteve 
Aguilera es continuarà treba-
llant amb normalitat, és més, 
el que volem és créixer i estem 

preparats per a fer-ho”.
Recordem que l’empresa, que 
ara comanden tres dels fills de 
la dissenyadora, que va dei-
xar-nos el desembre de 2014 
per una malaltia, va poder el 
2015 aixecar un concurs de 
creditors, amb una “quita” del 
20% dels diners a tornar fins 
el 2025, terminis que es van 

complint amb normalitat, han 
explicat les mateixes fonts.
La coneguda firma igualadina 
produeix anualment 200.000 
peces de roba, amb una factu-
ració que supera els 5 milions 
d’euros anuals, compta amb 55 
treballadors i destina aproxi-
madament el 33% de les peces 
produïdes a l’exportació. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Jove Cambra Interna-
cional és una associació 
no governamental on 

joves de tot el món aprenem 
a assumir responsabilitats i 
a desenvolupar habilitats di-
rectives mitjançant el treball 
en projectes per la nostra co-
munitat. Els dies 6,7 i 8 d’oc-
tubre JCI Igualada va assistir 
i participar activament en 
el 49è Congrés Nacional 
de Joves Cambres de Ca-
talunya que enguany es va 
celebrar a Lleida.
Durant el congrés es va esco-
llir a Míriam València com a 
propera presidenta nacional 
de JCI Catalunya 2018. D’al-

Bus des d’Igualada 
per assistir demà 
dissabte a la manifesta-
ció a Barcelona

L’ANC, Igualada per la Inde-
pendència i Taula per la De-
mocràcia han organitzat un 
autobús per assistir, demà, a 
la manifestació que es farà a 
les 5 de  la tarda a Barcelona 
per demanar la posada im-
mediata en llibertat de Jordi 
Sánchez i Jordi Cuixart.
La venda de tiquets serà avui 
divendres, a l’Ateneu Igua-
ladí, de 18h a 21h. El cost és 
de 5 euros, i l’autocar  sortirà 
a les 14.30 hores de l’estació 
d’autobusos d’Igualada.

Reconeixement a la Jove 
Cambra d’Igualada

tra banda, el també igualadí 
Josep Plassa va ser escollit 
com a millor Senador, es va 
obtenir una menció especial 
pel programa “Octubre Soli-
dari”, i es va decidir com a 
millor programa de desen-
volupament economic 
2017 la iniciativa “BizEx-
perience” que s’organitza 
cada any a Igualada.
Especial satisfacció i menció 
a l’equip de debat de l’Insti-
tut Pere Vives Vich que va 
guanyar el concurs de debat 
a Igualada i ha guanyat el 
concurs nacional. L’equip del 
Pere Vives Vich  format per 
Marina Toledo, Alba Agullo i 
Oriol Almirón van participar 
en una final molt discutida.  

REDACCIÓ / LA VEU 

R ecentment, va tenir 
lloc a Igualada una 
sessió formativa dedi-

cada a la salut de “L’acadèmia 
de Sèniors”, un programa in-
terdepartamental de forma-
ció destinat a les persones 
grans que en promou l’apode-
rament mitjançant la preven-
ció des de diferent àmbits, 
se centra en la promoció 
d’uns bons hàbits alimen-
taris i en la promoció de 
l’activitat física i mental 
per envellir saludablement. 
“L’acadèmia dels Sèniors” és 
una nova formació integral i 
interdepartamental que coor-
dina el Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies 
per tal que les persones grans 

siguin coneixedores dels seus 
drets i d’aquesta manera se 
n’afavoreixi l’apoderament 
potenciant aspectes de pre-
venció i protecció. 
“L’acadèmia” forma part del 
Pla d’acompanyament i pro-
tecció a les persones grans de 
Catalunya. Es vol promou-
re un envelliment actiu on 
l’apoderament de les perso-
nes grans sigui l’eix principal, 
on les activitats s’allunyin dels 
tòpics difosos normalment i 
on es parli i es tracti de la pro-
tecció a les persones grans. 
El programa formatiu de 
“L’acadèmia” preveu sis ses-
sions dels àmbits formatius 
següents: serveis socials, 
consells de seguretat, de 
consum, de salut, i orienta-
cions jurídiques bàsiques.  

La gent gran, en una 
“acadèmia de sèniors”
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Data inici: 10/11/17

Data �nal: 23/02/18

Horari: divendres de 16 h. a 20 h.

Lloc: Campus Universitari d’Igualada 
(Av. Pla de la Massa 8, Igualada)

Preu: 2100 €

Informació i inscripcions: 
Unió Empresarial de l’Anoia 
(formacio@uea.cat / 938052292)

Si vols més informació del Programa, vine a la conferència 
“La importància dels valors en el lideratge” 
que hem organitzat pel proper 25 d’octubre en format 
dinar de treball.  Inscripcions: uea@uea.cat

Amb el suport de:Amb la garantia de:

 

 
LIDERATGE
I EFICÀCIA 
PERSONAL

BLOC 1
1 mòdul (12h)

LIDERATGE 
DE PERSONES 

I EQUIPS

BLOC 2
4 mòduls (36h)

LIDERATGE 
ESTRATÈGIC

PER AL CANVI

BLOC 3
1 mòdul (12h)

Trobaràs més informació a 
www.uea.cat

Apunta’t

Programa de desenvolupament de lideratge
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La plaça de l’Ajuntament, plena de gom a gom. Fotos: Joan Guasch.

Centenars d’igualadins tornen a omplir la plaça de l’Ajuntament 
per demanar la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez
REDACCIÓ / LA VEU 

La Plaça de l’Ajuntament 
d’Igualada va ser escenari di-
marts, 17 d’octubre al migdia 
i al vespre, de concentracions 
de rebuig per l’empresona-
ment dels presidents d’Òm-
nium Cultural, Jordi Cuixart, 
i de l’Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC), Jordi Sánchez. 
Seguint la crida llançada des 
de l’ACM i l’AMI, centenars de 
ciutadans es van reunir davant 
del consistori. 
Al vespre, les espelmes i els 
silencis van ser protagonistes.
Durant la concentració el si-
lenci es trencava de tant en 
tant amb aplaudiments i algun 
càntic a favor de la llibertat 
dels empresonats. Els repre-
sentants de l’Ajuntament van 
pujar al balcó i van penjar una 
gran pancarta amb la cara dels 
dos empresonats i amb la fra-
se: Llibertat Jordis.

 

Ofrena al President Companys
77è aniversari de l’afusella-
ment de Companys
D’altra banda l’’Ajuntament i 
diversos partits polítics van 
recordar diumenge al presi-
dent Lluís Companys, coin-
cidint amb els 77 anys del 
seu afusellament al fossat de 
Santa Eulàlia del castell de 
Montjuïc de Barcelona. 
Regidors dels grups muni-
cipals de CiU, ERC, Socia-
listes d’Igualada i Decidim 
Igualada, amb representants 
de sindicats i entitats lo-
cals, van assistir a la con-
vocatòria i van dipositar 
corones i rams de f lors al 
monòlit que l’any 1998 es 
va ubicar a la zona nord 
de la ciutat per recordar 
la figura del president. 
Anteriorment, membres de 
la CUP i del Casal Popu-
lar, a les 6 del matí, també 
van fer en el mateix indret 
un homenatge al que fou 
president de la Generalitat.

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

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

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES

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

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

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com
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INFORMACIÓ: uea@uea.cat 

PREPARA’T

Del 23 al 27 d’octubre 2017 · Obert a tothom
Ig-Nova Empresa: Av. Mestre Muntaner, 86

Igualada

24 d'octubre 2017
Dirigit als alumnes de 4 d'ESO, al Teatre de l'Ateneu d'Igualada

Prepara't Jove

EINES PER A LA
RECERCA DE FEINA

EN EL NOU MERCAT LABORAL
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16 municipis de l’Anoia 
ja són a punt d’aplicar 
el sistema de recollida 

“porta a porta”, i la 
Generalitat prepara un 
sistema per multar qui 
no separi bé la brossa

60 persones participen 
a Igualada en cursos 
per aprendre català

L’Anoia continua estant a la cua, i molt,
en recollida selectiva de residus
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

A poques setmanes per 
l’inici d’una recolli-
da de brossa “porta a 

porta” a bona part de la co-
marca -a excepció dels nuclis 
més grans de població- les 
dades de recollida selectiva 
presentades aquesta setmana 
per la Generalitat tornen a 
confirmar xifres desastroses 
per a l’Anoia, que és molt lluny 
del territori “model” en aquest 
sistema, Osona.
El director de l’Agència de 
Residus de Catalunya, Josep 
Maria Tost, ha presentat les 
dades del 2016 de residus mu-
nicipals a l’àmbit de les Co-
marques centrals, que abasta 
l’Anoia, el Bages, el Berguedà, 
el Moianès, Osona, i el Sol-
sonès. Segons aquest balanç, 
l’any passat es van generar 
240.842 tones de residus mu-
nicipals en aquesta àrea, un 
1,80% més que l’any ante-
rior. Per càpita, la generació 
de residus s’ha situat en 1,29 
kg/hab./dia, per sota de la 
mitjana de Catalunya, que 
és d’1,36 kg/hab./dia.
La comarca que genera més 
residus per càpita és el Mo-
ianès, amb 560 kg/hab./any, 
i la que menys, Osona, amb 
428,19 kg/hab./any. A més del 
Moianès, l’Anoia i el Solsonès 
generen més residus que la 
mitjana de tot Catalunya.
 
Tav è r n o l e s ,  l í d e r  e n 
r e c o l l i d a  s e l e c t i v a
La recollida selectiva neta a les 
Comarques centrals se situa 
al 35,27%, lleugerament per 
sobre de la mitjana de Ca-
talunya, que és del 30,41%. 
Aquesta xifra indica el grau 
de separació de residus des-
comptant els impropis pre-
sents a cada fracció.
Concretament, la comarca de 
l’àmbit central, i de tot Catalu-
nya, que més separa els residus 
és Osona, amb un índex de re-
collida selectiva neta del 51,88 
%, mentre que l’Anoia és la que 
registra l’índex més baix de la 
demarcació, un 23,48%.  
Per municipis, els que més 
residus separen es troben tots 
a Osona. Encapçala el ràn-
quing Tavèrnoles, amb un ín-
dex de recollida selectiva neta 
del 81,22%. A l’Anoia, el millor 
municipi és Copons, amb un 
37,06%, un total de 44 punts per 
sota. Una barbaritat, sobretot 
imaginant les xifres dels altres 
32 municipis de la comarca.

Aquest mes d’octubre ha co-
mençat una nova edició dels 
cursos d’Alfabetització en 
Llengua Catalana. L’activi-
tat s’adreça a persones adul-
tes d’origen estranger que no 
tinguin competència oral ni 
escrita per accedir al nivell 
inicial del Consorci per la 
Normalització Lingüística. 
El projecte el duen a ter-
me conjuntament el Servei 
d’Atenció a les Migracions 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
l’Associació Promotora de la 
Llengua Catalana (APLEC), 
amb la voluntat de donar ser-
vei a tothom que es trobi en 
aquesta situació i que tingui 
interès per aprendre el català. 
Aquesta tardor s’hi han inscrit 
60 persones de diferents pro-
cedències. Les classes segui-
ran tot el calendari escolar i es 
duen a terme en diferents dies 
i horaris en aules de l’Espai 
Cívic Centre i de l’Escola Pia. 
Compten amb tres professors 
i amb el suport de diferents 
persones voluntàries.

L’Hospital d’Igualada, 
present en congressos a 
Barcelona i Berlin

Els passats 27, 28 i 29 de se-
tembre, va tenir lloc a Bar-
celona el 54è Congrés de la 
Sociedad Española de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología, 
en el qual el servei de Trauma-
tologia del Consorci Sanitari 
de l’Anoia i responsables del 
4DHealth van presentar una 
taula sobre noves eines per a la 
docència en la formació d’es-
pecialitat. Hi foren presents 
el cap del servei, l’igualadí 
Dr. Xavier Pelfort, i també el 
doctors Joan Miquel Noguera, 
Franc Espinar, i Joan Muró.
Per una altra banda, el Servei 
de COT del Consorci Sanitari 
de l’Anoia també  va estar pre-
sent, del 13 al 16 de setembre 
al Congrés Europeu de Cirur-
gia d’Espatlla i Colze, a Berlin.

 Canvi del model de 
producció i consum
Pel que fa al global de Catalu-
nya, l’any passat es van generar 
3,7 milions de tones de residus 
municipals, que corresponen 
a 1,36 quilos de deixalles per 
habitant i dia. Les xifres in-
diquen un lleuger repunt res-
pecte l’any anterior (1,35 kg/
hab/dia) en dades absolutes 
tot i que, si es té en compte el 
creixement econòmic, existeix 
una certa dissociació, i s’ob-
serva una tendència al canvi 
cap a un model de producció i 
consum més sostenible.
L’any passat es van gestionar 
2,3 milions de tones de frac-
ció resta –la que no es recull 
de forma selectiva–, un 1,31% 
més que a l’any anterior. 
Aquesta fracció continua la 
tendència cap al tractament 
previ –amb el trasllat a plan-
tes que separen alguns ma-
terials aprofitables– en de-
triment del dipòsit controlat 
com a destí primari. 
Mentre l’any 2015 el 27,9% 
d’aquesta fracció anava direc-
tament a l’abocador, el 2016 
ja només hi ha anat el 27,6%. 
Més del 60% es destina a trac-
taments mecànics i biològics 
abans de destinar el rebuig 
al dipòsit o a la incineració. 
L’optimització d’infraestruc-

tures que s’està duent a terme, 
amb el consens del món local, 
afavoreix que cada vegada 
més les plantes de tractament 
d’aquesta fracció optimitzin 
els resultats.
 
Mesures per afavorir 
la separació
Segons el director de l’ARC, 
un factor que pot influir en 
l’augment de la recollida se-
lectiva és l’increment dels cà-
nons de residus. L’any 2018, el 
cànon per disposició en abo-
cador passarà dels 30 euros als 
35,60 euros per tona; i el gra-
vamen per incineració, dels 
14,50 euros als 17,80 euros per 
tona. L’encariment ha com-
portat que molts municipis 
estiguin estudiant adoptar 
models i sistemes de recolli-
da més eficients que els per-
metin portar menys fracció 
resta a disposició. Per exem-
ple, a l’Anoia s’aplicarà la 
“recollida porta a porta”. 

16 pobles de l’Anoia, a punt 
pel “porta a porta”
El nou sistema s’aplicarà final-
ment en 16 dels municipis on 
el Consell Comarcal ja gestio-
nava anteriorment la recollida 
d’escombraries, un contracte 
que precisament s’havia pror-
rogat un any mentre s’enllestia 

el nou model de recollida.
Així, en la majoria de muni-
cipis i nuclis, incloses urba-
nitzacions, la recollida serà 
porta a porta, mentre en els 
municipis de menys de 500 
habitants o amb població 
més disseminada s’habilita-
ran àrees d’aportació.
Els municipis en els que es 
preveu implementar aquest 
nou sistema de recollida 
són Argençola, Bellprat, 
el Bruc, Castellolí, Carme, 
Capellades, Copons, Jorba, 
la Pobla de Claramunt, la 
Torre de Claramunt, Mont-
maneu, Orpí, Rubió, Sant 
Martí de Tous, Santa Maria 
de Miralles i Veciana.
Allí on aquesta sistema no 
s’apliqui, d’aquí pocs anys 
el rebut de la taxa pot tenir 
una xifra desorbitada com-
parada amb l’actual, amb 
la qual cosa també caldrà 
aplicar noves mesures.

Penalitzar qui no 
separa la brossa
Tost també ha explicat que 
aquest darrer trimestre està 
previst iniciar un procés de 
consulta prèvia per elaborar 
una nova Llei de Residus que 
permeti implantar un model 
individualitzat de gestió. El 
model penalitzarà econòmica-
ment, i de forma individualit-
zada, les llars que no separen 
la brossa, i afavorirà aquelles 
que sí que ho fan.

 tones recollides     % d’èxit
Tavèrnoles (Osona) 318  81,22

Anoia (els 5 millors):
Copons 300  37,06
Calaf  3.424  34,69
St. Pere  Sallavinera  158  33,57
Pujalt  198  32,79
Òdena  3.607  31,31

QUI SEPARA BÉ I QUI NO ?
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De dilluns fins 
divendres l’edifici 
Ig-Nova acollirà 

xerrades i tallers per 
tenir eines i propostes 
en la recerca de feina

El Prepara’t ha tingut força èxit en les edicions anteriors.

Productes alimentaris 
de l’Anoia seran aquest 

cap de setmana al 
Mercat de Mercats 

de Barcelona

La 6a edició del Prepara’t incidirà en 
l’autoconeixement dels candidats a un lloc de treball
REDACCIÓ / LA VEU 

P er sisè any consecutiu 
l’Ajuntament d’Iguala-
da i la Unió Empresa-

rial de l’Anoia organitzen una 
nova edició del Prepara’t, la 
Setmana de l’Ocupació a Igua-
lada. Un projecte que té per 
objectiu donar eines i pro-
postes per a la recerca de fei-
na en el nou mercat laboral, 
i que va dirigit a persones en 
situació d’atur o que volen 
fer un canvi professional. 
En aquesta sisena edició , a 
partir de dilluns, s’aprofundirà 
en l’autoconeixement a nivell 
professional dels candidats, es 
treballarà de forma intensiva 
i personalitzada les habilitats 
i competències personals i 
professionals, sense deixar de 
banda les competències TIC. 
També es parlarà com superar 
una entrevista de feina, i com 
afrontar la transformació del 
mercat laboral i els canvis que 
es preveuen a curt termini, 
sobretot amb la introducció 
de la revolució 4.0. I es farà 
una pinzellada interessant 
sobre l’emprenedoria i l’op-
ció de crear una empresa. 
De dilluns a divendres, de 
9:30h a 13h, s’oferiran xerra-
des dinàmiques i tallers pràc-
tics sobre com preparar-se 
per trobar feina a càrrec de 
diferents professionals especi-
alistes en el seu àmbit. Com a 

Des d’avui i fins diumenge 
l’Avinguda de la Catedral  de 
Barcelona s’omplirà de gastro-
nomia i productes de mercats 
amb motiu de la celebració de 
la 8a fira Mercat de Mercats. 
El Mercat de Mercats ofereix 
un espai per fer difusió del 
producte de proximitat relaci-
onat amb el territori de la pro-
víncia de Barcelona, i l’Anoia, 
a través de la Xarxa Productes 
de la Terra, impulsada per la 
Diputació de Barcelona, hi 
tindrà la representació de 
tres productors adherits al 
projecte de l’Anoia, del Camp 
a la Taula. Hi participaran; 
Mas dels Clavers, Marmeles i 
Olga Rovira, sushi català.
Mas dels Clavers, és un 
celler de Cabrera d’Anoia 
que té l’objectiu molt clar: 
petites produccions, només 
vinya vella, viticultura eco-
lògica i molta qualitat.
Marmeles, són elaboradors 
d’ametlles torrades a partir 
d’una recepta tradicional i 
altres varietat d’aromes i gus-
tos com caramel·litzada, al 
punt de sal, o amb exòtiques 
combinacions d’espècies. 
Olga Rovira, sushi català  és 
la inventora de la versió ca-
talana de la idea japonesa. 
Elabora les boles d’arròs en-
voltades d’alga negra i plenes 
de productes autòctons.

novetat, la Setmana de l’Ocu-
pació d’enguany canvia d’esce-
nari, i es realitzarà a Ig-Nova 
Empresa, a l’Avinguda Mestre 
Muntaner, 86. Les sessions del 
Prepara’t estan obertes a tot-
hom, i és necessari fer inscrip-
ció prèvia al següent formula-
ri, i especificar dia i activitat 
a la que es vol assistir: http://
www.uea.cat/gestor_formula-

ris-mostrar_formulari-61-cat.
htm, o trucant a la UEA: 
93 805 22 92. 

Prepara’t Jove per a alum-
nes de 4art d’ESO
Després de l’èxit de la primera 
edició, aquest any es celebrarà 
de nou el Prepara’t Jove. Un 
projecte dirigit als estudiants 
de 4t d’ESO (curs en què els 
alumnes han d’escollir l’itine-
rari acadèmic-professional 
que volen seguir estudiant) 
que busca promoure la refle-
xió dels joves sobre el seu fu-
tur professional, ajudant-los a 
què analitzin les seves prefe-
rències, interessos, vocacions, 
motivacions i la seva projecció 
en el mercat laboral, en el món 

de l’empresa i l’emprenedoria. 
El contingut de la jornada 
d’aquest any està enfocada 
d’una banda, a motivar als jo-
ves a estudiar el què els apassi-
ona i ajudar-los a perdre la por 
a decidir. I de l’altra banda, es 
vol donar a conèixer quins 
sectors econòmics i quines 
oportunitats laborals ofereix 
la comarca on viuen. I és que 
sobre aquest darrer punt, 
l’Ajuntament d’Igualada i la 
Unió Empresarial de l’Anoia, 
han constatat que hi ha una 
falta de coneixement de la rea-
litat empresarial local. 
La segona edició del Prepara’t 
Jove es realitzarà el dimarts 24 
d’octubre, de 9.30h a 11h, al 
Teatre Municipal l’Ateneu. 

DESIG SOTA ELS OMS: Teatre TNC

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

Temporada 
2016 - 2017

Dia 18 Novembre 2017      Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 17.45h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al TNC. 
Entrades garantides a platea
Mentre la febre de l’or s’enduu els joves cap a l’Oest, un vell granger del sud es manté aferrat a l’antic pedregar que amb l’esforç de tota una vida 
ha aconseguit convertir en terra cultivable. Quan els seus tres �lls descobreixin que l’ancià s’ha tornat a casar, amb una dona molt més jove que 
es deleix per recollir l’herència, esclataran totes les tensions acumulades al llarg dels anys entre els murs d’aquella propietat.

Sota la impassibilitat inquietant dels grans oms que rodegen la casa, el desig exacerbat de posseir tant la terra com la dona destarotarà la vida 
dels protagonistes d’aquesta tragèdia fundacional del teatre nord-americà, escrita ben poc abans de l’inici de la Gran Depressió amb el «Crac del 
29».

Amb:
Carles Arquimbau, Ivan Benet, Pepo Blasco, Àngel Cerdanya, Laura Conejero, Pep Cruz,
Lluís Gómez, Àngela Jové, Pep López, Eduard Muntada, Laura Pujolàs, Santi Ricart, Iban Beltran, Àngel Cerdanya “El Sueco”, Carol Duran i Gal·la Sabaté
Autora: Eugene O’Neill     Direcció :  Joan Ollé

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!



Un total de 1.586 estudiants usen el bus escolar a l’Anoia.

124 estudiants reben ajut
per tramitar beques
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’equipament juvenil de 
l’Ajuntament d’Iguala-
da “La Kaserna” i l’Ofi-

cina Jove de l’Anoia han treba-
llat, de nou, conjuntament per 
a oferir el servei d’informació 
i acompanyament als i les jo-
ves estudiants de la comarca. 
Enguany ha estat la segona 
edició del servei que ha fina-
litzat amb un bon nombre de 
joves estudiants atesos/es. 
L’objectiu era oferir un espai 
d’assessorament en la trami-
tació de beques per a estu-
diants de Batxillerat, Cicles 
Formatius i graus/postgraus/
màsters universitaris; així 
com per a facilitar-los infor-
mació dels ajuts existents, del 
seu funcionament i requisits 
i, també, donar suport en as-
pectes més pràctics com com-
pletar i enviar les sol·licituds.  
S’ha ofert el servei tres dies per 
setmana en horaris de matí i 
de tarda des del mes de setem-
bre i fins al 17 d’octubre, data 
en la que finalitzava el termini 
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de presentació que marquen 
el Ministeri d’Educació, Cul-
tura i Esports, així com la 
Generalitat de Catalunya. 

Sessions grupals
S’han dut a terme sessions 
grupals a La Kaserna condu-
ïdes per professionals de jo-
ventut del mateix equipament 
i de l’Oficina Jove de l’Anoia. 
D’aquesta manera, s’ha donat 
suport a 124 joves estudiants i 
famílies de tota la comarca en 
el procés de tramitació de be-
ques. Alhora, s’ha aprofitat per 
resoldre els diversos dubtes 
que en poguessin esdevenir.  
Tant els i les usuàries del ser-
vei com les professionals que 
l’han dut a terme fan una va-
loració molt positiva d’aquest 
i aposten per mantenir-ho de 
cara a properes convocatòries. 
Per qualsevol consulta rela-
cionada us podeu posar en 
contacte amb el Punt d’In-
formació Juvenil de La Ka-
serna trucant al 93.804.18.01 
o bé amb l’Oficina Jove de 
l’Anoia al 93.805.15.85. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal 
de l’Anoia ha ampliat 
aquest curs les rutes 

de transport escolar amb 
dues incorporacions i el re-
forçat d’una ja existent, per 
donar cobertura a 1586 es-
tudiants anoiencs, 92 d’ells 
amb transport adaptat.
Les dues noves línies A230 i 
A232 traslladaran estudiants 
de secundària i batxillerat pro-
vinents de Can Bonastre, la 
Serra Alta de Pierola, Can Fo-
salba, Can Rovira de l’Estela, 
Can Mata de la Rovira i Can 
Pinall fins a l’Institut Guino-
varda de Piera. En total dona-
ran servei de transport escolar 
obligatori a 11 joves de secun-
dària, i no obligatori a 39 de 
secundària i a 3 de batxillerat.
D’altra banda, s’ha reforçat 
la línia A208, que fa el servei 
de Font Camaró i la Torre de 
Claramunt fins a l’Institut Molí 
de la Vila de Capellades, que 
passa de 76 a 96 escolars, 82 
de secundària amb transport 

Dues noves línies de reforç 
en el transport escolar a l’Anoia

obligatori i 14 de batxillerat.
L’ens comarcal té cedides les 
competències del Departa-
ment d’Ensenyament en trans-
port escolar per donar servei a 
aquells alumnes de la comarca 
que s’han de desplaçar obli-
gatòriament del seu munici-
pi. El Consell concedeix ajuts 
individuals de desplaçament 
als alumnes que ho sol·licitin i 

compleixin les bases regulado-
res d’aquests ajuts. En aquest 
marc, Xavier Perez, conseller 
de l’àrea de serveis personals 
explica que “des de l’ens co-
marcal es treballa per donar 
sempre el millor servei possi-
ble a les famílies anoienques 
i en la mesura de les nostres 
competències poder cobrir al 
màxim les necessitats”. 
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El treball seleccionat 
de Sílvia Guillén.

Nou cicle de tallers de 
cuina a La Masuca

REDACCIÓ / LA VEU 

A quest mes d’octubre 
tornen els tallers de 
cuina al Mercat Mu·

nicipal de la Masuca d’Igua·
lada, que s’allargaran fins el 
desembre. En aquesta ocasió, 
el departament de Comerç 
de l’Ajuntament, en col·la·
boració amb l’Associació de 
Botiguers del mercat, han 
programat quatre sessions 
destinades al públic general 
i tres al públic infantil. 
Com a novetat, aquest trimes·
tre, es comptarà amb la col·
laboració també del projecte 
L’Anoia, del Camp a la Taula, 
marca amb què el Consell Co·
marcal de l’Anoia promociona 
els productors locals i posa en 
valor els productes de proxi·
mitat del territori. 
Cada taller comptarà amb un 
productor local que presenta·
rà els seus productes i oferirà 
una petita degustació; a conti·
nuació un cuiner en mostrarà 
les possibilitats culinàries i 
crearà diferents plats. Hi par·
ticiparan Làctics La Tossa, 
Mel Mas Buret, Fruits Secs 

Torra i el Celler Grapissó. 
I els cuiners que transfor·
maran aquests productes en 
plats seran Ricard Closa de 
CuinaDom i Isabel Albiña·
na, tècnica dietista i profes·
sora de cuina saludable. 
Aquestes sessions tenen un 
preu de 4 euros i es fan els 
dijous de 17:30 a 19:30h. 
La Polleria de la Merche 
i l’Eli, davant de l’Aula de 
Cuina del Mercat, recull 
les inscripcions. 
Els tallers infantils, que són 
gratuïts i no necessiten ins·
cripció prèvia, es fan els di·
vendres en el mateix horari. 
De la mà de Natasha de Co·
okyFop’s, els nens i nenes i 
les seves famílies treballaran 
la fruita de temporada fent 
confitures, pizzes i divertits 
emojis. Aquests tallers comp·
ten amb la col·laboració de la 
Ludoteca del Mercat. 
Totes les receptes que han es·
tat cuinades des del novembre 
del 2015 a l’Aula de Cuina del 
mercat han estat recopilades 
al web www.comerçigualada.
cat, amb la llista d’ingredients 
i la preparació de cada plat. 

SALVADOR SERRA / LA VEU 

A questa setmana el 
Camí ha sigut Vi·
naròs · Gandia  205 

km i un total acumulat de 437 
km. He sortit de Vinaròs i a 
través del Passeig he arribat a 
Peníscola i abans de arribar a 
Alcocebre he trobat un grup 
de la Casa de Aragó a Castelló 
que celebraben la seva festa i 
m’han invitat a dinar.
A Benicasin m’han acollit uns 
Peregrins a casa seva. A Bur·
riana he estat acollit en un 
geriàtric que porta CARITAS 
als quals dono les gràcies per 
la gran acollida que m’han 
dispensat. En el Camí de Sa·
gunto a València he tingut 
una sorpresa molt gran ja que 
m’estava esperant el meu amic 
Jaume que ha vingut expres·

La igualadina Sílvia Guillén, 
seleccionada als Premis Anuaria

sament des de Manresa per 
acompanyar·me un dies.
A València m’he retrobat amb 
uns amics peregrins i m’han 
acollit a casa seva. A la sortida 
de València una altra sorpresa 
doncs dues peregrines junt 
amb el Jaume m’han acom·
panyat durant dos dies fins a 
Gandia. Al comiat hi ha ha·
gut alguna llagrimeta  doncs 

aquests gestos són l’essència 
del Camí. La quantitat reco·
llida fins aquesta segona set·
mana ha estat de 390 €. Mol·
tes gràcies a tots i a veure si 
aquesta setmana entre tots 
podem incrementar aques·
ta quantitat. Recordo el nú·
mero de compte ES47 2100 
0001 0702 0022 1597, fent 
constar “Camí Solidari”.

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls premis Anuaria, 
que premien el talent 
creatiu de dissenya·

dors de tot l’Estat, ja tenen 
veredicte. Enguany, la igua·
ladina Sílvia Guillén (silvi·
aguillen.com) ha tornat a 
ser seleccionada, aquest cop 
dins la categoria d’imatge 
corporativa amb el projecte 
d’Hacienda Kordaites.
L’any passat també va ser 
guardonada amb dues dis·
tincions, un Anuaria Or i 
una selecció en la categoria 
de millor memòria d’em·
presa o balanç. A part, Sílvia 
Guillén, durant la seva tra·
jectòria professional ha reco·

Segona setmana del Camí Solidari de 
Salvador Serra per a Càritas

llit altres distincions. 
Els premis Anuaria, que es 
convoquen des de 1994, van 

veure el seu origen a Iguala·
da, impulsats per l’empresari 
i dissenyador Ignasi Vich. 
Des d’aleshores, l’esforç i l’es·
perit dels premis que englo·
ba des de grans agències a 
petits dissenyadors indepen·
dents, els ha convertit en un 
dels premis de disseny gràfic 
més reconeguts d’Espanya. 
No estan subvencionats per 
l’administració i compten 
amb més suport del sector, el 
que els converteix en un dels 
de més difusió i un referent 
de qualitat dins d’aquesta 
professió, on el jurat dels 
premis, està format ex·
clusivament per represen·
tants de les associacions 
professionals de disseny. 

.
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Taller de jardineria de 
plantes d’interior al 
Casal del Passeig

L’Associació Nou Centre Igualada 
impulsa “L’Escola de Comerç”
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Associació de Co-
merciants Nou Centre 
Igualada ha decidit do-

nar vida a un dels seus objec-
tius més importants per aquest 
2017, dissenyant un programa 
que oferirà formació pràctica 
en gestió empresarial i noves 
tecnologies adaptada a les 
necessitats dels professionals 
dels comerços i serveis de pro-
ximitat. “Volem poder aportar 
en totes aquelles inquietuds 
dels nostres associats relacio-
nades amb la millora dels seus 
comerços. Som conscients 
de que conèixer més i millor 
les noves tecnologies, ten-
dències i tècniques de venda 
ens ajudaran a estar més a 
prop dels nostres clients.”
L’Escola de Comerç oferirà 
formació practica en gestió 
empresarial, tendències i no-
ves tecnologies adaptades a 
les necessitats dels comerços 
i serveis de proximitat. For-
mar-se contínuament en te-
mes pràctics serà el que ens 
permetrà estar més units i 
en constant innovació.  
“Sabem que el primer canvi 
és la decisió de les persones 
per formar-se, i sabem que la 
voluntat del comerç hi és per 
fer-ho.” L’Escola de Comerç 
és una iniciativa de l’Associa-
ció Nou Centre Igualada que 
compta amb la coordinació de 
Ceina, empresa amb 30 anys 
d’experiència en el disseny de 
programes formatius. El pro-
jecte busca impulsar l’hàbit 
de la formació continuada i 
l’interès per la implementació 
dels processos apresos, ja que 
el material i l’itinerari formatiu 
ha estat creat pensant en el per-
fil professional dels assistents.
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Comença un taller de jar-
dineria al Casal del Passeig 
de la Generalitat de Catalu-
nya, dimarts al matí, de 10 a 
11.30h, podreu parlar de les 
plantes d’interior, com cui-
dar-les, com curar-les, com 
podar-les... Per inscripci-
ons truqueu al 938033312 
i us informaran. El taller és 
gratuït, el material són 5€.

Suspesa la cercavila de 
demà pel Dia Mundial 
de la Salut Mental

Demà dissabte, 21 d’octubre, 
s’havia programat a Igualada 
una cercavila solidària en el 
marc dels actes pel Dia Mun-
dial de la Salut Mental 2017. 
Des de la regidoria d’En-
torn Comunitari i d’acord 
amb les entitats que hi col-
laboraven, però, s’ha deci-
dit suspendre l’activitat pels 
moments que viu actual-
ment Catalunya i davant la 
previsió de mobilitzacions 
el proper cap de setmana. 
Aquesta proposta, doncs, es 
posposa per més endavant, i 
es durà a terme en un moment 
més convenient per als seus 
objectius, que són els de sen-
sibilitzar la població i reduir la 
discriminació i l’estigma que 
envolta la salut mental.

L’Arxiu Comarcal rep 
la fotografia original de 
Natividad Yarza, pri-
mera alcaldessa del país

Teresa Marcual Padró ha fet 
donació de la fotografia de 
Natividad Yarza, primera al-
caldessa de Catalunya, a l’Ar-
xiu Comarcal. Marcual va ser 
alumne de Yarza, quan era 
mestra a la Pobla de Clara-
munt. Arran de l’amistat amb 
els pares de Marcual, Yarza va 
enviar des de l’exili la fotogra-
fia junt amb una carta que 
explicava les seves experi-
ències. Després de la guer-
ra, la família de la Teresa 
van destruir la carta però 
van conservar la fotografia.
El 1906, Yarxa va començar a 
exercir com a mestra a  Santa 
Margarida de Montbui, Pon-
tons, Vilada, Malla,  Saderra 
(Orís), Vilanova del Camí, 
Igualada, Gandesa, Cabrera 
de Mar, Candasnos i final-
ment, el  1930, a Bellprat. A 
l’estiu del 1934 es va traslladar 
a la Pobla de Claramunt, on va 
residir fins la guerra civil. Va 
morir a Tolosa, als 87 anys.

La formació es durà a terme 
adaptada als horaris d’aquest 
tipus de negocis. S’inicia amb 
una primera formació subven-
cionada i gratuïta en la que es 
parlarà de màrqueting i anàlisi 

de la situació actual de comerç 
de cadascun dels participants. 
Les classes s’iniciaràn el pro-
per dia 24 d’octubre, de 14:30 a 
17:00, dimarts i dijous, i tindrà 
una durada de 10 sessions.

ORGANITZA:PATROCINA:

COL·LABORA:

Projecte solidari:

3939
CURSA POPULARCURSA POPULAR
22 d’octubre de 2017

Diumenge

+ informació www.cursapopularigualada.cat
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flor natural i artificial
bodes i detalls per regalar



RYANAIR: FUGA DE PILOTS. FIDELITZAR O FUGIR.

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

Buena noticia:
BCN mejor destino mundial de congresos (World 

Travel Awards). Recibe el premio por 3a vez en 4 años
“Un corralito, por definición, 
es imposible en Catalunya”

RAMON VALLÈS
Comandant d’Iberia

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

Xavier Morales
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NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
Directora general d’Anàlisi Econòmica

Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

RAMON VALLÈS

El Banc Central  Europeu (BCE) al  gener de 2015 en una 
decisió que va ser especialment benvinguda pels  paï-
sos anomenats PIGS (Portugal,  Ità l ia ,  Grècia i  Espa-
nya) va estendre el  seu Programa de Compra d’Actius 

a l  sector privat .  A la  compra massiva de deute públic  espa-
nyol  duta a terme f ins a la  data pel  BCE s’hi  afegia la  compra 
directa de bons emesos per les  grans companyies.
L’objectiu d’aquesta decisió del BCE era llavors combatre els 
perills de la deflació a Europa i estimular el creixement econò-
mic, injectant directament diner barat al sector privat. Segons 
Bloomberg aproximadament el 25 % d’aquests bons en mans del 
BCE són d’empreses que tenien seu fins fa pocs dies a Catalu-
nya, com per exemple Gas Natural, Abertis o Cellnex.
Però la compra massiva de deute públic i privat espanyol per part del 
BCE pot tenir un proper final. Mario Draghi en la reunió del Consell 
de Govern del BCE de 26 d’octubre a Frankfurt probablement pro-
posarà la reducció gradual d’aquest Programa de Compra d’Actius. 
Per altre costat, la Prima de Risc del bo espanyol a 10 anys va tornar 
a enfilar-se fins a 133 punts bàsics desprès de la jornada de l’1 d’oc-
tubre a Catalunya i segons el banc d’inversió Morgan Stanley podria 
tornar-ho a fer- si segueix la incertesa i tensió política. 
Amb l’alentiment del Programa de Compra d’Actius del BCE i amb 

XAVIER MORALES 
Economista
@xm300

LA PRIMA DE RISC… ALTRA VEGADA? 

XAVIER MORALES

Ramon Vallès

“Catalonia already has many of the attributes of a successful 
independent state” by Saxo Bank (Danish banking group)

Alerta a la lectura que faran els 
mercats de les decisions de l’Estat 

sobre Catalunya..

una eventual pujada de la prima de risc sostinguda, el sanejament 
dels comptes públics espanyols es podria veure amenaçat en encarir 
el cost de finançar-se. Alerta doncs a la lectura que faran els mer-
cats de les decisions de l’Estat sobre Catalunya... potser tornarem a 
parlar de la prima de risc del deute del Regne d’Espanya.   

“Tots, directius i empleats, som 
dins el mateix vaixell, i que tots 
remem en la mateixa direcció”

A quests darrers dies hem llegit que a Ryanair, sembla que els 
seus pilots en surten per cames... però, per què ho fan?
Com a professional de l’aviació, sempre he considerat essencial 
fidelitzar el treballador, fins i tot abans que el propi client. 

És una qüestió de sentit comú. Si el treballador és fidel a la seva empresa, 
i sent el treballador molt cops l’intermediari entre empresa i client, això 
potencia les capacitats del treballador per fidelitzar a la vegada al client.
Tot seguit, el client fidel, aporta altres clients per recomanació. I així, om-
plim els avions. Però, com s’espera que una companyia d’aviació fidelitzi 
els seus pilots per evitar la seva fugida?
És evidentment que aquest tipus de treball implica una dedicació de 365 a l’any, 
de 24 hores al dia. Tots els dies de l’any són laborables. Requereix un grau de 
preparació que fa necessari un període llarg de temps per substituir un pilot, 
més encara quan es tracta del comandant, que és qui més experiència té dins 
l’avió. I si parlem d’una sortida massiva de professionals, pot generar canceŀlaci-
ons i mals de cap a molts clients, com és el cas que tractem. Els sous han d’estar 
dins de mercat. I no vull dir que no hi siguin... però no tot es paga amb diners. 
El vincle companyia/pilot, ha de ser contractual. Només així podem dir veri-
tablement que “tots, directius i empleats, som dins el mateix vaixell, i que tots 
remem en la mateixa direcció”. Cal tenir present que darrere un pilot, hi ha una 
família, un entorn social, i que una feina d’aquestes característiques por arribar 
a fer molt difícil l’equilibri necessari família/treball si la companyia aèria no hi 
posa els mitjans oportuns, i certa predisposició per que així sigui.  A Ryanair, 
molts pilots són contractats per agències externes, els anomenats brokers.
Qualsevol discrepància entre companyia i pilot, passa per un intermediari, el 
broker. És més, el país de contractació, la base operativa del pilot i la seva nacio-
nalitat són totalment diferents.  Es genera un buit legal: seguretat social, impost 
IRPF. El pilot paga impostos fora del seu país de residència i no té prestacions 
socials allà on viu. Possiblement posa en perill la seva jubilació, doncs és proba-

ble que no cobri ni un euro de la seguretat social en el seu país de nacionalitat. 
És com un autònom. Si no vola, no cobra res de res. Si fa vacances, tampoc reb 
cap remuneració. Fins i tot, tenen prohibit cap tipus d’afiliació sindical. Per tant, 
estan indefensos i exposats als possibles abusos de la direcció de la companyia. 
No tenen conveni coŀlectiu per regular les relacions i condicions laborals. De fet, 
no pertanyen a la companyia. Senzillament treballen per ella, però no formen 
part d’ella. Les lleis que regulen la professió de pilot a Irlanda són diferents de la 
resta d’Europa en alguns apartats, i això permet a Ryanair fer mans i mànigues, 
per exemple en el número màxim d’hores de vol que pot fer un pilot en un pe-
ríode determinat. Les necessitats de mobilitat geogràfica que la companyia re-
quereix dels seus pilots fa difícil la conciliació família/feina. En ocasions, quan 
el pilot, a petició de la companyia i per necessitats operatives, accedeix ha estar 
fora de la seva base per un període pactat, aquest s’allarga en el temps més enllà 
del temps acordat. I tot això, perjudica la vida familiar. També se’ls demana que 
es paguin de la seva butxaca l’uniforme de pilot.  Davant d’aquest panorama, 
com diríem en el món de l’esport, “difícilment podem sentir els colors de 
la samarreta que portem i molt menys fer petons a l’escut del club”.
Darrerament, pilots d’aquesta companyia han arribat a manifestar que 
només desitgen treballar en un entorn de relacions cordials i tenir pro-
jecció de futur dins de la seva companyia. És legítim i els honra aquesta 
predisposició. Quan una empresa està encapçalada per un personatge 
que convoca els ciutadans a la plaça Catalunya de Barcelona per regalar 
bitllets d’avió a aquells que diguin el disbarat més gros en contra de la 
companyia d’aviació més antiga d’Espanya, poca cosa en podem esperar.
Jo, que fa molts anys que volo, que sé què costa un avió, el seu man-
teniment i la quantitat de combustible necessari per sortir a volar 
cada dia, em resulta molt difícil entendre com es poden vendre bit-
llets d’avió més barats que els que paguem per anar amb autocar.  
Bons vols!  



L’Ajuntament i el 
Col·legi de Metges fan 
un homenatge avui a 

un dels igualadins més 
insignes i alhora desco-
neguts pel gran públic

Pere Gabarró, al cim de la muntaya que duu el seu nom.

Homenatge, avui divendres, a l’igualadí Dr. Pere Gabarró, 
un dels pioners de la cirurgia plàstica
REDACCIÓ / LA VEU 

A vui divendres, 20 
d’octubre, Igualada 
retrà homenatge al 

doctor Pere Gabarró i Gar-
cia (Igualada 1899 - Barcelo-
na 1980), un dels pares de la 
cirurgia plàstica a Catalu-
nya i al conjunt de l’Estat. 
Aquesta és una iniciativa de 
l’Ajuntament d’Igualada i el 
Col·legi Oficial de Metges 
de Barcelona (CoMB). 
L’acte d’aquest divendres co-
mençarà a les 18:30h amb la 
descoberta d’una placa a la 
façana de l’hospital simulat 
4D Health, al Passeig Ver-
daguer. Posteriorment, a 
les 19h, al Saló de Sessions 
de l’Ajuntament i amb pre-
sència de l’alcalde, Marc 
Castells, i del president 
del CoMB, Jaume Padrós, 
tindrà lloc la conferència 
oberta al públic titulada 

Pere Gabarró i Garcia, un 
dels grans personatges de la 

medicina catalana de tots els 
temps, que anirà a càrrec del 
director de la Unitat d’Estudis 
acadèmics i expresident del 
CoMB, Miquel Bruguera. 

Nascut a la Rambla Nova, 
parent dels Garcia Fossas
Pere Gabarró va néixer al 
número 6 de la Rambla 
Nova d’Igualada l’1 de ge-
ner de 1899, darrer dels 
dotze fills d’Aleix Gabarró 
i Castelló i Teresa Garcia 
i Fossas. El pare tenia una 
fàbrica de naips a Igualada i 
la mare era germana de Jaume 
i Artur, els coneguts germans 
Garcia Fossas. Als 9 anys va 
quedar orfe de pare i la seva 
mare el va portar a Barcelona 
a estudiar. El 1914 va finalit-
zar el Batxillerat a l’Institut de 
Barcelona i va començar estu-
diar Farmàcia a la Universitat 
de Barcelona, on es va llicen-
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ciar el 1918. En paral·lel, va 
iniciar la carrera de Medicina 
el 1916, la va acabar el 1923 
i, un any més tard, va entrar 
a formar part del Col·legi de 
Metges de Barcelona. 
El 1924 va establir la seva con-
sulta al Passeig Sant Joan de 
Barcelona i el 1928 es va casar 
amb Josefina Viader, amb qui 
va tenir dues filles i un fill. Va 
ser professor ajudant en dife-
rents matèries i membre de la 
clínica de Terapèutica Quirúr-
gica de l’Hospital Clínic. En 
aquella etapa es va interessar 
per la cirurgia abdominal i, 

a principis de la dècada de 
1930, va publicar ja els seus 
primers treballs sobre ci-

rurgia plàstica. 
Va ser membre de 
Palestra, entitat ca-
talanista de tarannà 
educatiu i patriòtic 
fundada el 1930, i de 
la Societat de Cirur-
gia de Catalunya, on 
va liderar la publica-
ció en català del But-
lletí de la Societat de 
Cirurgia de Catalunya. 
El seu compromís amb el 
catalanisme mèdic també es 
va manifestar amb la seva par-
ticipació com a secretari del 
Comitè de Recerques i Investi-
gacions Històriques de l’Asso-
ciació de Metges i Biòlegs de 
Llengua Catalana i l’impuls 
de l’estudi de la història de 
la cirurgia catalana. 
Durant la Guerra Civil va ser 
metge militar al bàndol republi-
cà i va adquirir un gran conei-
xement quirúrgic, especialment 
en la restauració de la cara. Va 
ser representant d’Acció Catala-
na Republicana al Consell de Sa-
nitat de Guerra de la Generalitat 
de Catalunya i, posteriorment, 
nomenat comandant de l’exèrcit 
i cap de l’equip quirúrgic. 
Durant la guerra va organitzar 
la cura dels cremats republicans 
de Catalunya i València. Va ser 
destinat al front d’Aragó, concre-
tament a Codo, Puebla de Híjar 
i Barbastre i, a partir de 1938, 
va operar en diversos hospitals 
catalans, com els de Gandesa, 
Santa Coloma de Farners o el 

tren hospital que el 5 de febrer 
de 1939 el portaria a l’exili. 
Va fugir a França i, quinze dies 
després, a Anglaterra, primer 
a Londres i finalment a Manc-
hester, on va treballar tres anys 
amb Sir Harold Gillies, con-
siderat el pare de la cirurgia 
plàstica. Durant la Segona 
Guerra Mundial va treballar 
amb el doctor Archibald 
Mc Indoe, cap dels cirurgians 
de la Royal Air Force (RAF), 
curant els cremats de l’avia-
ció. Nomenat Senior Surgeon 
pel govern britànic, va dirigir 
durant cinc anys els serveis de 
cirurgia plàstica del Baguley 
Emergency Hospital, del Chris-
tie Hospital i del Holt Radium 
Institute. Va desenvolupar un 
nou tipus d’empelt de teixits, 
anomenat “en tauler d’escacs” 
o “en segells de correus”, que 
va publicar al British Medical 
Journal i als Proceedings of the 

Royal Society of Medicine. Va 
ser soci fundador de la British 
Association of Plastic Surge-
ons (1946), va col·laborar amb 
la revista British Medical 
Journal Surgery i va ser un 
dels fundadors del Casal 
Català de Londres. 
El març del 1947 va tornar a Bar-
celona per reunir-se amb la seva 
dona, fills i mare. Va rebre per-
mís per treballar amb el doctor 
Joan Puig i Sureda i amb Jaume 
Pi i Figueras, a l’Hospital de Sant 
Pau i a la Clínica Corachan. Va 
ser delegat de la American Soci-
ety of Plastic and Reconstructi-
ve Surgery (1950-52) i membre 
fundador i primer president de 
la Societat Catalana de Cirur-
gia Plàstica i Estètica. 
Va morir el 4 de maig del 
1980 a Barcelona. L’any 1985 
l’Ajuntament d’Igualada va 
batejar un carrer amb el seu 
nom i, el 2009, el Col·legi Ofi-

cial de Metges de Barcelona li 
va dedicar l’Any Gabarró. 

Impulsor del 
moviment escolta
A banda del vessant purament 
mèdic, Pere Gabarró i Garcia 
va practicar activament l’excur-
sionisme i va ser també un dels 
fundadors del moviment escolta 
a Catalunya, juntament amb Jo-
sep Maria Batista i Roca. 
Va ser un dels promotors dels 
Minyons de Muntanya i mem-
bre del Centre Excursionista 
de Catalunya. Com a metge, va 
publicar escrits dirigits al pú-
blic excursionista i, el juliol de 
1932 i va obrir la via Gabarró, 
una nova via d’accés a la Pica 
d’Estats per un camí diferent al 
clàssic del Port de Sotllo. 
De fet, un dels cims que formen 
part del massís de la Pica d’Es-
tats, va ser batejat com la Pun-
ta Gabarró (3.115m). 
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ANOIA / LA VEU 

El Consell Comarcal de 
l’Anoia ha dut a terme 
un projecte per poten-

ciar la innovació col·labora-
tiva entre diferents empreses 
agroalimentàries de la co-
marca. L’objectiu de la inici-
ativa era posar en contacte 
les diferents empreses parti-
cipants per tal de fomentar 
la col·laboració, facilita’ls el 
coneixement sobre les noves 
tendències de futur i les eines 
de creativitat i cooperació 
empresarial, definir un pla de 
treball per a cada una de les 
empreses i finalment, donar 
a conèixer les idees i projec-
tes sorgits en el desenvolupa-
ment del projecte. 
Per aconseguir-ho, es va rea-
litzar un taller on es combi-
nava la transmissió de conei-
xements amb la interacció de 
les empreses participants que 
els va permetre plantejar-se 
possibles aliances i estratè-
gies col·laboratives. Després, 
hi van haver unes sessions de 
tutories personalitzades per a 
cada empresa on en una pri-
mera part es va fer una anàlisi 
de la situació de la companyia 
i la possibilitat de creació de 

nous productes o serveis, 
sinergies amb altres profes-
sionals..., en una segona part 
es va aprofundir en l’anàlisi 
i les mancances que l’em-
presa pot tenir i en aspectes 
per fomentar la innovació i 
la col·laboració, així com en 
altres temes de gestió quan 
el cas ho requeria. Final-
ment, en una altra sessió, els 
participants van exposar els 
seus projectes finals per a 
ser més competitius. 
En la seva intervenció de 
presentació del seu projecte i 

valoració de les sessions, Ma-
ria Casanovas, directora de 
Caves Bohigas, explicava que 
“entre altres coses, he après 
que innovar no vol dir apor-
tar idees noves sinó apro-
fitar-les millor”. Per la seva 
banda, Cristina Vila, copro-
pietària de Celler Grapissó 
va mostrar la seva satisfac-

Empreses agroalimentàries de l’Anoia aprenen 
a co-crear i co-innovar per ser més competitives 

ció amb el projecte, ja que li 
havia permès definir millor 
la seva estratègia comercial. 
Jordi Barón, copropietari de 
l’empresa d’ametlles caramel-
litzades Marmeles, valorava 
molt positivament el pro-
jecte “perquè m’ha permès 
conèixer altres productors de 
la comarca. Si no ens conei-
xem, no podem col·laborar”. 

Per la seva banda, Sònia Tor-
ra, co-propietària del molí 
d’oli Can Gibert, expressava 
que el projecte li havia per-
mès “millorar en organitza-
ció i en detectar mancances”. 
Finalment, Marc Pons de la 
cervesa artesana Tous d’Ano-
ia, va explicar com a partir 
del seu repte inicial -que era 
aconseguir convertir la cer-

vesa artesana en un producte 
de consum diari- “se m’han 
obert altres objectius molt 
més interessants”.
El projecte Co-emprèn és 
una iniciativa del Consell 
Comarcal de l’Anoia que es 
desenvolupa dins de la Xar-
xa de productes de la terra i 
compta amb el suport de la 
Diputació de Barcelona.

L’objectiu de la 
iniciativa era posar en 
contacte les diferents 
empreses participants 

per tal de fomentar 
la col·laboració

RUBIÓ / LA VEU 

El Consorci per a la pro-
moció de l’Alta Anoia, 
amb el suport de Dipu-

tació de Barcelona i les hípi-
ques del territori, torna a orga-
nitzar la fira eqüestre STRATA, 
el proper diumenge 22 d’octu-
bre, al poble de Rubió.
El Pla de Rubió, a l’Alta Ano-
ia és, de nou , l’escenari ideal 
d’aquesta quarta edició que, 
un any més, preveu reunir 
un gran nombre de genets 
i carruatges, que gaudiran 
d’un recorregut a galop pel 
territori. Tots ells podran 
conèixer sense presses els 
entorns de l’Alta Anoia.
Es tracta d’una participa-
ció totalment gratuïta, però 
que cal inscripció obligatò-

ria abans del 21 d’octubre al 
correu info@altaanoia.info 
o bé al 93. 868.03.66

Al llarg del dia, s’oferiran ac-
tivitats, exhibicions i mostres 
en directe, obertes a tot el pú-

La fira del cavall STRATA celebra la seva quarta edició
Després de l’èxit de les tres edicions anteriors, el Consorci per a la Promoció de l’Alta Anoia torna a organitzar la fira del cavall 
STRATA, al poble de Rubió

blic com doma natural, salt, 
doma clàssica, passejades 
amb poni... a més a més la fira 

d’artesans de l’Alta Anoia i del 
món del cavall, a càrrec d’una 
vintena de firaires.
A l’ STRATA d’enguany tam-
bé s’hi celebrarà la “ Fira tot 
pel Cavall, tot segona mà”, 
una fira en la que el visitant 
hi trobarà carruatges, re-
molcs , guarnicions, objec-
tes de decoració vinculats 
amb el món del cavall....
L’STRATA té com a ob-
jectiu la dinamització del 
territori, la divulgació de 
l’activitat eqüestre, i alho-
ra mostrar totes les rutes i 
possibilitats que l’Alta Ano-
ia ofereix al món del cavall.
Des del Consorci per a la 
Promoció de l’Alta Anoia, 
s’anima a tothom a partici-
par-hi, i a gaudir d’un diu-
menge a l’Alta Anoia.
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Aquesta setmana han 
començat les obres 
de la tercera fase de 

la remodelació del Casal de 
la Gent Gran. Aquestes obres 
que es van adjudicar a l’em-
presa Voracys, SL, tenen un 
import de 327.900 € més IVA, 
i compten amb una subvenció 
del 50% de la Llei de Barris de 
la Generalitat de Catalunya.
El regidor d’Urbanisme Juan 
Manuel Cividanes explica 
que les obres d’aquesta darre-
ra fase, amb les que s’acabarà 
definitivament aquest equipa-
ment dedicat a la gent gran del 
municipi, afectaran la primera 
planta de l’edifici i la coberta. 
La remodelació preveu l’ober-
tura de finestres a la primera 
planta així com la distribució 
interior de l’espai. També s’ac-
tuarà per comunicar la prime-
ra planta amb la planta baixa.
El termini d’execució d’aques-
ta obra és de 4 mesos.
La gent gran i l’Associació 

de Pensionistes i Jubilats 
podran seguir fent ús de les 
instal·lacions malgrat les 

Comencen les obres de la darrera fase 
del Casal de la Gent Gran

obres ja que totes les acti-
vitats s’han desplaçat a la 
planta baixa de l’edifici.

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena ha 
publicat les bases que re-
gulen l’atorgació d’ajuts 

econòmics a estudiants que cur-
sin estudis universitaris i de for-
mació professional de grau su-
perior per als quals no existeixi 
centre públic de referència a la 
comarca. Per aquest fi, el con-
sistori ha reservat una partida 
d’un total de 10.000€ que en 
podran optar els odenencs i 
odenenques que compleixin 
els requisits establerts.
Poden ser beneficiaris dels ajuts 
econòmics fins a un import mà-
xim de 400,00 €, els estudiants 
que estiguin empadronats a 
Òdena amb una antelació míni-
ma d’un any ininterromput a 
la data de la formulació de la 
corresponent sol·licitud, que 
cursin els seus estudis en cen-
tres situats fora de la comarca 
de l’Anoia i que compleixin els 
criteris de renda establerts.
El període de lliurament de la 
sol·licitud és fins al 31 d’octubre 

de 2017. Tota la informació 
pot trobar-se per la web i 
trucant a l’Ajuntament.
Per construir una societat culta 
i avançada, socialment cohesi-
onada, inclusiva i competitiva 
econòmicament, cal posar els 
mitjans per aconseguir que 
els estudiants puguin iniciar, 
continuar i finalitzar l’etapa 
educativa i en aquest sentit les 
administracions educatives ja 
estableixen cada curs, mesures 
per ajudar als estudiants d’acord 
amb uns requisits que no sem-
pre garanteixen l’equitat i que, 
en determinats casos establei-
xen restriccions per raó del di-
ferencial de rendiment acadè-
mic entre alumnes i més dels 
problemes derivats de la insufi-
ciència dels ajuts, entre d’altres. 
Per això, “l’Ajuntament d’Òdena 
hi vol contribuir facilitant a les 
famílies del municipi que tenen 
joves que puguin continuar els 
seus estudis una vegada acaba-
da l’etapa obligatòria gratuïta”, 
declarava la regidora d’educa-
ció, Amparo Hernández.

Òdena destina 10.000€ en 
ajudes per a estudiants
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El Centre d’Innovació 
Anoia va acollir dimarts 
la tercera edició de la 

Jornada d’Innovació dedicada 
enguany a la productivitat a 
les empreses. Organitzada per 
Promoció Econòmica i Leitat i 
amb la col·laboració de Ràdio 
Nova, Vilanova Informació, 
La Veu de l’Anoia i l’Associació 
Polígons dels Plans, la jornada 
ha comptat amb una cinquan·
tena llarga d’empresaris ano·
iencs que han pogut compar·
tir experiències innovadores 
d’èxit en diferents sectors. 
Des dels més tradicionals, 
com la pell, el paper o la ce·
ràmica a altres més singulars 
com la indústria dels globus 
o els vehicles elèctrics.

Durant aquesta jornada, que 
s’ha condensat en tres hores, 
s’han abordat conceptes com 
la indústria 4.0, que està trans·
formant les operacions indus·
trials i de fabricació i també 
s’ha parlat de noves aptituds i 
actituds emprenedores.
El Primer Tinent d’Alcalde de 
Promoció Econòmica, Fran·
cisco Palacios, ha estat l’en·
carregat d’obrir la Jornada tot 
agraint l’assistència d’una cin·
quantena llarga d’empresaris 
i industrials anoiencs. Glòria 
Serrano, Directora de Rela·
cions Institucional de Leitat, 
ha explicat els principals ac·
tius de l’empresa, reconeguda 
per TECNIO i pel Ministeri 
de Ciència i d’Innovació, “que 
funciona com a motor de col·
laboració i cooperació per a la 
transferència tecnològica”
La intervenció de Glòria Serrano 
ha introduït la ponència marc, 
sobre els nous instruments de 
productivitat i competitivitat, 
cap a la indústria 4.0. L’exposició 
ha anat a càrrec de Josep Lluís 
Checa, que compagina les seves 
tasques com a gerent del Centre 
d’Excel·lència en Nanotecnolo·
gia, a Santiago de Xile, amb la 
d’impuls del desenvolupament 
digital de les empreses com a co·
missionat de Leitat. 

La transformació digital ar-
riba a les empreses
El Centre Tecnològic Leitat 
va posar en marxa l’any 2015 
el seu primer gran projecte a 
l’exterior, concretament a 
Santiago de Xile,  on lide·
ra un projecte d’investi·
gació aplicada especialit·
zat en nanotecnologia. 
Checa va parlar de la imple·
mentació de la indústria 4.0, 
un concepte relativament re·
cent i que es refereix a la in·
troducció de les tecnologies 
digitals a la indústria.  
Després d’una pausa per al 
cafè i l’intercanvi d’impressi·
ons, va encetar·se la segona 
part de la jornada amb una 
taula rodona que va moderar 
el director de redacció de La 
Veu de l’Anoia, Jordi Puiggròs. 
La taula va servir per presentar 
cinc experiències empresarials 
innovadores de l’Anoia i el Pe·
nedès en diferents sectors.

Xavier Marginet: “Si no hi 
ha innovació les empreses 
desapareixen. Per tant, les 
empreses que existeixen és 
perquè han innovat”
Xavier Marginet, de LABCAT 
Grup Fontanellas i Martí, va 
assegurar que la innovació 
ja no és una opció per a les 
empreses perquè “si no hi ha 
innovació va dir, les empreses 
desapareixen”. En aquest sen·
tit, Marginet va enumerar els 
reptes del sector adober que 
han estat bàsicament tres: efi·
ciència, sostenibilitat i compe·
titivitat que indiscutiblement 
han anat acompanyats de la 
incorporació de tècniques di·
gitals 4.0 que s’han aplicat a 
la gestió de les empreses però 
també a la seva producció: 

disseny, servei al client i qua·
litat del producte.
Entre els clients més impor·
tants de pell igualadina hi ha 
les primeres marques de luxe: 
Armani, Christian Dior, Her·
mès, Louis Vuitton, Prada, 
Gucci, Versace o Loewe que 
compren a Igualada gran part 
de la pell amb la que després 
es confeccionen els seus com·
plements de moda exclusius.

Lluís Pinardell: “Flexibrick 
és un sistema constructiu que 
combina la innovació tecno-
lògica amb materials tradici-
onals com la ceràmica”
Lluís Pinardell, director de 
Flexibrick, va presentar a la 
sala un sistema industrialit·
zat basat en el concepte de 
làmines ceràmiques flexibles 
per a la construcció de revesti·
ments com paviments, façanes 
o cobertes. Aquest sistema re·
volucionari en el sector de la 
ceràmica, creat per Cerámica 
Malpesa i Piera Ecocerámi·
ca, també té aplicacions en 
altres estructures com vol·
tes, catenàries o panels que 
permeten múltiples confi·
guracions de teixits cerà·
mics i gammes cromàtiques 
que ja s’estan implementant 
a nivell internacional.
Actualment, l’empresa s’en·
fronta a un nou repte, amb un 
projecte de peces ceràmiques 
amb volum que aplicaran en 
una construcció de l’Hospital 
Sant Pau de Barcelona. Però la 
investigació i el desenvolupa·
ment de noves aplicacions del 
flexibrick ha arribat també a 
Europa a través del programa 
Horitzó 2020. Es tracta d’una 
investigació a 4 anys vista en la 
qual es provarà la incorpo·

ració de cèl·lules fotoelèc·
triques de silici a les peces 
de flexibrick que puguin  
generar electricitat. 

Dionisio Martín: “La mi-
llor manera de predir el 
futur és crear-lo”
Una altra de les experiències 
innovadores que es van pre·
sentar en el marc de la III Jor·
nada de la Innovació a l’Anoia, 
va ser la de Mitchell Europe 
SL. El seu director, Dionisio 
Martín, va presentar l’Ebob·
ber, la primera motocicleta 
elèctrica, que es troba en la 
tercera fase de desenvolu·
pament. Amb el motor in·
tegrat a la roda, sense trac·
ció mecànica i un xassís que 
combina el de la tradicional 
vespa i una “harley” pretén 
arribar a fer 400 km amb 
total autonomia. Fins ara 
s’ha aconseguit fer 200 km.
Malgrat que la investigació de 
la Ebobber està activa, ja han 
començat a pensar en altres 
aplicacions per a desenvolu·
par microcotxes o com Martín 
els va anomenar “taca taca”. 

Jordi Valls: “Respectar l’entorn, 
oferint-ne el millor retorn”
Jordi Valls de l’empresa pape·
rera Pere Valls, ubicada a Sant 
Pere de Riudebitlles i amb 500 
anys d’història, també va pre·
sentar un projecte agosarat i 

innovador basat en la utilitza·
ció d’una caldera alimentada 
amb biomassa. L’empresa que 
fabrica paper 100% reciclat, va 
apostar pel medi ambient i va 
substituir la caldera de gas per 
una altra alimentada per este·
lla forestal. Això va dir, Jordi 
Valls, els ha permès un estalvi 
del 35% pel que fa al consum i 
el més important, han reduït a 
la mínima expressió les emis·
sions de CO2 a l’atmosfera. 
Pel que fa a la producció de 
paper, un dels sectors in·
dustrials més tradicionals, 
també es pot innovar, asse·
gura el conseller delegat de 
Pere Valls. “El repte està en 
escoltar els clients i oferir·
los solucions concretes o 
productes a la carta” 

Josep Maria Lladó: “La fa-
bricació de globus amb ca-
racterístiques especials ens 
ha permès apropar-nos als 
pilots i liderar el mercat”
L’empresa igualadina Ultra·
màgic, dedicada a la cons·
trucció de globus aerostàtics 
és un altre exemple d’innova·
ció a la comarca. Josep Ma·
ria Lladó va encetar la seva 
aventura empresarial l’any 
1980, seguint les aventu·
res de Samuel Ferguson, el 
personatge de Juli Verne 
a la novela Cinc setmanes 
en globus. Van fabricar el 
primer globus l’any 1980 
i actualment hi ha més de 
10.000 a tot el món. No em 
d’oblidar que Ultramàgic és 
l’únic fabricant a Espanya i 
el segon a nivell mundial 
per xifra de negoci.
L’èxit d’Ultramagic, expli·
ca Lladó, ha estat escoltar i 
observar què és fa a nivell 
mundial, a través de fires 
i campionats del sector. 
Conèixer les tendències i 
les demandes del mercat ha 
estat el que els ha permès 
acostar·se als pilots, “molt 
fidels a les marques”. 
Ultramàgic ha estat pione·
ra en oferir productes amb 
característiques especials 
com els globus amb for·
mes ben diverses;  les cis·
telles de gran capacitat; les 
adaptades per a persones 
amb discapacitats; el fuel·
tek, un indicador elèctric 
del consum de combusti·
ble que encara ha de mi·
llorar, o els globus TEK·
NO més lleugers, tant de 
pes com de mida.  

La III Jornada d’Innovació exposa cinc experiències 
innovadores amb segell anoienc

El Centre d’Innovació 
Anoia va acollir la
 tercera edició de la 

Jornada d’Innovació 
dedicada enguany 
a la productivitat 

a les empreses

Es van presentar cinc 
experiències empresa-
rials innovadores de 

l’Anoia i el Penedès en 
diferents sectors
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MONTBUI / LA VEU 

Durant els darrers 
dies han finalitzat 
les obres de la se-

gona fase de l’arranjament 
de camins. Aquests treballs 
han permès condicionar i 
millorar alguns dels vials del 
terme municipal municipal 
com ara el “camí del Polvo a 
La Fassina”, un tram del camí 
de’n Guitart, el camí de Mas 
Buret i un camí ubicat a les 
darreries del carrer Sant Ra-
mon, en un dels extrems no 
urbanitzats del nucli urbà. 
Les obres d’arranjament han 
anat a càrrec de l’empresa 
Excavacions Miralles.
Aquestes milloren es sumen 

als treballs de la primera 
fase, que van comportar la 
millora del camí del Coll del 
Guix a Can Milà i Ca n’Ami-
gó. També es va dignificar el 
camí de la Font Trobada, el 
de Can Lledó i la Torre de 
l’Espatlleta, el de ca n’Amigó, 
el camí de Tous, el de la Font 
del Llop i el camí del Coll 
del Guix al Saió.  El Pla d’Ar-
ranjament de Camins Rurals 
de Montbui corresponent a 
aquest any 201 ha estat sub-
vencionat en gran part per 
la Diputació de Barcelona, 
ha suposat una inversió de 
46.000 euros, i ha permetrà 
millorar alguns dels princi-
pals camins rurals del terme 
municipal montbuienc.

Finalitza la segona fase de les obres 
d’arranjament de camins

Com explica l’Alcalde 
montbuienc Teo Romero 
“en un terme municipal 
com el nostre la millora 
dels camins rurals és una 
necessitat. Tenim un mu-
nicipi amb nombroses ma-
sies i nuclis disseminats de 
població, i amb alguns ca-
mins i accessos viaris que 
pateixen el desgast provo-
cat per l’erosió”.  

Comencen les obres de subs-
titució de la pista de futbol i 
bàsquet del Parc Central
Durant aquests darrers dies 
han començat les obres 
de substitució i millora de 
l’equipament lúdic que en-
globa pista futbol i de bàs-
quet ubicada al Parc Central 
de Montbui. Aquests treballs 
permetran la substitució ín-
tegra d’aquesta pista, dete-
riorada pels anys d’existència 
i la utilització. Es substituirà 
completament la instal·lació 
existent i es canviarà per 
una de nova, on es podrà 
practicar en les millors con-
dicions els esports del futbol 
i el basquetbol. Les obres 
per canviar aquesta pista es-
portiva, de format compac-
tat i tancat, van a càrrec de 
l’empresa Prodiur Sports.

MONTBUI / LA VEU 

Aquest proper diu-
menge tindrà lloc 
una nova edició de la 

Festa de la Tardor a La Tossa 
de Montbui. Aquesta acti-
vitat, amb un rerefons clar 
de protecció de l’entorn, 
es durà a terme en aquest 
emblemàtic cim mont-
buienc sota organització 
de la Fundació La Tossa.
Les activitats començaran a 
dos quarts de 10 del matí amb 
un Taller de Botànica a l’en-
torn de La Tossa. A dos quarts 
de 12 es durà a terme l’home-
natge a les parelles que es van 
casar a La Tossa fa 25 o 50 
anys. Com és costum, es farà 
una plantada d’arbres i tam-
mateix se’ls hi realitzarà un 
homenatge durant la missa. 
A les 12 del migdia, ofici so-
lemne amb la participació de 

l’Schola Cantorum. Des-
prés es durà a terme una 
cantada davant del monu-
ment al Mestre Just.
I a la una de la tarda es durà 

Aquest diumenge Festa de la tardor a 
la Tossa de Montbui

a terme l’acte d’inaugura-
ció oficial de l’exposició de 
gravats de Montserrat Oliva 
Segura que porta per títol 
“Món rural, món natural”.

MONTBUI / LA VEU 

El passat cap de setmana 
diferents es va disputar 
per terres anoienques 

una prova del Campionat de 
Catalunya de l’especialitat, en 
concret l’enduro Anoia-Mont-
bui-Tous, competició que va 
ser impulsada per un club 
amb una llarga tradició or-
ganitzativa com és Moto 
Club Igualada, que una ve-
gada més, va saldar amb 
nota un repte prou exigent 
com és organitzar una prova 
d’enduro a través de set ter-
mes municipals diferents. 
Enguany la cursa va tenir un 
importantíssim protagonisme 
a Montbui, municipi on es 
va situar el pàdock, la sortida 
i l’arribada dels participants. 
Dissabte es van fer les verifica-
cions Administratives i Tècni-
ques per finalitzar en un Parc 
Tancat on les motocicletes van 
estar guardades fins diumenge 
al matí. Diumenge va arribar 
la plena activitat, i el pàdock i 
centre neuràlgic de la prova es 
va desenvolupar al Passeig Ca-
talunya, just a tocar de l’Espai 
de les Arts i del Coneixement 
Mont-Àgora. A Montbui tam-
bé es va fer una especial cro-
nometrada al Polígon Plans de 
la Tossa, on els pilots van fer 
les delícies dels espectadors. 
Un altre punt d’interès va estar 
ubicat a Sant Martí de Tous, 
on es va celebrar el tram cro-
nometrat. A destacar l’exigèn-
cia del recorregut, complicat 
a més per l’extrema sequedat 
dels camins per on es va de-
senvolupar la prova, que aixe-
caven força pols i dificultaven 
les maniobres dels pilots. 
El desenvolupament de la 
competició va tenir com a 
guanyador absolut a la clas-
sificació “scratx” a Ramon 
Quer, del Moto Club Segre; 

en segon lloc es va situar Jor-
di Quer, també del MC Segre 
i tercer va ser Bernat Cortés, 
que a la vegada fou el primer 
júnior classificat. Destacar el 
setè lloc absolut, i quart de 
la categoria elit, del “dakarià” 
igualadí Armand Monleon, 
pilot de Moto Club Igualada, 
que va aprofitar la prova per 
continuar amb el seu rodatge 
de cara al proper Dakar 2018. 
Altres participants destacats 
de Moto Club Igualada van ser 
Marc Vives (10è absolut) i cin-
què èlit; també va sobresortir 
Joel Vives (14è absolut i 
4t a la categoria E.125 de 
dos temps) així com Josep 
Marsal, segon classificat a 
la categoria màsters.
Per categories els guanyadors 
van ser Gerard Gómez (JRB 
Off Road), a la modalitat 
E-125 (2 temps). Bernat Cor-
tés, del MC Segre, (millor jú-
nior), Albert Muñoz (MC Llí-
via) a la categoria sènior B 2T. 
Sergi Casademont (esc. Cop 
de Gas) es va adjudicar el tri-
omf a la categoria sènior B 4T. 
David Gómez (Xtrem Sitges) 
va ser el millor a la categoria 
sènior C 2T. A la categoria 
sènior C 4T es va imposar 
David Martínez (MC Llivia). 
El trofeu a la categoria júni-
or va ser per Daniel Soriano 
(MC 3 Turons) i en màsters 
es va imposar Xavier Castey 
(MC Cerdanya). Per últim, a 
la categoria E-50 TT va gua-
nyar Gerard Mercader (MC 
Tona). En total van prendre 
part 112 pilots en aquesta 
competició, que va finalit-
zar diumenge a la tarda. 
El lliurament de trofeus va 
anar a càrrec de les auto-
ritats locals, encapçalades 
per l’alcalde montbuienc 
Teo Romero i pels respon-
sables de l’entitat organitza-
dora, Moto Club Igualada.

Montbui va ser la capital 
de l’enduro català  



COMARCA  |  25Divendres, 20 d’octubre de 2017

MASQUEFA / LA VEU 

Arran d’una campa-
nya de prospecció 
paleontològica que 

durant aquest any ha dut a 
terme la Generalitat de Cata-
lunya entre els termes d’Hos-
talets de Pierola i Masquefa, 
es van trobar a finals de juliol 
les restes d’un crani i algu-
na resta òssia referides a un 
possible enterrament d’època 
no contemporània. Les restes 
van ser trobades al turó on 
està situat el dipòsit d’aigua i 
l’antena a Can Parellada.
Per tot plegat, el Servei d’Ar-
queologia i Paleontologia de 
la Generalitat de Catalunya 
va avaluar l’efectuar una in-
tervenció arqueològica d’ur-
gència; i l’empresa Àtics, de 
gestió i difusió del patrimoni 
arqueològic i històric, va dur 

a terme del 9 al 13 d’octubre 
l’excavació arqueològica a 
Can Parellada.
La intervenció ha permès des-
cobrir a la zona restes de dues 
estructures funeràries que 
podrien pertànyer a l’Edat de 
Bronze. En aquest sentit, les 
restes arqueològiques estan 
sent estudiades i analitzades 
en aquests moments pel Ser-
vei d’Arqueologia i Paleonto-
logia de la Generalitat amb 
l’objectiu de datar amb exacti-
tud tot el material descobert.
La primera estructura és una 
fossa circular d’accés supe-
rior que conté les restes de 
dos inhumats en connexió 
anatòmica en posició decú-
bit lateral. La inhumació més 
recent, que podria correspon-
dre a un individu jove, anava 
acompanyada per un vaset 
ceràmic; mentre que la sego-

Es descobreixen a Can Parellada dues 
estructures funeràries que podrien ser 
de l’Edat de Bronze

Les restes arqueològi-
ques estan sent estu-

diades i analitzades en 
aquests moments pels 

arqueòlegs encarregats 
de l’excavació amb 
l’objectiu de datar 

amb exactitud tot el 
material descobert.

na, presentava una agrupació 
de denes (en pedra calcària) 
d’un collar, a la zona superior 
del tronc, així com un punxó 
de bronze sota un dels braços. 
Per sota d’aquestes inhumaci-
ons, es va documentar una 
capa de pedres de diverses 
mides i restes antropolò-
giques en desconnexió, 
les quals evidenciaven l’ús 
perllongat de l’estructura 
com a enterrament.
D’altra banda, la segona es-
tructura funerària és un 
possible hipogeu amb accés 
lateral segellat per blocs de 
pedres de grans mides i cam-
bra funerària. En aquesta, els 
individus es presenten en 
desconnexió anatòmica i 
entre un llit de pedres. En 
aquesta estructura s’ha re-
cuperat un vaset ceràmic i 
una agulla de bronze.
La descoberta suposa un 
avenç molt significatiu 
quant a estudi i anàlisi dels 
assentaments prehistòrics 
ubicats al municipi i a la co-
marca i per a la comprensió i 
aprofundiment dels orígens 
i la història de Masquefa.

ÒDENA / LA VEU 

L’alcalde d’Òdena, Fran-
cisco Guisado, i el Sín-
dic de Greuges, Rafael 

Ribó, han signat un conveni 
de col·laboració per la pro-
moció dels drets i deures de 
la ciutadania. Així, el conveni 
estableix la voluntat d’amb-
dues parts d’aplicar vies de 
col·laboració per garantir els 
drets de les persones en l’àm-
bit local, amb la màxima efici-
ència, experiència i estalvi de 
la despesa pública, combinant 
proximitat amb seguretat.
Mitjançant aquest acord, el 
Síndic es compromet a rea-
litzar una tramesa a l’Ajun-
tament d’un informe anual 
que reculli la situació de les 
queixes tramitades pel Síndic 
que facin referència al muni-
cipi i un detall estadístic de 
les consultes provinents de 
persones i entitats residents 
a Òdena que s’hagin atès des 
del Síndic. D’altra banda, del 
Síndic podrà assistir a un ple-
nari municipal per exposar 
amb detall l’informe esmentat 
i debatre’l a partir de les opi-
nions que puguin emetre els 

diferents grups municipals. A 
més a més, el Síndic donarà la 
màxima celeritat a la tramita-
ció de les queixes presentades 
al Síndic i que afectin compe-
tències municipals. 
Els veïns i veïnes seguiran 
gaudint de les visites de l’ofici-
na mòbil del Síndic, tot i que 
també poden posar-se en con-
tacte amb aquest òrgan a tra-
vés dels canals comuns com 
són el  telèfon 900 124 124, 
el correu electrònic a l’adreça 
sindic@sindic.cat.
El Síndic de Greuges de Cata-
lunya té com a missió general 
la defensa dels drets fona-
mentals i de les llibertats pú-
bliques dels ciutadans, i amb 
aquesta f inalitat supervi-
sa l’actuació de les admi-
nistracions públiques de 
Catalunya i  del personal 
que en depèn o està vin-
culat a un servei públic.
Per la seva banda, l’alcalde 
Guisado, explicava que “amb 
aquest conveni manifestem 
la nostra voluntat de facilitar 
i promoure l’accés dels ciuta-
dans i les ciutadanes al Síndic, 
i avançar en la millora de la 
gestió de l’atenció ciutadana.”

Òdena signa un conveni 
amb el Síndic de Greuges 

Es ven casa antiga del 1831

Habitable en l’acte, amb mobles i
3 planes de 190m2, 7 habitacions,

cuina, bany, etc.
Inclueix �nca de 21500 m2,

pou amb aigua, oliveres, almendres
paissatge excelent i bosc 

95.000€ - Sr.Lluis 696084129

Mercat la Masuca 85-88
08700 Igualada
T. 938 037 604 

 carnsduran@gmail.com

 Carn de qualitat 
Tracte de proximitat 

Finca de 17.500m2
plantació de oliveres, Casa planta baixa,

habitable en breus de 120m2 amb garatge 
i porxo interior, gran ximeneia, cuina, 

habitacions i regadiu a gota en tota la �nca.
Diposit de 30.000 els exterior al pou

i abastiment d’aigua potable.
Ideal per a caballs, bones vistes, zona de

caça i bolets
75.000€ Sr.Lluis 696084129
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CAPELLADES / LA VEU 

Des de l’Àrea d’Equi·
tat de l’Ajuntament 
de Capellades, con·

juntament amb la Diputació 
de Barcelona i l’Observatori 
Noctàmbul@s, s’ha iniciat un 
procés participatiu d’elabora·
ció d’un Protocol i Pla d’Actu·
ació per a l’abordatge integral 
de les violències masclistes en 
l’àmbit d’oci, que estarà acabat 
a finals de maig del 2018. 
L’objectiu d’aquest Pla d’Actu·
ació és poder dotar al muni·
cipi de millors recursos per a 
la prevenció, la detecció, l’ac·
tuació i la recuperació de les 
persones i els col·lectius que 
pateixen desigualtats i violèn·
cies de gènere en l’àmbit d’oci. 
El fet que la concreció d’aquest 
document final es faci a traves 
d’un procés participatiu i con·
sultiu, és per procurar que les 
persones, associacions i col·
lectius del municipi se sen·
tin cridades a participar en 
les decisions que definiran 
el pla d’actuació final. 
Per aquest motiu es vol ani·
mar a la ciutadania de Cape·
llades a participar en aquest 
procés, a través de qualsevol 
d’aquests quatre mecanismes: 

• Omplint un qüestionari so·
bre abusos, assetjament i vio·
lència sexual en espais d’oci. El 
podeu omplir i compartir amb 
tothom que vulgueu. 
• Formant part de la Comissió 
Participativa per elaborar el 
protocol, que es reunirà apro·
ximadament 3 vegades fins al 
final del procés. Podeu apun·
tar·vos a través del correu: 
participació@capellades.cat
• Inscrivint·vos a una Mar·
xa Exploratòria i de reconei·
xement de l’entorn sobre la 
percepció de la inseguretat 
associada als diferents espais 
públics pel municipi. Data 
encara per confirmar. Podeu 

Procés participatiu contra la violència 
masclista

S’inicia la creació d’un 
procés participatiu per 

elaborar un protocol 
i pla d’actuació per a 

l’abordatge integral de 
les violències masclistes 

en l’àmbit de l’oci

apuntar·vos a través del ma·
teix correu.
• Apuntant·se a alguna de 
les formacions o tallers que 
es faran per entendre què 
són les violències masclis·
tes en l’àmbit d’oci. Data 
encara per confirmar, al 
correu de participació.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest diumenge Ca·
pellades ha volgut re·
tre homenatge un any 

més al President Companys. 
Tal i com és habitual l’acte s’ha 
fet al carrer i monument dedi·
cat a la seva memòria, amb la 
participació de regidors i de 
prop de 200 persones.
A primera hora del matí Ca·
pellades s’ha despertat amb les 
salves. A dos quarts d’una, s’ha 
iniciat l’acte amb la benvinguda 
de l’Alcalde, Aleix Auber, qui 
ha agraït a tothom la seva par·
ticipació en aquest homenatge 
que enguany, coincidint amb 
un moment altrament històric, 
s’ha ampliat retent homenatge 
a les persones represaliades a 
Capellades pel franquisme.
Seguidament es van fer 
les ofrenes florals, primer 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, i seguidament 
pel consistori capelladí.
L’acte va continuar amb el 
primer tinent d’alcalde, el re·

publicà Àngel Soteras, qui va 
presentar l’homenatge als 35 
capelladins represaliats, expli·
cant que “si bé Lluís Companys 
és la cara més visible de les víc·
times del franquisme, van ser 
molts els represaliats, exiliats, 
condemnats amb o sense ju·
dici i executats. A Capellades 
hem pogut documentar 35 
casos d’homes i dones que 
van patir consells de guerra 
i volem avui no tant sols fer 
un acte de recuperació de 
la nostra memòria històrica 
sinó, sobretot, de justícia.”
Així, amb l’acompanyament de 
la violoncel·lista Gabriela Van 
Reeken, els joves Pau Soteras 
i Sergi Soler van llegir cada 
un dels noms dels capelladins 
represaliats pel franquisme, la 
seva edat i la pena que li fou 
imposada. Aquest llistat ha 
estat possible després que el 
mes de juliol el Parlament de 
Catalunya va anular els 63.961 
judicis franquistes que van te·
nir lloc entre el 1938 i el 1978 i 
l’Arxiu Nacional de Catalunya 

en fes pública la llista amb el ti·
pus de procediment, el núme·
ro de causa, la data d’obertura 
de la causa, la data d’aprovació 
de la sentència o resolució, la 
pena imposada i l’indult de·
manat. La lectura va acabar 
amb una nova ofrena floral.
Després de agrair especial·
ment la participació dels joves 
i de destacar el simbolisme de 
la seva implicació en la recu·
peració de la memòria col·lec·

tiva, Àngel Soteras va llegir 
el relat de la detenció, presó i 
mort de Lluís Companys escrit 
per Carme Ballester, esposa 
del President. “Podríem haver 
escollit algun text de Com·
panys, però hem cregut que la 
vivència de la seva esposa, la 
seva dignitat davant la brutali·
tat i l’arbitrarietat de la repres·
sió franquista podia ser més 
representativa de com van viu·
re les 35 víctimes capelladines 

Capellades ret homenatge al President Companys

i les seves famílies la injustícia 
dels consells de guerra»
Abans d’acabar amb el Cant 
dels Segadors, Soteras va 
afirmar: «Van voler enter·
rar, morts o en vida, cen·
tenars de milers d’exiliats, 
presoners o executats sense 
saber que eren llavors i cen·
tenars de milers són moltes 
llavors. Ara som milions 
els fruits, els dignes fruits 
d’aquelles dignes llavors».

CAPELLADES / LA VEU 

Aquests dies s’està aca·
bant d’ultimar la ins·
tal·lació d’aquests dos 

nous equipaments que per·
metran disposar d’una manera 
fixa de dues taules de tenis.
Tal i com ha explicat l’alcalde i 
regidor d’Esports, Aleix Auber, 
“els nostres objectius en aques·
ta àrea són, d’una banda afavo·
rir la pràctica de l’esport a l’aire 
lliure, i de l’altra aconseguir que 
l’esport arribi a tothom. Instal·
lar aquestes dues taules de te·
nis fixes al carrer ens ajuda en 
aquest sentit. Una es col·locarà 

a la Font Cuitora, ja que hem 
considerat que està ben a prop 
d’un altre equipament espor·
tiu, el Pavelló, en un espai on 
ja hi ha les taules de pícnic. 
L’altre espai que hem escollit 
és l’Hort de la Vila, on ja hi 
ha col·locades unes petites 
màquines per fer esport”.
Precisament l’altre espai de 
la vila on hi ha col·locades 
unes màquines de gimnàs·
tica exterior són els jardins 
del Capelló. La bicicleta es·
tàtica té el mecanisme tren·
cat perquè es fa servir molt 
i aquests dies es procedirà 
canviar·la per una de nova. 

Capellades tindrà dues 
taules de tenis taula 
instal·lades al carrer
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquestes darreres set-
manes la Brigada 
d’Obres de l’Ajunta-

ment de Capellades treballa al 
camí d’accés al Cementiri.
La primera intervenció que 
s’hi ha realitzat ha estat la fi-
nalització de les escales que 
es troben a la part final del 
camí que fan servir els via-
nants per pujar fins dalt.
Aquest tram es va començar 
a arreglar fa un parell d’anys 
amb pedres, però en va que-
dar la meitat final per acabar. 
D’aquesta manera, el tram 
sencer d’escales permet es-
curçar i facilitar part del 
camí. Les pedres que s’utilit-
zen són de turo i s’extreuen 
durant les excavacions que 
es fan a l’Abric Romaní.
La segona actuació que s’està 
fent aquests dies és la neteja 

del camí d’accés al Cementiri. 
S’ha tret les herbes, branques 
i matolls que en dificultaven 
l’accés i s’ha netejat els trams 
que tenien deixalles i aboca-
ments  de  runa.  Ara  e l 
camí  està  pràct icament 
ja  tot  net  i  desbrossat .
Aquesta neteja se seguirà tam-
bé en breu dins el Cementiri.

Treballs al camí del cementiri 

D’altra banda el darrer treball 
que s’està executant en el camí 
del Cementiri és l’acondici-
onament del terreny on s’ha 
d’instal·lar l’espai per als gos-
sos que es recull a l’ordenança 
de civisme. Ara com ara s’està 
començat a desbrossar el ter-
reny i seguidament s’anivellarà 
i es passarà a fer-ne el tancat.

LA TORRE DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Torre 
de Claramunt ha signat 
un conveni de col·labo-

ració amb la Direcció General 
de Trànsit per poder disposar 
gratuïtament d’un alco-
holímetre destinat a me-
surar la concentració d’al-
cohol en aire expirat. 
Així, els Agents municipals de 
la Torre de Claramunt podran 
portar l’aparell al seu vehicle 
per fer-lo servir per dur a ter-
me les primeres diligències 
en un accident i també en 
controls d’alcoholèmia dins 
del terme municipal. 
Quan una persona, però, 
doni positiu en el control, 
caldrà avisar als Mossos 
d’Esquadra per tal de pro-

cedir en la denuncia. 
Aquesta vol ser una me-
sura més dels agents de 
la Torre per millorar les 
condicions de seguretat al 
conjunt de la ciutadania.

La Torre disposa d’un 
nou alcoholímetre

LA TORRE DE C. / LA VEU 

El primer cap de setma-
na d’octubre La Torre de 
Claramunt acollia més 

de 100  aficionats i amants dels 
gossos en dues jornades plenes 
d’activitat d’agility per aques-
tes mascotes. La prova, que era 
puntuable per al campionat 
d’Espanya d’Agility, va tenir 
com a jutge a Domingos Car-
neiros de Portugal. 
Els gossos participants van 
venir d’arreu de Catalunya 
i també es va comptar amb 
la presencia de competi-
dors d’Euskadi i Alacant
La prova va començar dissabte 

a les tres de la tarda i no va aca-
bar fins ben entrada la nit, cap a 
les nou del vespre. El diumenge 
la cita va ser a dos quarts de nou 
del matí i va acabar cap a les 
dues del migdia. 
L’organització va habilitar un 
espai d’acampada amb servei de 
WC i dutxes per a les persones 
que venien de fora. També hi va 
haver servei de cafeteria bar du-
rant tota la jornada.
La jornada estava organitzada 
pel Club d’Agility Miramar i va 
comptar amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de La Torre de 
Claramunt, l’hospital veterinari 
Veter-Centre, Talleres Carrique 
i Obres i Excavacions Escala

Agility a la Torre 
de Claramunt

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

A partir del 23 d’octubre 
s’inicia el termini per sol-
licitar les ajudes a l’escola-
rització 2017-18, a les que 
l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola destina 45.000€.
L’objecte de la present convo-
catòria d’ajuts a l’escolarització 
consisteix en donar suport als 
alumnes menors  de 25 anys 
que estiguin empadronats 
als Hostalets de Pierola i que, 
durant el curs 2017/18, esti-
guin  cursant estudis d’Edu-
cació Primària, Secundària, 
Batxillerat, mòduls forma-
tius  i estudis universitaris 
en centres públics  i/o pri-
vats amb títol homologat.
Aquest ajut va destinat al su-
port en les despeses d’esco-
larització consistents en el 
cost de llibres (factures ben 
desglossades emeses per em-
preses donades d’alta amb 
aquest objecte social), aparell 
informàtic (pels alumnes que 

segueixen un aprenentatge 
amb suport informàtic), quo-
ta de material exclusivament 
pels alumnes que no utilitzen 
llibres i substitutius dels llibres 
i matrícula per als alumnes de 
Primària, Secundària i per als 
alumnes que cursen estudis 
no obligatoris (Batxillerat, ci-
cles formatius, etc). Per als 
estudiants d’universitat és 
un ajut en concepte de ma-
trícula, exclusivament.
Les sol·licituds per a l’esmen-
tada convocatòria s’hauran de 
presentar, mitjançant imprès 
que es facilitarà a l’Ajuntament 
(i al web municipal) de dilluns 
a divendres de 9 a 14 hores i 
els dijous de 17 a 19 hores.  El 
termini de presentació de les 
sol·licituds és del 23 d’octubre 
al 20 de novembre de 2017, 
ambdós inclosos.
Tots els sol·licitants hauran 
d’estar matriculats durant  el 
curs escolar 2017/18 (inici 
del curs al setembre/octubre i 
finalització maig/juny).

Ja es poden demanar els 
ajuts a l’escolarització

Tot preparat per 
la 6a Caminada 
Intergeneracional 
dels Hostalets de 
Pierola

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

La 6a edició de la Camina-
da Integeneracional dels 
Hostalets de Pierola tor-
narà a reunir famílies per 
caminar tots junts.
El diumenge, 22 d’octubre 
veniu i caminem junts! Ca-
minada Intergeneracional, 
de 5 quilòmetres de distàn-
cia, amb sortida i arriba-
da a la plaça de Cal Figue-
res.  A  mig camí  es farà una 
aturada per fer l’esmorzar i 
tot seguit continuar fins ar-
ribar novament al punt de 
sortida.
Ins cr ip c ions :   A  p ar t i r 
de  l es  9 .15  a  l a  p laça  de 
C a l  F igueres .
Sortida: A les 9.30h
Recorregut:  5 quilòmetres 
amb una aturada a mig re-
corregut
Preu: Gratuït.
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PIERA / LA VEU 

L’actuació de l’actor 
Quim Masferrer i la 
visita a les sis residèn-

cies de la vila van ser altres 
actes del cap de setmana in-
closos en la celebració de la 
70a Festa de la Gent Gran
Diumenge dia 15 d’octubre 
es tancava la Festa de la Gent 
Gran, que aquest any arribava 
a la seva 70a edició. Durant 
tota la setmana van haver-hi 
propostes diverses que van 
comptar amb una gran acollida 
per part dels pierencs i pieren-
ques de més edat, com és el cas 
de la xerrada d’obertura sobre 
herències i l’impost de succes-
sions o la sortida a Alcover.
Dissabte al matí, una represen-
tació municipal, encapçalada 
per l’alcalde, Josep Llopart, la 
regidora de la Gent Gran, Va-
nesa Fernández-Arroyo, i el 
primer Tinent d’Alcalde, Jor-
di Madrid, es va apropar a les 
sis residències del poble (Sant 
Bonifaci, Meritxell, Sant Crist, 
La Torreta de Piera, Lina Soler 
i SR Lux). Durant les visites 
van estar acompanyats per re-
presentants del Pubillatge de 
Piera que van lliurar un obse-
qui floral a cada centre.
A la tarda, el teatre Foment 
de Piera es va omplir de gom 
a gom per a rebre la visita de 

Quim Masferrer. El conegut 
actor va mostrar molt interès 
per conèixer les curiositats i la 
gent de la vila i va oferir un 
monòleg durant el qual, en 
tot moment, va interactuar 
amb el públic assistent. 
Finalment, diumenge es va 
celebrar l’acte de cloenda de la 
70a Festa de la Gent Gran amb 
un dinar de germanor a la nau 
de Cal Sanahuja en el que hi 
van participar més de 770 per-
sones. D’aquests, com en an-
teriors edicions, el consistori 
convidava als avis i àvies em-
padronats a Piera de més de 
70 anys, els quals, durant l’acte 
de rebuda, van ser obsequiats 

Més de 770 persones participen en el 
dinar de germanor pierenc

amb una peça de ceràmica 
commemorativa.
L’acte va incloure un homenat-
ge als avis de més edat de Pie-
ra, el Joaquin Bosch Estivill, i 
la Dolors Balaguer Soler, de 99 
anys, tot i que aquesta darrera 
no va poder assistir al dinar 
per motius de salut. L’Ajunta-
ment va lliurar a tots dos una 
placa commemorativa en re-
coneixement als valors que 
representen com la saviesa i 
l’experiència. La música 
va amenitzar la vetllada 
després del dinar, amb un 
ball de capvespre que va 
tancar la 70a edició de la 
Festa de la Gent Gran.

PIERA / LA VEU 

Coincidint amb la ce-
lebració, dilluns dia 
16 d’octubre, del Dia 

Europeu de la mort sobtada, 
l’equip d’atenció primària de 
Piera ha organitzat dues acti-
vitats sota el lema ‘La socie-
tat salva vides’. La jornada 
ha començat amb una ses-
sió demostrativa que pre-
tenia donar als assistents 
algunes nocions bàsiques 
sobre com actuar davant 
una situació d’emergència.
Els professionals han recor-
dat que, en primer lloc, el 
més important és comprovar 
si la víctima respon i trucar 
al telèfon 112. Posteriorment 
s’han mostrat quines són les 
maniobres de reanimació 

cardiopulmonar (RCP) que 
caldria aplicar en cas que la 
persona no respirés amb nor-
malitat. Durant el taller, tam-
bé s’han donat alguns conei-
xements bàsics sobre l’ús del 
desfibril·lador. Des del CAP 
es vol agrair la col·laboració 
de Josep Montmany per la 
cessió d’un tors que s’ha uti-
litzat per a la formació.
Un cop finalitzada la sessió, 
els participants han fet una 
caminada pels carrers de 
la vila. La ruta ha sortit del 
CAP de Piera i ha passat pels 
diversos punts on es troben 
ubicats els desfibril·la-
dors. Aquest recorregut, 
però, no ha inclòs l’últim 
DEA que s’ha instal·lat 
a les pistes de futbol del 
barri de Can Claramunt. 

Piera, un municipi 
cardioprotegit

PIERA / LA VEU 

Volem informar-vos que en-
guany no hi ha prevista la con-
tinuïtat de l’Esplai que, fa més 
de 25 anys, porta el Lleure i 
els valors de la Creu Roja als 
infants del municipi de Piera.
Ens els darrers cursos l’ac-
tivitat s’ha dut a terme a la 
nau de Cal Sanahuja, que 
actualment es troba en fase 
de remodelació. Davant de 
la manca d’espais idonis per 
encabir-hi l’esplai, aquest s’ha 
suspès a l’espera que l’Ajun-

tament de Piera faciliti una 
nova ubicació.
Des de Creu Roja Anoia, 
volem agrair la implicació i 
confiança de totes les famí-
lies que durant aquests anys 
han fomentat el Lleure a Pi-
era, passant per l’equip de 
persones voluntàries que hi 
han dedicat moltes hores 
perquè els infants gaudissin 
d’aquestes activitats. Espe-
rem que aquestes circums-
tàncies eventuals s’esmenin i 
de cara a l’any vinent recu-
perar de nou l’Esplai.

L’Esplai de la Creu Roja 
de Piera no es farà

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

L p
Disseny de Producte

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

www.loop-disseny.com

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

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

Per més informació, truca’ns al: 
629 77 31 01
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LA LLACUNA / LA VEU 

Diumenge, la plaça 
Major de la Llacu-
na va ser l’escenari 

de la Mostra d’embotits i 
vins d’altura que enguany 
va arribar a la 10a. edició.
Com sempre els embotits i els 
vins van ser els protagonistes 
però també altres productes 
autòctons del territori com 
els formatges, els carquinyo-
lis o la mel van complementar 
les degustacions que cap a les 
14h del migdia ja comença-
ven acabar existències.
Al llarg de tot el matí, la plaça 
Major es va veure amb molt 
d’ambient. Gent procedent 
de la comarca però també del 
Penedès van visitar la mostra i 
participar de les degustacions i 
activitats programades.
A mig matí, es va rebre la vi-
sita de la presidenta de la Di-
putació de Barcelona, Mercè 
Conesa, el vicepresident, Marc 
Castells, la diputada Alba Ver-
gés, entre altres autoritats. En 
la recepció a l’Ajuntament, 
l’alcalde Josep Parera va agrair 
la visita de la presidenta i a la 
Diputació el suport amb el 

municipi i va explicar l’aposta 
que es fa per ser un municipi 
referent en el turisme d’interior 
però que alhora guardi l’equili-

Molta gent a la Llacuna atreta per la 10a Mostra 
d’embotits i vins d’altura

bri amb els que hi vivim cada 
dia. En aquest mateixa línia la 
presidenta de la Diputació, va 
felicitar al municipi per l’aposta 
que fa pel turisme de qualitat, 
l’urbanisme respectuós, la cura 
i protecció de l’entorn i l’orgull 
d’identitat”. Seguidament es va 
visitar el Centre de cultura i tu-
risme, es va visitar la mostra i 
saludar als expositors. 
Embotits Can Travé rep 
el reconeixement a la fei-
na ben feta i  d’identif ica-
ció amb el municipi
Com ja és tradicional, el dis-
sabte al local de Cal Sagrera 
té lloc el berenar – sopar amb 
degustació i maridatge d’em-
botits, formatges i postres amb 
vins i caves d’altura. En el marc 
d’aquest va tenir lloc l’entrega 
del premi Raïm d’Altura. En-
guany, l’Ajuntament ha volgut 
reconèixer la trajectòria dels 
elaboradors d’embotits Can 
Travé, un reconeixement a la 
feina ben feta i a la seva la im-
plicació, constància, identifica-
ció amb el municipi.
Més d’un centenar de persones 
van participar a la vetllada que 
va iniciar amb una conferèn-

LA LLACUNA / LA VEU 

El Centre de Cultura i Turis-
me de la Llacuna acull, a par-
tir de dilluns, 16 d’octubre, i 
fins al 30 d’aquest mes, l’ex-
posició interactiva de la Di-
putació de Barcelona “Menja 
bé, tu hi guanyes”. Aquesta 
mostra va adreçada a nens 
i nenes de 8 a 12 anys, amb 
l’objectiu de donar-los una 
s è r i e  d e  c o n s e l l s  s o b r e 
c o m  s e g u i r  u n a  a l i -
m e n t a c i ó  s a l u d a b l e .

L’exposició consta de dife-
rents plafons amb què es 
recrea l’ambient domèstic 
mitjançant espais que estan 
vinculats a l’alimentació i el 
lleure, i que faciliten un tre-
ball interactiu als visitants. 
Es complementa amb la uti-
lització de jocs multimèdia i 
un audiovisual protagonit-
zat per infants, de la matei-
xa edat que els destinataris 
de l’exposició, que expli-
quen els principis d’una 
alimentació saludable.

Els infants de la Llacuna 
aprenen a “Menjar bé” a 
través d’una exposició

cia sobre “La vitivinicultura a 
casa nostra. Més de 2.000 anys 
d’història” a càrrec d’Arqueo-
Vitis. Al llarg del berenar-so-
par es va comptar amb la músi-
ca en directe del grup “Tres de 
Vuit” qui van saber amenitzar 
el sopar i millor finalitzar-lo, 
amb música pop rock catalana 

que va fer aixecar de la cadira 
i ballar a molts dels assistents.     
El consistori fa una valora-
ció molt positiva de la mos-
tra d’ahir ja que assoleix 
objectiu marcats com els de 
donar a conèixer la qualitat 
dels productes del municipi 
i el mateix municipi.  

Els embotits i els 
vins van ser els 

protagonistes però 
també altres productes 
autòctons del territori 
com els formatges, els 
carquinyolis o la mel 

que van complementar 
les degustacions    
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CALAF / LA VEU 

El passat dissabte 7 d’oc-
tubre es va inaugurar 
l’exposició “El sentiment 

de la urgència” amb la presèn-
cia d’una cinquantena de per-
sones a la Capella del Centre 
Cívic de Calaf. L’exposició d’art 
va tenir una bona acollida per 
part del públic assistent que va 
acudir a la inauguració.
“El sentiment de la urgència” 
combina l’exposició de gra-
vats, pintures i videoarts amb 
actuacions en directe de per-
formances i concerts d’artistes 
catalans i cubans. El dia de la 
inauguració els diversos ar-
tistes participants van sor-
prendre el públic amb repre-
sentacions en directe.
La primera, una performance 
a càrrec de Jordina Ros i Pere 
Estadella, que va donar pas a 
una hora d’interpretacions. 

A les 18.30, els artistes Tània 
Moreno i Luis Miguel Gó-
mez van oferir un concert 
als assistents i a les 19 hores 
de la tarda, Eduard Brian va 
cloure la programació pel dia 
de la inauguració amb el seu 

Una cinquantena de persones visiten 
l’exposició “El sentiment de la urgència”

concert “Didgeriddo i altres 
vibracions sonores”.
Fins al proper 7 de novem-
bre, es podrà visitar aquesta 
exposició que compta amb 
una sèrie d’obres d’artistes 
catalans i cubans.

CALAF / LA VEU 

Dimarts a les 12 del 
migdia, a la Plaça 
Gran de Calaf s’han 

reunit aproximadament unes 
60 persones per mostrar el seu 
rebuig a la decisió de l’Audi-
ència Nacional de dictar pre-
só preventiva sense fiança per 
als líders de l’ANC i Òmnium 
Cultural, Jordi Sánchez i 
Jordi Cuixart, per un pre-
sumpte delicte de sedició. 
La concentració s’ha viscut 
amb indignació serena per 
part de tots els assistents.
Núria València, en qualitat de 
cap del comitè d’empresa de 
l’Ajuntament, ha llegit el ma-
nifest de l’Associació Catalana 
de Municipis (ACM) i de l’As-
sociació de Municipis per la 
Independència (AMI). El ma-
nifest critica l’empresonament 
dels dos Jordis i en demana la 
posada en llibertat. El text de 
l’ACM i l’AMI també ha volgut 
llençar un missatge d’unitat al 
dir que “empresonar represen-
tants de la societat civil forma 
part de l’estratègia de l’Estat 
per tensar, crispar i radica-
litzar un conflicte polític. 
L’objectiu final és desacti-
var tota la societat civil. Vo-
len dividir-nos com a poble 
i trencar la nostra cohesió 

social. No ho permetrem i 
no ho aconseguiran”.
També dimarts al vespre, més 
de 300 vilatans de Calaf van 
sortir al carrer per protestar 
en contra de l’empresonament 
dels presidents de l’ANC i 
d’Òmnium Cultural, Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart, en 
una manifestació convocada 
a diversos pobles de Catalu-
nya a les vuit de la tarda.
Els manifestants van comen-
çar la marxa des de la plaça 
dels Arbres, on van encendre 
espelmes que van mantenir 
enceses fins finalitzar l’acte, 
també, per mostrar el rebuig a 
la decisió de l’Audiència Naci-
onal. Membres de l’ANC Calaf 

Els calafins surten al carrer demanant la 
llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart

van encapçalar la manifesta-
ció amb una pancarta on es 
podia llegir “Llibertat Jordis”, 
el lema que s’ha estès arran de 
la detenció dels líders de les 
entitats sobiranistes.
El recorregut va passar per 
diversos carrers del munici-
pi, començant des de la plaça 
dels Arbres cap al Passeig de 
Santa Calamanda, seguint per 
l’Avinguda de Josep Miró i pu-
jant fins al Raval de Sant Jau-
me, per tornar a la plaça dels 
Arbres. Un cop allà, Gemma 
Ripoll, membre de l’ANC Ca-
laf, va llegir un text on expres-
sava el rebuig i el sentiment 
d’injustícia per l’empresona-
ment dels dos Jordis.

CALAF / LA VEU 

La Diputació de Bar-
celona ha lliurat a 
l’Ajuntament de Calaf, 

el projecte bàsic i executiu 
de consolidació de l’ermi-
ta de Sant Sebastià. L’edifici, 
catalogat com a Bé Cultural 
d’Interès Local, és una cape-
lla de nau única construïda 
amb murs de mamposteria 
i coberta amb una volta de 
canó rebaixada. Actualment, 
l’edifici presenta esquerdes a 
la volta i als murs i humitats 
tant per filtracions de la co-
berta com de capil·laritat.
El projecte, redactat pel Ser-
vei de Patrimoni Arquitec-
tònic Local (SPAL) preveu la 
substitució de la coberta, la 
consolidació de la volta i els 
murs, la reparació de les es-
querdes, la col·locació de t i -
rants  a  la  zona de  l’absis 
i  l ’execució  d’un drenat-
ge  per imetra l .  E l  pressu-
post  g lobal  de  l’ac tuació 
és  de  76.000 euros .
L’ermita de Sant Sebastià, si-

tuada al turonet del mateix 
nom, que domina el munici-
pi de Calaf, va ser construïda 
com agraïment del poble a 
Sant Sebastià, per haver alli-
berat a la ciutat de l’epidèmia 
de la pesta bubònica, que al 
1651 va exterminar tres quar-
tes parts de la població, més 
concretament, 413 persones. 
Aquesta ermita és un in-
dret de peregrinació i pro-
tecció del poble on, des del 
1692 fins l’actualitat, es 
porta a terme un aplec po-
pular cada 1 de maig.

La Diputació lliura el 
projecte executiu de 
l’ermita de Sant Sebastià

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

L’Ajuntament de Sant Martí 
Sesgueioles, a través de l’Àrea 
d’Acció Social i Ciutadania, va 
celebrar la X Festa dedicada a 
la Gent Gran. Amb l’objectiu 
de seguir potenciant el projecte 
de dinamització i relacions 
intergeneracionals, durant la 
setmana passada es van dur 
a terme un seguit d’activitats 
gratuïtes per als habitants 
majors de 65 anys.

Diumenge 15 d’octubre va tenir 
lloc el dinar de germanor, que 
va reunir a 70 persones a la sala 
polivalent La Fàbrica. L’àpat va 
ser elaborat pel Restaurant Lle-
negues del municipi.
El dinar va comptar amb un 
photocall on els diferents as-
sistents van poder fer-se foto-
grafies com a record de la cele-
bració.  L’acte va començar a les 
14.30 hores i va finalitzar a les 
19 hores, amb una gran satis-
facció per part de tothom.

70 persones assisteixen al 
X Dinar de la Gent Gran
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HOQUEI / DAVID VIA

Els arlequinats no po-
gueren passar de l’em-
pat contra el CP Vic 

en el primer enfrontament a 
Les Comes en la present OK 
Lliga. Els arlequinats tingue-
ren les millors oportunitats 
ofensives del partit, però un 
encertat Octavi Tarrés aturà 
tots els atacs locals fins a la 
segona meitat. Sergi Pla en el 
minut 41 i Jordi Méndez quan 
faltaven set segons donaren a 
l’Igualada HC el primer punt. 
Empat que té regust a victò-
ria, però que pogué ser més. 
El combinat de Ferran López 
sap que el partit d’aquest dis-
sabte podia haver acabat amb 
els tres punts, però un cop 
més la falta d’efectivitat ha 
marcat el desenllaç del joc. 
L’Igualada acabà el partit amb 
dos penals errats i una gran 
quantitat de tirs repel·lits pel 
pal. A més, el porter visitant 
Octavi Tarrés fou clau per al 
Vic, sent un mal de cap per a 
les ofensives locals. 
L’enfrontament començà amb 
un Vic poc agressiu, perme-
tent el joc local de forma cò-
moda. No obstant això, foren 
els visitants els qui s’avan-
çaren en l’electrònic després 
d’una pèrdua de pilota en 
camp vigatà. Mia Ordeig in-
terceptà la pilota i ell sol ar-
ribà fins a la porteria d’Elagi 
Deitg, qui no pogué fer res 
per evitar el gol visitant. 
La diana al cap de sis minuts 
de partit despertà a l’equip 
local. Els de Les Comes es fe-
ren amb el ritme del joc des 
d’aquell moment i començà 
una allau d’oportunitats de gol 
favorables al combinat de Fer-
ran López. No obstant això, el 
porter visitant es convertí en 
un mur que els locals no po-
dien sobrepassar. Els guants 
d’Octavi Tarrés, amb l’ajuda 
dels pals, aconseguiren man-
tenir fora de la seva porteria 
qualsevol tir local. El bon joc 
dels locals eclipsava a un 
Vic sense idees, tancat en 
defensa, esperant la patina-
da dels arlequinats. 
El descans arribà i el Vic man-
tenia el 0-1 imposat en el mi-
nut sis de joc. El combinat de 
Ferran López mantenia el bon 
ritme de joc aconseguit just 
després d’encaixar el gol de 
Mia Ordeig, sabent que enca-
ra els hi faltava un pas més per 
aconseguir tornar al partit. I 
tingueren l’oportunitat de fer-

Jordi Méndez aconsegueix l’empat a falta de set segons 
contra el Vic en un final agònic

ho un minut després de l’ini-
ci de la segona meitat gràcies 
a un penal que executà Oriol 
Vives. Malauradament pel 
combinat local, el porter Oc-
tavi Tarrés repel·lí el tir del ex-
jugador del Liceo. No obstant 
fallar la pena màxima, els arle-
quinats mantingueren el bon 
joc mostrat en la primera mei-
tat. Deu minuts després arribà 
un altre penal que hagués po-
gut posar, de nou, l’empat en el 
marcador. Aquest cop la me-
sura de l’àrbitre fou més gran, 

Els locals tornaven a veure 
la igualtat en el marcador, un 
fet merescut després del gran 
joc igualadí. L’alegria durà 
poc. Roger Bars, vint segons 
després de la diana de l’em-
pat, realitzà la desena falta de 
l’equip de Ferran López, cosa 
que donà als visitants una 
Falta Directa. Tirso Gómez 
no fallà davant d’Elagi Deitg 
i avançà, de nou, als vigatans. 
Una gerra d’aigua freda per 
l’equip de Les Comes. 
Un altre cop els igualadins 
hagueren de remar a contra-
corrent i, de nou, els arlequi-
nats tingueren la capacitat 
per mantenir el bon joc. Els 
locals tingueren les millors 
ocasions del partit durant els 
últims nou minuts d’enfron-
tament. Primer va ser Roger 
Bars qui estavellà la pilota al 
pal davant d’Octavi Terrés. 
Quatre minuts després, Tety 
Vives va veure com una nova 
oportunitat era escopida pel 
ferro, repetint ell mateix la 
situació quan faltaven dos mi-
nuts pel final. L’afició no s’ho 
podia creure, mentre veia que 
el temps s’acabava. Però no tot 
estava escrit. Quan faltaven set 
segons per al final, Jordi Mén-
dez aconseguí posar la pilota 
dins de la porteria visitant, 
fent justícia al joc local. Un 
partit que pogué haver acabat 
fàcilment amb la victòria local 
davant d’un dels millors com-
binats de l’OK Lliga. 
Després de l’agònic empat, 
l’Igualada HC es troba en dot-

zena posició, puntuant aquest 
cap de setmana el seu primer 
punt en lliga després de perdre 
el primer partit a Girona, per 
2-1. El Vic puja fins a la quarta 
posició, mantenint-se darrere 
del FC Barcelona Lassa, el HC 
Liceo i el Citylift Girona, tots 
tres amb ple de victòries. 
Com a detall important, des-
tacar que els igualadins estre-
naren a Les Comes, davant el 
Vic, un nou mes de “Suma’t al 
Rosa”, una iniciativa que rea-
litza el club anoienc per ajudar 
en la recerca contra el càncer 
de mama. Així doncs, l’Iguala-
da HC jugarà tots els seus par-
tits aquest mes d’Octubre amb 
la camiseta rosa.
Igualada HC 2 (0/2): Cinc 
inicial: Elagi Deitg, Roger 
Bars, Jaume Molas, Sergi Pla 

(1 gol), Oriol Vives. Cinc su-
plent: Tety Vives, Jordi Mén-
dez (1 gol), Gerard Miquel, 
Oriol Prat i Manel Del Valle.
CP Vic 2 (1/1): Cinc inicial: 
Octavi Tarrés, Mia Ordeig (1 
gol), Albert Grau, Borja 
López, Jassel Oller. Cinc 
suplent: Tirso Gómez (1 
gol), Pol Manrubia, Car-
les Sànchez, Jordi Urbano, 
Guillem Raurell.
Gols: Primera Part: 0-1 Mia 
Ordeig (Minut 6). Segona 
part: 1-1 Sergi Pla (Minut 
15), 1-2 Tirso Gómez (Minut 
16), 2-2 Jordi Méndez (Minut 
24.53)

deixant al Vic amb un home 
menys després d’ensenyar a 
Carles Sánchez la targeta bla-
va. Aquest cop Tety Vives fou 
l’encarregat de xutar el penal 
i, de nou, Octavi Tarrés man-
tingué la porteria a zero. Els 
anoiencs es veien però amb 
superioritat numèrica que rà-
pidament s’igualà després que 
Roger Bars veiés una cartoli-
na blava. El partit es quedava 
amb un tres contra tres que 
no aprofità ningú. Fins que, 
quatre minuts després, Sergi 
Pla aconseguís anotar el gol de 
l’empat després d’una passada 
des de darrere de la porteria. 
Començava un nou escenari. 

Els jugadors igualadins celebren el gol aconseguit als últims segons. / JOAN GUASCH

Un partit que podria 
haver acabat fàcilment 

amb al victòria local 
davant d’un dels millors 
combinats de l’OK Lliga

Classes de repàs/reforç particulars

Classes de totes les matèries per a 
nens/es de 3 a 12 anys a Igualada 

i Collbató. 

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

OK Lliga
Jornada 2 
Igualada   2 · 2   Vic
Lloret   6 · 5   Lleida
PAS Alcoy   6 · 2   Voltregà
Reus   ajr  Noia
Liceo   11 · 1   AsturHockey
FC Barcelona   7 · 1   Palafrugell
Caldes   4 · 2   Vendrell
Arenys   3 · 4   Girona

Jornada 3
Girona  -  Vic
Lleida  -  Igualada
Voltregà  -  Lloret
Noia  -  Enrile Alcoy
AsturHockey   -  Reus
Palafrugell   -  Liceo
Vendrell  -  FC Barcelona
Arenys  -  Caldes

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  FC Barcelona 6 2 2 0 0 16 2 14
2  HC Liceo 6 2 2 0 0 14 3 11
3  Girona 6 2 2 0 0 6 4 2
4  Vic 4 2 1 1 0 4 2 2
5  Reus 3 1 1 0 0 6 2 4
6  PAS Alcoy 3 2 1 0 1 9 6 3
7  CH Caldes 3 2 1 0 1 6 5 1
8  Lleida 3 2 1 0 1 9 9 0
9  Vendrell 3 2 1 0 1 5 5 0
10  CH Lloret 3 2 1 0 1 6 7 -1
11  Palafrugell 3 2 1 0 1 4 9 -5
12  Igualada 1 2 0 1 1 3 4 -1
13  Noia 0 1 0 0 1 2 3 -1
14  CE Arenys 0 2 0 0 2 4 7 -3
15  CP Voltregà 0 2 0 0 2 4 12 -8
16  AsturHockey 0 2 0 0 2 2 20 -18



Tercera victòria consecutiva del CF Igualada

El CF Igualada està fent un molt bon inici de temporada.

PERE SANTANO / LA VEU 

E ls igualadins acon-
segueixen la tercera 
victòria consecutiva, 

amb gran solvència al camp 
del Vista Alegre (0-2), i es-
calen posicions, a falta d’un 
partit per disputar.
Els jugadors de Dani Gimeno 
estaven ben mentalitzats del 
seu objectiu. I eren conscients 
que seria un partit similar al 
de les últimes setmanes, do-
mini blau i vigilar perills a l’es-
quena de la defensa.
Els visitants sabien que no 
havien de deixar la feina pels 
últims minuts i van començar 
el partit amb gran intensitat 
i una ràpida circulació de pi-
lota. Les ocasions blaves ar-
ribaven de manera freqüent, 
gràcies a grans jugades col-
lectives. No obstant, el gol no 
va arribar fins al minut 37, 
quan després d’una increïble 
jugada de paciència i con-
trol igualadí, els locals es van 
marcar a la seva porteria.
Els de Dani Gimeno havi-
en aconseguit el més difícil, 
obrir la llauna. S’anava al 
descans amb superioritat al 
marcador i amb un domini 
aclaparador en el joc.
A la represa, el partit va se-
guir la mateixa tònica, i els 
blaus seguien tenint aproxi-
macions a l’àrea rival. Tot i 
això, en un jugada aïllada, 
els de Castelldefels van te-
nir una gran ocasió al con-
tracop. Però, hi havia Dani, 
que amb una gran aturada 
mantenia per davant als 
blaus. Així doncs, arribant 
a l’ última fase del partit, 
els locals van avançar línies 
i va arribar l’hora de ser 

futbol 3A CATALANA G7
Jornada 7 
Pirinaica   5 · 1   Aviá B
Navás   1 · 3   Manresa B
Puigreig   2 · 2   Fruitosenc
Santpedor   2 · 3   Can Parellada
Ignasi Puig   3 · 3   Viladecavalls
Calaf   1 · 3   Suria
Cardona   3 · 1   Sant Pere Nord
Juan XIII   0 · 1   Puigcerdá
Marganell   2 · 0   Moiá

Jornada 8
Aviá B  -  Navás
Manresa B  -  Puigreig
Fruitosenc  -  Santpedor
Can Parellada  -  Ignasi Puig
Viladecavalls   -  Calaf
Suria  -  Cardona
Sant Pere Nord  -  Juan XIII
Puigcerdá  -  Marganell
Moiá  -  Pirinaica

futbol 3A CATALANA G8
Jornada 7 
Vallirana    4 · 1   Olesa
Pallejá   1 · 4   Levante Planas
Sant Esteve   7 · 3   Cervelló
Castelldefels B   1 · 2   Abrera
SV Horts   2 · 1   Torrelles
Sant Andreu B   4 · 2   P. Málaga
Can Roca 74   2 · 5   Viladecans B
Corbera   5 · 2   San Mauro B
Martorell   3 · 0   PR Sant Feliu

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 7 
B Blanques   1 · 0   Sant Ildefons
Valls    0 · 1   Rapitenca
Vista Alegre   0 · 2   Igualada
Viladecans    0 · 1   Andorra
Sants   0 · 1   Alpicat
Efac Almacelles   2 · 1   Lleida B
Balaguer   4 · 0   Tortosa
Martinenc   1 · 0   Vilaseca
San Cristóbal   1 · 1   U. Bellvitge

Jornada 8
Sant Ildefons  -  Valls 
Rapitenca  -  Vista Alegre
Igualada  -  Viladecans
Andorra  -  Sants
Alpicat  -  Efac Almacelles
Lleida B  -  Balaguer
Tortosa  -  Martinenc
Vilaseca  -  San Cristóbal
U. Bellvitge  -  B Blanques 

Jornada 8
Olesa  -  Pallejá
Levante Planas  -  Sant Esteve
Cervelló  -  Castelldefels B
Abrera  -  SV Horts
Torrelles  -  Sant Andreu B
P. Málaga  -  Can Roca 74
Viladecans B  -  Corbera
San Mauro B  -  Martorell
PR Sant Feliu  -  Vallirana

més verticals. I així ho va 
aprofitar Martí, al minut 
88, amb una gran caval-
cada, va saber definir per 
sentenciar el matx.
Amb aquesta victòria, els 
anoiencs es situen a la vui-
tena plaça amb deu punts, 
amb un partit menys. El 
pròxim diumenge, a les 
17h, els blaus rebran al Vi-
ladecans a Les Comes.
CFI: Dani; Aleix (Anderson 
72’), Bernat, Cano, Baral-
dés; Thomas, Morillas (Eloi 
63’), Güell, Juanjo (Moragas 
67’); Eric (Martí 54’) i Edgar

Derrota en el descompte del 
CFI femení
El conjunt blau tenia un 
dels partits més complicats 
de tota la temporada a un 
dels millors camps de la ca-
tegoria, el del Seagull.
Les noies de Jordi Torres van 
saber defensar molt bé la por-
teria durant la primera part, 
alternant amb possessions 
llargues de pilota, que feien 
sentir còmodes a les visitants.
Al minut 26 un gran contra-
atac va fer que Judit Pablos 
encarés a la seva rival i li fes 
penal, per no enfrontar-se a la 

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 7 
Montserrat   1 · 2   Martinenca
Munia   2 · 2   Ódena
San Mauro   6 · 0   Piera
Anoia   3 · 0   Riudebitlles
Mediona   1 · 1   Sitges
Sant Pere   0 · 4   Cubelles
Ribes   3 · 2   Hortonenc
Olivella   4 · 3   J Ribetana
Moja   5 · 1   La Pobla

Jornada 8
Martinenca  -  La Munia
Ódena  -  San Mauro
Piera  -  Anoia
Riudebitlles  -  Mediona
Sitges  -  Sant Pere
Cubelles  -  Ribes
Hortonenc  -  Olivella
J Ribetana    -  Moja
La Pobla  -  Montserrat

   PT. j g e p gf gc df
1  FC Barcelona B 16 6 5 1 0 15 3 12
2  Europa 13 6 4 1 1 15 7 8
3  AEM Lleida 13 6 4 1 1 10 2 8
4  Collerense 12 6 4 0 2 16 8 8
5  Seagull 11 6 3 2 1 15 6 9
6  Espanyol B 11 6 3 2 1 10 4 6
7  Son Sardina 9 5 2 3 0 3 1 2
8  Igualada 7 5 2 1 2 11 8 3
9  Pallejá 6 6 2 0 4 13 17 -4
10  Pardinyes 5 6 1 2 3 8 13 -5
11  Sant Gabriel 4 5 1 1 3 5 8 -3
12  Levante Planas 4 6 0 4 2 7 16 -9
13  Sp Mahón 2 6 0 2 4 1 12 -11
14  P Ferranca 0 5 0 0 5 5 23 -18

futbol 2A NACIONAL F.

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

Jornada 7
Igualada  -  Pallejá
FC Barcelona B  -  Europa
Espanyol B  -  P Ferranca
Son Sardina  -  Collerense
Levante Planas  -  AEM Lleida
Sant Gabriel  -  Pardinyes 
 Seagull  -  Sp Mahón

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Cubelles 21 7 7 0 0 26 4 22
2  Moja 19 7 6 1 0 25 7 18
3  San Mauro 18 7 6 0 1 26 7 19
4  Sitges 14 7 4 2 1 19 8 11
5  Ódena 13 7 4 1 2 20 10 10
6  J Ribetana 12 6 4 0 2 20 12 8
7  Anoia 10 7 3 1 3 16 11 5
8  Piera 9 7 3 0 4 21 18 3
9  Riudebitlles 9 7 3 0 4 16 21 -5
10  Ribes 8 7 2 2 3 11 13 -2
11  La Pobla 8 7 2 2 3 11 18 -7
12  Montserrat 7 7 2 1 4 10 13 -3
13  Mediona 7 7 2 1 4 10 22 -12
14  Olivella 6 7 1 3 3 10 18 -8
15  Hortonenc 5 7 1 2 4 14 20 -6
16  Sant Pere 5 6 1 2 3 10 18 -8
17  Martinenca 4 7 1 1 5 6 25 -19
18  Munia 1 7 0 1 6 9 35 -26

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Martorell  17 7 5 2 0 18 6 12
2  Vallirana  16 7 5 1 1 17 8 9
3  Levante Planas 13 7 3 4 0 13 8 5
4  Castelldefels B 12 7 3 3 1 11 6 5
5  Pallejá 12 6 4 0 2 13 10 3
6  SV Horts 12 7 3 3 1 15 13 2
7  PR Sant Feliu 11 6 3 2 1 17 8 9
8  P. Málaga 11 7 3 2 2 11 12 -1
9  Olesa 10 6 3 1 2 12 11 1
10  Corbera 7 7 2 1 4 15 15 0
11  San Mauro B 7 7 2 1 4 12 15 -3
12  Abrera 7 7 2 1 4 8 11 -3
13  Sant Andreu B 7 7 2 1 4 13 21 -8
14  Viladecans B 6 6 2 0 4 13 14 -1
15  Can Roca 74 5 6 1 2 3 8 15 -7
16  Sant Esteve 4 6 1 1 4 11 16 -5
17  Cervelló 3 6 0 3 3 10 21 -11
18  Torrelles 2 6 0 2 4 4 11 -7

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Viladecavalls 16 6 5 1 0 15 6 9
2  Juan XIII 16 7 5 1 1 12 7 5
3  Pirinaica 15 6 5 0 1 19 9 10
4  Manresa B 15 7 5 0 2 20 16 4
5  Suria 12 6 4 0 2 11 9 2
6  Can Parellada 12 6 4 0 2 9 7 2
7  Sant Pere Nord 10 6 3 1 2 17 13 4
8  Calaf 10 6 3 1 2 14 13 1
9  Puigcerdá 10 6 3 1 2 7 6 1
10  Marganell 8 7 2 2 3 11 11 0
11  Cardona 7 5 2 1 2 5 5 0
12  Navás 7 6 2 1 3 5 10 -5
13  Ignasi Puig 6 6 1 3 2 13 13 0
14  Santpedor 6 6 2 0 4 10 14 -4
15  Puigreig 5 6 1 2 3 10 11 -1
16  Aviá B 3 7 1 0 6 11 18 -7
17  Moiá 1 6 0 1 5 5 15 -10
18  Fruitosenc 1 7 0 1 6 9 20 -11

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

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 5
La Llacuna    -  Fátima
Vilanova Camí   -  Montbui
Vallbona    -  Capellades
Ateneu  -  FC Masquefa
Masquefa CE  -  Cabrera
La Paz  -  Rebrot
Tous  -  La Torre
Host Pierola  -  Carme

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Capellades 15 5 5 0 0 23 3 20
2  FC Masquefa 15 5 5 0 0 22 3 19
3  Fátima 12 5 4 0 1 18 5 13
4  Carme 12 4 4 0 0 14 3 11
5  Vilanova Camí 9 5 3 0 2 14 11 3
6  Host Pierola 9 5 3 0 2 10 8 2
7  Masquefa CE 9 5 3 0 2 6 11 -5
8  Tous 6 5 2 0 3 6 10 -4
9  Ateneu 6 5 2 0 3 9 17 -8
10  Montbui 4 5 1 1 3 9 12 -3
11  Rebrot 4 4 1 1 2 7 10 -3
12  La Torre 4 5 1 1 3 12 20 -8
13  Vallbona 2 4 0 2 2 4 8 -4
14  Cabrera  1 4 0 1 3 7 13 -6
15  La Llacuna 1 5 0 1 4 3 14 -11
16  La Paz 1 5 0 1 4 8 24 -16

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

portera badalonina. El penal 
el va transformar ella mateixa 
amb un magnífic tir posant el 
0-1 al marcador.
El resultat no es va moure 
més durant la primera part, 
encara que el Seagull seguia 
generant ocasions de gol a 
la porteria de Noelia.
La segona part va ser un clar 
monòleg de l’equip badaloní, 
que tenia la pilota i buscava 
atacs constants per ambdues 
bandes. Les nostres jugadores 
veien com passaven els minuts 
i el marcador no es movia.
No obstant, al minut 64, 

amb una internada per 
banda i posterior centrada, 
feia que Sara Serna (exju-
gadora de Superlliga) em-
patés el partit (1-1).
Tot seguia igual, l’Igualada 
buscava defensar el màxim 
possible l’empat i quan sem-
blava que es repartirien els 
punts, va arribar el gol de Sea-
gull. Al minut 90 de joc, un 
xut de Zaira (Ex jugadora 
de Superlliga) des de la 
frontal de l’àrea que va en-
trar per tot l’escaire.
Amb aquest resultat, l’equip es 
situa en vuitena posició, amb 
un partit menys. El partit en-
darrerit, contra el Sant Ga-
briel, es disputarà el pròxim 
22 d’octubre a les 18:00h. La 
resta d’equips farà la respec-
tiva aturada per compromi-
sos de seleccions.
CFI: Noelia; Elena, Esther, 
Júlia, Aina; Laura Ribas, Mar-
cet, Jana, Marina, Judit i Anna 
Bernadí. També van partici-
par; Núria i Pilar.
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CURSA / LA VEU

Diumenge Igualada ce-
lebra la 39a edició de la 
Cursa Popular, el seu 

acte esportiu més obert i que, 
alhora, dóna el tret d’inici 
als Jocs Escolars de l’Anoia, a 
les temporades esportives 
en general i aquest any, a 
més, serà la cita que obrirà 
oficialment la candidatu-
ra “Igualada, Ciutat Eu-
ropea de l’Esport 2019”. 
El Parc Central serà aquest 
2017 l’espai que acollirà la sor-
tida i l’arribada de la Cursa, 
tant el recorregut A, de 5 qui-
lòmetres i que començarà a 
les 11h, com el recorregut B, 
d’1,9 quilòmetres i que arren-
carà a les 12h. Això permetrà 
a tots els participants gaudir 
de l’esdeveniment en una ma-
teixa zona i el nou emplaça-
ment permetrà oferir també 
una gran festa esporti-
va familiar i per a tothom. 
Com a conseqüència d’aques-
ta ubicació, els circuits se-
ran totalment diferents a les 
anteriors edicions. El recorre-
gut A, per les categories Ben-
jamí, Aleví, Infantil, Cadet, 
Juvenil i Majors A, B, C i D, 

El Parc Central acull diumenge la 39a Cursa Popular d’Igualada
sortirà del Parc Central i pas-
sarà per Av. Catalunya, Ctra. 
Manresa, c/ Doctor Fleming, 
c/ Bellprat, Av. Balmes, Av. 
Catalunya, c/ Comarca, c/ 
Masquefa, c/ Les Comes, Av. 
Doctor Pasteur, Av. Barcelo-
na, Pl. Mossèn Segura i Av. 
Catalunya, per acabar nova-
ment al Parc Central. I el re-
corregut B, per petits fins a 
categoria Prebenjamí i els 
seus pares i acompanyants 
començarà al Parc Central i 
recorrerà Av. Catalunya, Av. 
Mestre Muntaner, c/ Giro-
na, Av. Barcelona, Pl. Mossèn 
Segura i Av. Catalunya, fina-
litzant també al Parc Central 
Hi haurà trofeus per als gua-
nyadors absoluts i per als tres 
primers classificats de cada 
categoria del recorregut A i 
també vals bescanviables per 
material esportiu per les tres 
escoles amb més participació. 
A més, es donarà un val per 
material esportiu a l’escola 
amb més percentatge de parti-
cipació en relació amb el nom-
bre d’alumnes matriculats. 
La Cursa és d’inscripció gra-
tuïta i està organitzada per 

dres a les oficines del servei 
d’Esports de 8 a 15h, el dis-
sabte al mateix Parc Central 
de 9:30h a 20:30h, o bé el 
diumenge de 9:30h a 10:30h. 

l’Ajuntament de la ciutat i el 
Consell Esportiu de l’Anoia. 
Compta amb la col·labora-
ció del Club Atlètic Igualada 
(CAI), Tuga Active Wear, 
Cal Font Wellness Centre, 
Stikets, Anima’ns Grup i 
Carrefour. Té el suport de 
la Diputació de Barcelona i 
de la Secretaria General de 
l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya i també el patrocini 
de BBVA - Catalunya Caixa. 
Una edició més, l’empresa 
AquaSOS donarà mig euro 
per cada participant a un 
projecte i entitat de Igua-
lada Solidària.  En la pro-
pera edició de La Veu de 
l’Anoia  del divendres 27 hi 
trobareu les classificaci-
ons completes de la cursa. 
 
Inscripcions 
Si encara en queden de dispo-
nibles, les inscripcions es po-
dran realitzar presencialment 
avui divendres, de 8 a 15h a les 
oficines del Servei d’Esports, 
i dissabte, de 9:30 a 20:30h al 
mateix Parc Central. Pels qui 
ja s’hagin inscrit, els dorsals 
es podran recollir avui diven- Recorregut B, pels més petits.

Recorregut A, pels més grans.

Els participants del recorre-
gut B s’hi podran apuntar el 
mateix dia, des d’una hora 
abans d’iniciar la cursa, al ma-
teix lloc de la sortida.

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

TOT EL QUE NECESSITEU PER FER PANELLETS
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El Club Bàsquet Igualada es classifica 
per a la “final four” de la Lliga EBA
BÀSQUET / LA VEU

El Club Bàsquet Igualada 
es va classificar per a la 
final four de la Lliga Ca-

talana EBA després de superar 
el CB Vic - Universitat de Vic 
per 75 a 65. Els igualadins van 
anar per davant durant tot el 
partit i van saber gestionar la 
diferència fins al final. La fi-
nal four de la Lliga Catalana 
EBA es jugarà el cap de set-
mana del 3 i 4 de febrer. A 
les semifinals s’enfrontaran 
al Mollet i l’altra serà entre 
el Club Bàsquet Quart i el 
Masnou. La seu de les finals 
encara està per determinar. 

BÀSQUET / LA VEU

Avui divendres a les 
19:00h, al Poliespor-
tiu de Les Comes, el 

Club Bàsquet Igualada farà la 
presentació oficial dels equips 
de la temporada 2017-2018. 
L’acte tindrà una durada d’una 
hora, aproximadament.
Es presentaran els 27 equips 
que enguany té el club i a 
l’acabar l’acte hi haurà un 
petit refrigeri amb les au-
toritats locals i els membres 
de la Junta Directiva.

   j g p gf gc df
1  Mataró 4 4 0 308 273 35
2  Vic 4 3 1 352 243 109
3  Pardinyes 4 3 1 306 277 29
4  Bahía Palma 4 3 1 333 312 21
5  Valls 4 3 1 298 279 19
6  Mollet 3 2 1 227 213 14
7  Cornellá 4 2 2 289 278 11
8  Salt 4 2 2 308 314 -6
9  Castellbisbal 4 2 2 273 303 -30
10  Igualada 3 1 2 224 235 -11
11  El Olivar 4 1 3 286 308 -22
12  Cerdanyola 4 1 3 249 326 -77
13  JAC Sants 4 0 4 274 302 -28
14  Andorra 4 0 4 280 344 -64

Lliga EBA

Jornada 4 
Bahía Palma   89 · 67   Cornellá
Mataró   87 · 74   Salt
JAC Sants   51 · 66   Valls
Andorra   73 · 76   Pardinyes
Vic     111 · 37  Cerdanyola
Castellbisbal   77 · 63   El Olivar
Mollet-CB Igualada (25 d’octubre, 22h)

Jornada 5
Mollet    -  Castellbisbal
El Olivar  -  Vic
Cerdanyola   -  Andorra
Pardinyes  -  JAC Sants
Valls   -  Mataró
Salt    -  Bahía Palma
Igualada    - Cornellá

El sènior femení del CBI 
aconsegueix la primera 
victòria 
BÀSQUET / LA VEU

Primera victòria del sè-
nior femení en aquesta 
primera fase, davant el 

Bencriada Banyoles per 76 a 
56. Construït en un primer 
quart ofensiu molt bo, amb 
24 punts i un joc vertical que 
va portar a l’equip igualadí 14 
cops a la línia de tirs lliures, 
a partir d’aquí un joc sòlid va 
permetre augmentar poc a poc 

la diferència. Important victò-
ria contra un rival que por ar-
ribar a ser directe i important 
també el 20 punts de diferencia 
vitals pel bàsquet average futur 
en dobles i triples empats.
Parcials: (24-12) (18-18) (19-
16) (15-10)
Anotadores: Carner (14), Al-
domà (-), Soler (4), Amatllé 
(16), Jané (8), Lamolla (10), Fi-
gueras (-), Carrasco (20), Fer-
nàndez (-), Roda (4)

Avui, presentació dels 
equips del Club Bàsquet 
Igualada davant l’afició 

Renovació dels patrocinis de 
Servisimó i Alain Afflelou
Una temporada més, el con-
cessionari Audi – Volkswagen 
– Skoda d’Igualada , col·labo-
rarà amb el Club tenint pre-
sència en varis actes i activi-
tats durant l’any, singularment 
el dia de la presentació dels 
equips i en motiu de la cele-
bració del 3x3 a Cal Font. 
En virtut d’aquest acord amb 
l’Alain Afflelou, el Sènior B mas-
culí, que actualment competeix a 
2a. Catalana,  agafarà el seu nom 
i lluirà la marca a la samarreta.  

Cròniques de l’Òdena
Club Bàsquet

BÀSQUET / LA VEU

Les cròniques dels partits 
del passat cap de setma-
na de l’Òdena C. B. 

ÒCB SÈNIOR “A” 65 - 59  BÀS-
QUET SITGES “B”  
Partit dominat des de l’inici 
amb petits avantatges fins arri-
bar a la mitja part (39 a 33). 
A 6 minuts pel final del partit i 
dominant el partit per 10 punts 
de marge (47 a 57), els locals 
van aconseguir un espectacu-
lar parcial de 18 a 2 que donava 
la 4ª victòria en 5 partits.
Varen jugar: Pons (2), 
Máximo (3), Estany (4), 
Tarrida (13), Mercadé (12), 
Soriano (5), Lorente (8), 
Vives (6) i Vallverdú (12).

ÒCB SÈNIOR “B” 48 - 65 AL-
TOACIN MANRESA
Els manresans van aconseguir 
arribar al final del 1er. quart 
amb un marcador molt favora-
ble de 4 a 18, que va provocar 
que els locals anessin a remolc 
durant la resta de partit.
La remuntada semblava possi-
ble però finalment la diferència 
encara es va fer més gran. 
Varen jugar: Iglesias (4), Fajas 
(8), Palomas (8), Sánchez (7), 

Soriano (7), P. Martí (2), A. 
Martí (5), Gomicia (0), Vidal 
(7) i Piera (0).

ÒCB SÈNIOR FEMENÍ 48 
- 55 CATALANA OCCI-
DENT MANRESA
Si exceptuem el parcial desfa-
vorable del 1r. quart (5 a 10), 
la resta de parcials (23 a 23 a 
la mitja part i 34 a 35 al final 
del 3er. quart) van ser molt 
igualats i només els petits de-
talls van decantar el partit cap 
a una banda, en aquest cas, 
cap a l’equip manresà.
A 5 minuts pel final del par-
tit, les odenenques van tenir el 
darrer avantatge del partit (44 
a 42). Les errades en els tirs 
lliures va ser un handicap molt 
determinant que va arrossegar 
a l’equip cap a la derrota. 
Varen jugar: Raja (4), Roca-
giné (1), Pedregosa (8), Frei-
xas (5), Haro (5), Forn (20), 
Vidal (5) i Farreras (0).

ÒCB SOTS-21 27 - 85 C. B. JO-
VENTUT CASTELLDEFELS
Varen jugar: Vidal (2), Por-
redón (5), Torrellardona (6), 
Calle (8), Fuentes (5), Ferrer 
(1) i Palomas (0).

Sort dispar per als dos sèniors del 
Vilanova Bàsquet Endavant
BÀSQUET / LA VEU

Diumenge al matí, 
l’equip sènior mas-
culí va perdre a la 

pista del  ASFE Sant Frui-
tós, un dels líders de la 
competició per 83 a 53.
Partit molt dur per als nois. 
Després d’un parcial d’inici 
de 18-2 van reaccionar tí-
midament i el primer quart 
va acabar 26-13. El partit va 
continuar amb grans avan-
tatges per l’equip local, però 
sense que els jugadors vila-
novins baixessin els braços. 
Van jugar Francis Rodríguez 
(19), Miguel Angel García 
(11), Quim Palet (12), Anto-
nio García (8), Jan Palomeras 
(1), Fernando Leno (2), Sergi 
Brugués i Oscar Borrega. En-
trenador Pep Ferrer. 
A la tarda, l’equip sènior feme-

ní va sumar la segona victòria 
de la temporada a la pista del 
A.E. L’Esquitx Sant Sadurní  
per 54 a 61.
Partit molt igualat, amb dife-
rències mínimes per amb dos 
equips. Molt ficades al partit des 
de el començament, es van posar 
7 punts per damunt 9-16, però 
l’equip local va ajustar la seva de-
fensa i amb un gran encert des 
de la línia de 3, va arribar a tenir 
7 punts d’avantatge 44-37.

L’últim quart va tornar a 
ser decisiu i un parcial en 
els 2 últims minuts de 2-9 
va donar una lluitada vic-
tòria a les vilanovines.
Van jugar Marina Espejo 
(4), Clara Bargalló (12), 
Clàudia Oller (7), Clàu-
dia Miramunt (7), Marina 
Palmés (8), Elia Díez (19), 
Clara Roca, Anna Palacios 
i Núria Torrens (4). Entre-
nador Alexey Domènech.
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Cap de setmana nefast pels equips de 
l’Igualada Vòlei club

VÒLEI / LA VEU 

El cap de setmana del 14 
i 15 d’octubre cap equip 
de l’Igualada Vòlei Club 

va poder gaudir de la victòria.
El Jorba Solà Sènior A va rebre 
el Club Inef Lleida al fortí i van 
poder treure un valuós punt, 
amb un equip que es perfila 
dels més competitius del grup. 
Al final 2-3 i amb la participa-
ció de dos juvenils, la setmana 
que ve es desplaçaran a Cunit.
El Sènior Femení A a la seva 
visita al Opticàlia Vilanova, 
no van poder fer res contra les 
vilanovines, i sols en el primer 
set van poder competir. Al fi-
nal 3-0, i mirar de fer un canvi 
al pròxim partit, on visitaran 
la pista del Esplugues.

El sènior Femení B va perdre 
per 1-3 després d’un partit 
molt disputat i amb molt er-
rors no forçats que van decidir 
el partit, també visita l’Esplu-
ges B en el pròxim partit.

Equips base
El Juvenil Femení va perdre 
per 0-3 un partit intens on 
la por i la falta de contun-
dència en els punts claus del 
partit van decantar-lo cap el 
cantó dels visitants.
El Cadet Femení va caure da-
vant el Cecell per un 0-3. Les 
igualadines venien d’un bon 
partit a Vilafranca on van gua-
nyar, però les lesions d’alguna 
jugadora va impedir que l’equip 

rendís al 100% i no entrar en el 
partit, en el que les lleidatanes 
van manar, i no van donar cap 
opció a les jugadores del IVC. 
La setmana que visiten terres 
de Lleida davant el Claver.

Dues jugadores nomina-
des al Premis de l’Esport 
de Vilanova del Camí
També fer menció que tant 
Melanie Soriano i Janna Gon-
zalez van ser nominades en els 
premis de l’Esport de Vilano-
va del Camí, com a promesa i 
absoluta respectivament. Juga-
dores que van ser formades al 
IVC i que actualment militen 
al Futbol Club Barcelona i Vo-
ley Playa Madrid.

Bons resultats del Club 
Patinatge Artístic Igualada 
a les proves de nivell

PATINATGE ARTÍSTIC / LA 
VEU 

El diumenge 15 d’octu-
bre es van celebrar a 
Masquefa les proves 

de nivell de la Federació Ca-
talana de Patinatge.
Fins a 6 patinadores del Club 
Patinatge Artístic Igualada les 
van superar satisfactòriament.
En Iniciació C: Abril Dome-

nech, Mireia Cutanda, Maria 
Escoda i Gisela Santiago.
En Iniciació B: Ainara Va-
rela i Iris Ruiz.
S’ha de destacar l’esforç de to-
tes les patinadores i el treball 
de l’entrenadora Cristina Fer-
nandez ja que aquests resultats 
són els fruits de moltes hores 
d’entrenament.

TENNIS TAULA / LA VEU 

El passat dissabte es va 
celebrar al Poliespor-
tiu Les Comes, el 45é 

trofeu Ramon Orga, entre els 
equips del CPP Igualada Ctai 
i el CTT Mollerussa, coinci-
dint amb la segona jornada 
de la lliga estatal, amb bona 
afluència de públic.
Partit molt disputat, que va 

decantar-se per l’equip visitant. 
Bon partit de Daniel Luco que 
va aconseguir fer els dos punts. 
Destacar també la participació 
d’en Bernat Luco en el seu de-
but a la categoria.
El resultat final va ser de 2 a 4 
favorable al Mollerussa.
Jugaren : Daniel Luco (2), Ro-
ger Domingo i Bernat Luco.

Derrota del CPP Igualada 
CTAI al 45è Trofeu 
Ramon Orga

El proper diumenge 29 Capellades 
celebra la 8a Cursa Neandertal
CURSA / LA VEU 

El proper dia 29 Capella-
des celebra la vuitena 
edició de la Cursa Ne-

andertal, que com cada any 
500 participants correran pels 
boscos i muntanyes dels vol-
tants de la Vila. 
Coincidint amb la cursa, es 
celebra també la Mini Nean-
dertal, un conjunt de curses 
infantils on participen nens i 
nenes de les escoles de Cape-
llades i rodalies.
AEMdeKP continua amb la 
tasca de implicar tot el po-
ble a la festa, i aquest any 
instaura els Premis Nean-
dertal, que aportaran una 
quantitat econòmica a una 
entitat que treballi a tasques 
solidàries i de bé social. 
Aquest any, celebrant l’edició 
zero dels Premis, l’entitat esco-

llida ha estat Càritas Cape-
llades, i el Padrí dels premis 
es el conegut Paleontòleg Eu-
dald Carbonell, que és tam-
bé el protagonista del cartell 
de la cursa, caracteritzat de 
Home de Neandertal.

Als Premis Neandertal, s’han 
afegit els comerços de Cape-
llades Comerç, i durant les 
setmanes abans de la cursa, 
recullen canvi de les compres 
a guardioles instal·lades als 
seus mostradors.
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HANDBOL / LA VEU  

Partit disputat el passat 
dissabte a la Sala de 
Barri del Pavelló de les 

Comes contra el Catalonia 
(BCN).
Els nois de l’equip SAI Speci-
al Handbol del Club Handbol 
Igualada estrenaven entrena-
dor aquesta temporada, Hilari 
Canales, estaven molt contents 
per començar la competició.
Va començar el partit amb 
domini local amb un joc molt 
vistós amb bones passades i 
gols de gran qualitat. L’equip 
visitant, un equip molt lluita-
dor en el seu joc, no ho po-
sava fàcil però els igualadins 
arribaven al descans amb un 
resultat favorable de 8-2.
En la segona part, la defen-
sa igualadina s’ajustava una 

Debut amb victòria de 
l’equip Special del CHI

mica més i començaven a 
robar pilotes per fer contraa-
tacs que el porter visitant ho 
posava difícil amb una gran 
actuació. Però els nois locals 
van aconseguir desfer-se del 
rival, el Catalonia, i arribà al 
final del partit amb el resul-
tat de 15-4. Primera victòria 
de l’equip anoienc que ens fa 
molt feliços a tots.
Cal felicitar als dos equips 
per la seva lluita i la seva 
passió per l’handbol.
Per part del Special van 
jugar: Ivan Uri(2), Carles 
Pons (1), Manuel Cañete, 
Alba Nieto(4),  Àngels Ma-
rimón(3), Joan Solís, Jordi 
Nieto(2), David Cobos(1)  i 
Dani Haddouchi (2) dirigits 
per Hilari Canales.

FUTBOL / JOAN TORT 

Partit dels que fan afi-
ció, bon temps, gols de 
bandera i emoció fins 

el xiulet final, van tenir a la 
parròquia blava empenyent 
fins a la fi del matx. Val a 
dir, que es notaren sensi-
bles millores en el joc dels 
igualadins, però caigueren 
en l’absurda precipitació i 
no fóren els amos del tem-
po de partit, que pagaren 
en excés amb els gols ri-
vals, fet a tenir en compte. 
Encara que manaren pràcti-
cament durant moltes fases 
del joc, va ser el Sants qui va 
posar als blaus contra les cor-
des ja que al minut 70 s’avan-
çaren els barcelonins en el 
marcador contestant així als 
gols de Xavi Cantarell i Jordi 
Toribio. No fou fins al minut 
82, un passi superb de Xavi 

Moyes arriba a Sevilla i en la 
seva cavalcada de potent xut   
empata el matx. Quan tot-
hom donava per bo l’empat, 
una altra genialitat de Jor-
di Toribio donà la victòria 
als blaus, que s’enfilen a la 
classificació fins al tercer 
lloc del campionat.
El resultat final d’aquest 
partit vibrant va ser de 4 a 
3 a favor dels igualadins.

          Al bon treball de tot el con-
junt blau, li sumem els gols 
de Xavi Cantarell (4), Jordi 
Toribio (3), Robert Agra-
munt (2), Carlos Solis (1),  
Paco Sevilla (1) i les magní-
fiques aturades dels porters 
igualadins Diego i Xavi Gá-
mez, justifiquen el bon inici 
de temporada. La setmana 
vinent els blaus visitaran 
Horta, molta sort AVI’s.

Partit vibrant de l’AVI 
amb un resultat final 
favorable als igualadins

Bona reacció i victòria del sènior 
masculí del Club Handbol Igualada

HANDBOL / LA VEU  

Partit corresponent a 
la jornada 3 de Sego-
na Catalana del sèni-

or masculí del CHI.
Tot i que l’equip igualadí ha 
guanyat amb comoditat aquest 
partit, els primers 20 minuts 
de joc l’Handbol Martorell 
dominava el marcador i  Fin-
ques Argent Handbol Iguala-
da no trobava manera d’aturar 
als del Martorell, al minut 20 
el resultat era de 11 a 7, qua-
tre gols per sota els igualadins, 
que a partir d’aquest moment 
ha posat fil a l’agulla, reforçant 
molt la defensa i fent canvis en 
l’atac. Aquestes modificacions 
han donat resultat, ja que en 
10 minuts el Finques Argent 
Handbol Igualada ha donat 
la volta al marcador amb un 
parcial de 6 gols contra 1 del 
Martorell, ha acabat la pri-
mera part amb un resultat 
de 12 a 13 per l’Igualada.
A la represa el Martorell no ha 
sabut ni ha pogut aturar a un 
Igualada esplèndid, que jugava 
amb una defensa i una porteria 
excel·lents i amb uns atacants 
ràpids i efectius. La mostra és 
que en aquesta segona part el 
Finques Argent Handbol Igua-
lada ha pogut materialitzar 21 
gols i només ha rebut 10 gols 
del Martorell. Perquè el joc 
desplegat pels anoiencs ha estat 
de pissarra. Al final del partit 
un merescut 22 a 34 per l’equip 
igualadí.
L’equip  està demostrant en els 
començaments d’aquesta lli-
ga una bona forma física i un 
bon joc sobre la pista, essent 
el segon equip més golejador i 
l’equip menys golejat. Un equip 
molt equilibrat tant en defensa 
i porteria com en atac.

El pròxim partit el dia 21-10-
2017 a les 19:30 a Les Comes, 
contra l’Handbol Valldoreix.
Entrenats per Pol Cantero 
han jugat:
Porteria: Jordi Bermejo 
(12 aturades) i Eric Plaza 
(8 aturades)
Jugadors de pista: Oscar Visa 
(8), Jordi Vilarrubias (1), Es-
teban Lezama (3) , Rubén 
Àlvarez(2), David Cubí, Jo-
sep Lluis Àlvarez (1), Manel 
Muñoz (1), Marc Vilches (2), 
David Diaz(7), Jordi Grado 
(5), Roger Calzada (4)

Resultats dels equips base
SEGONA CATALANA JU-
VENIL MASCULI
HANDBOL SANT ANDREU  
9-28 C.H. IGUALADA 
El partit el van jugar: Iker Sa-
buquillo, Max Segura, Marc 
Espinagosa, Joel Santaularia, 
Fernando Almendro, Arnau 
Capitán, David Malpartida, 
Xavi Oliva, Xavi Reina, Cesc 
Carles, Pol Riba, Marc An-
dreu i a la porteria Guillem 
Nuñez i Joel Solanelles. En-
trenador Josep Garcia.

PRIMERA CATALANA JUVE-
NIL FEMENINA. Jornada 3.

CH IGUALADA 26  -  CH ST. 

JOAN DESPÍ   31
Jugat amb: Abril Horcas, 
Aida López, Alba Casé, 
Andrea Romero, Laia 
Sanuy, Laia Tarrida, Ma-
ría Cantero i Olga Núñez.  
Entrenats per Àngel Arias 
i Nico

PRIMERA CATALANA IN-
FANTIL MASCULÍ. GRUP 
ÚNIC-1a FASE- Jornada 2
Acadèmia Igualada - Handbol 
Igualada 21 – 18 BM La 
Roca 1953
Dirigits per Roger Calza-
da, van jugar: Hugo Cazorla, 
Àlex Pajuelo, Raül Cáceres, 
Pol Solís, Joan Valentí, Xavier 
Malpartida, Jan Tardà, Aitor 
Doncel, Jaume Magaña, Ar-
nau Vargas, Oriol Pou, Aniol 
Gumà, Santiago Cuevas i Jan 
López.

PRIMERA CATALANA IN-
FANTIL FEMENÍ
CH VILANOVA DEL CAMÍ- 
8 Acadèmia Igualada - Club 
Handbol Igualada - 31 
Jugadores: Aroa, Núria Checa, 
Rebeca, Judit, Erika, Mèlat, 
Núria Garriga, Aina i Júlia. 
Lesionades/Absents: Alba En-
trenadors: Sergio i Olga Dele-
gats: Pilar i Jerson Jordi Lladó

Dissabte, XI Handbol Gespa Ciutat 
d’Igualada al Parc Central
HANDBOL / LA VEU  

El Club Handbol Igua-
lada organitza aquest 
dissabte el XI Handbol 

Gespa Ciutat d’Igualada, on 
estan convidats a participar-hi 
tots els nens i nenes de les es-
coles d’Igualada i l’Anoia. 
La novetat d’aquest any és 
que se celebra al Parc Cen-
tral d’Igualada, ampliant 
així el nombre d’activitats 

que els igualadins poden 
gaudir en aquest nou espai. 
Amb aquesta edició de 
l’Handbol Gespa, es vol 
seguir fomentant els valors 
de l’handbol i transme-
tre’ls als nens i nenes de la 
comarca per així presentar 
l’handbol als anoiencs.
Així doncs el dissabte els 
equips escolars tenen una cita 

al Parc Central per celebrar 
partits de minihandbol entre 
les diferents escoles partici-
pants. Recordem que la ins-
cripció és gratuïta, i a més està 
contemplat oferir un servei de 
bar i diferents exhibicions per 
part dels equips infantils del 
Club Handbol Igualada. Més 
informació al web www.hand-
boligualada.com
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL  

A la plaça Laurèdia de la 
població de Sant Julià 
de Lòria es va instal·

lar el lloc per les assistències 
dels equips dels pilots partici·
pants, així com el Centre Cul·
tural i Congressos Lauredià a 
la Plaça de la Germandat aco·
llia la base de carrera del trial 
d’Andorra puntuable pel cam·
pionat espanyol a l’aire lliure.
Aquesta vegada el triomf no 
va ser pel pilot pierenc Toni 
Bou·Honda· doncs va quedar 
segon per darrera del tarrago·
ní Albert Cabestany·Sherco·, 
completant el podi en el tercer 
lloc Miquel Gelabert també 
amb Sherco, en aquest trial 
que constava de dotze zones. 
Tot i així Toni Bou ja es va 
proclamar campió matemàti·
cament a falta d’un trial per 
acabar el campionat.
Al finalitzar el trial, l’anoienc 
Toni Bou comentava: “Avui ha 
estat força complicat per a no·
saltres. He sortit en el grup de 
davant i tots hem penalitzat 
molt perquè es feia molt di·
fícil. Les zones patinaven i es 
desfeien; eren difícils. Sabem 

que, amb aquest reglament, 
coses així poden passar, i és 
per això que estic content de 
poder estar al podi i guanyar 
el campionat a falta d’una cur·
sa. És molt satisfactori per a 
mi aconseguir el títol a An·
dorra. Culminem una tempo·
rada molt bona i vull agrair a 
l’equip i a la família el seu trac·
te, ja que fan sentir·me còmo·
de i això m’ajuda a aconseguir 
aquests resultats”.
Aquest trial andorrà també 
puntuava per diverses cate·
gories i en el que hi partici·
paren pilots de Moto Club 
Igualada, Moto Club Mont·
bui i Piera Scan, aconseguint 
unes bones classificacions. 
Així a TR2 sisè lloc de Sergio 
Ribau·Beta Trueba del Piera 
Scan i del mateix club vuitè 
Gerard Trueba·Beta Trueba·. 
A Junior setè Pol Mediñà·Beta 
Trueba· del Piera Scan i novè 
Carlos Brines·Montesa· tam·
bé del Piera Scan· A Cadet se·
gon Àlex Canales·GasGas· del 
Moto Club Igualada i cinquè 
Lluc Miquel·Sherco· del Moto 
Club Montbui.

Toni Bou es proclama 
campió d’Espanya de trial 
a l’aire lliure a Andorra

CURSES / LA VEU  

A quest cap de setmana 
es va celebrar a Limo·
ne sul Garda l’onzena 

i última prova del mundial de 
Sky Race, el mundial de curses 
de muntanya. A la Limone Ex·
treme d’Itàlia Sheila Avilés va 
quedar cinquena, una posició 
que li va permetre superar 
la també igualadina Laura 
Orgué a la classificació ge·
neral i acabar l’any com a 
primera del món.
Així, amb la segona posició 
a la general de Laura Orgué, 
dues igualadines encapçalen 
el rànquing de les millors cor·
redores de muntanya del món.
En la categoria masculina, 
el triomf va ser per a l’ita·
lià Marco de Gasperi, que 
d’aquesta manera es va pro·
clamar campió del Mundial. 
El segon lloc va ser per al va·
llesà Jan Margarit.

La igualadina Sheila Avilés, campiona 
del món de ‘skyrace’

Atletes del CAI Petromiralles al Trofeu 
Promoció FCA
ATLETISME / LA VEU  

Dissabte passat, es va dur 
a terme a Cornellà de 
Llobregat  la 3a Jorna·

da del Trofeu Promoció de la 
Federació Catalana d’Atletisme, 
amb una considerable partici·
pació. Hi prengueren part 
diversos atletes del C.A. 
Igualada Petromiralles.
En categ. Cadet va sobresortir 
el 4t lloc d’Alex Gonzàlez en 
Javelina amb 40,15 m., partici·
pant·hi també David Muñoz, 
retirat per lesió en els 300 m. 
tanques, i Silvia Hohnhaussen, 

que efectuava nuls els seus in·
tents en el Triple Salt fem.
D’altra banda, en la 1a Jornada 
del Trofeu Promoció disputada 
a Rubí el passat 23 de Setembre, 
va sobresortir el 2n lloc · Argent 

· d’Aleix Llorens en llançament 
de Martell Cadet, amb 39,24 m.
La darrera Jornada del Trofeu 
Promoció es disputarà dis·
sabte vinent, a les pistes del 
Congost de Manresa. 

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

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

Av.  Gaudi, 45  -  08700 IGUALADA 

Tel  93 803 3612  -  Fax  93 804 1222
www.bernadas-associats.com
info@bernadas-associats.com
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AGILITY / LA VEU  

E l cap de setmana del 
7 i 8 d’octubre Luis 
Luque, entrenador y 

mundialista d’agility, va as-
sistir al Campionat del Món 
d’Agility que es celebrava a 
Liberec, República Txeca.
Per sisè cop consecutiu 
van anar amb el seu canic-
he Melendi a lluitar pel tí-
tol de campió del món. 
Dins de la gran competi-
tivitat que hi ha en aquest 
esdeveniment van fer molt 
bon paper aconseguint fer 
unes pistes molt bones.

Derrota en el primer partit a casa 
de l’Anoia Rugby

Luis Luque del Rivalcan, 
participa al Mundial d’Agility

Melendi és un gos especial, 
l’únic gos a Catalunya i a l’Es-
tat Español en aconseguir ar-
ribar a 6 Campionats del món. 
Des de Escola Canina Ri-
valcan volem agraïr a Luis 
Luque la seva gran labor i 
dedicació al llarg de més de 
25 anys per aconseguir pro-
moure aquest esport encara 
molt desconegut però 100%  
gratificant. Per estar dia a 
dia al peu del canó treballant 
per formar equips complerts 
i competitius i per difondre 
la idea d’una vida sana i ac-
tiva amb els nostres gossos. 

RUGBI / LA VEU  

La lliga de rugby con-
tinua i els equips de 
l’Anoia Rugby troben 

antics i nous rivals al camp. 
El masculí va jugar dissabte 
a les Comes contra el Gòtics 
B. Un partit molt dur i intens, 
on els locals van defensar 
amb contundència i van sa-
ber aprofitar les ocasions per 
fer pujar el marcador jugant 
amb el peu, però que va aca-
bar amb un marcador de 9-19 
a favor dels visitants.
Per altra banda les noies van 
jugar a Martorell, juntament 
amb les seves companyes 
del Rugby Club Martorell, 
contra les Carboneres de 
Terrassa. Les visitants, ve-
lles companyes de rugby, es 

AQUATLÓ / LA VEU  

E l passat dijous 12 d’oc-
tubre es va disputar la 
XV edició de l’aquat-

ló ciutat de Badalona, prova 
puntuable per la lliga catalana 
de clubs i pel circuit català.
Amb unes condicions me-
teorològiques molt favora-
bles, la prova es va disputar 
en unes distàncies de 2 ki-
lòmetres de carrera a peu, 
1 km de natació al mar i 2 
kilòmetres més de cursa a 
peu per finalitzar la prova.
Un total de 201 participants 
prengueren la sortida en una 
competició en que Jordi Gar-
cia i Anna Flaquer, els dos 
del club Fasttriatlon, foren 
els guanyadors absoluts.
Pel que fa als components del 
CAI Triatló Petromiralles, desta-

car la victòria d’Assumpta Castell-
tort (V2F) en el seu grup d’edat i 
la 5a posició general per clubs.
La resta de esultats van ser:
Masculí:
74 - Oscar Torres

Cinquena posició per l’equip femení 
del CAI Triatló a Badalona

Femení:
31- Assumpta Castelltort
40- Marta Marimon
46- Susanna Llopart
49 - Gemma Morgades

van mostrar, com sempre, la 
seva actitud lluitadora, però 
el seu joc curt i de davantera 
no va poder res contra la pa-
ciència i de les nostres noies. 
El conjunt Martorell-Anoia 
guanyava el partit 29-7.
També van jugar les seccions 
de sub-14 i sub-16, formant els 
equips amb els companys de 
Martorell i Esparraguera. Tots 

dos equips van disputar els 
seus partits a Barcelona con-
tra el Barça. Pel sub-14 era els 
seu primer partit de lliga i es va 
trobar un contrincant fort que 
no li va posar les coses fàcils. El 
sub-16 va jugar després d’ani-
mar el sub-14, amb moltes ga-
nes i valentia. Tots dos equips 
van aprendre molt i van gaudir 
al màxim d’aquest gran esport. 

FUTBOL / LA VEU  

L’espeltenca Laia Gar-
cia ha estat convocada 
amb la selecció espa-

nyola femenina absoluta de 
futbol platja per participar 
en el torneig Visit Puerto 
Vallarta Cup 2017, Mèxic.
Juntament amb tres cata-
lanes més, Carla Morera i 
Anna Pascual del Seagull, i 
Anabel Chamorro de l’Eu-
ropa, la portera del Sant 

Andreu va marxar el passat 
dimarts cap a Mèxic, amb la 
concentració de l’equip.
Després de la participació de 
la Laia en els campionats de 
Catalunya i d’Espanya amb 
el Roses Platja, i del gran 
campionat aconseguit amb 
la selecció catalana el passat 
mes de juliol a Múrcia, ara 
té aquesta nova oportunitat 
amb l’equip estatal absolut.

L’espeltenca Laia Garcia, 
convocada amb la selecció 
espanyola de futbol platja

El centre Gui, al Campionat de Catalunya
TAEKWONDO / LA VEU  

L’escola d’arts marcials 
Gui, participa al Cam-
pionat de Catalunya de 

tècnica infantil i adult. Van 
participar-hi Adrián Chivo, 
que va obtenir una medalla de 
bronze; l’infantil Adrián Gó-
mez amb una excel·lent parti-
cipació; i el màster José Anto-
nio Jiménez. Acompanyats pel 
mestre Manuel Arjona.
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TEATRE / LA VEU 

Els igualadins estan de 
sort aquest cap de set-
mana i és que podran 

ser dels primers en veure Si-
mone, el nou espectacle de 
Ramon Simó, abans d’estre-
nar-se al prestigiós Festival 
Temporada Alta i de fer tem-
porada a Barcelona.
Simone narra la història d’un 
ministre de justícia que ha 
desaparegut voluntàriament. 
El dia en què el parlament ha 
d’aprovar el seu nou paquet 
de lleis, un fet inexplicable 
el deixa fora de joc. La seva 
nova realitat física el con-
verteix en una amenaça pels 
interessos del partit. Sap que 
ningú és de fiar, sobretot la 
seva dona, que també té am-
bicions polítiques. I per això 
contracta els serveis d’una 
prostituta en hores baixes. 
Aquest espectacle escrit per 
Daniela Feixas es pregunta 
què passaria si, de forma es-
pontània i radical, la natura 
comencés a reaccionar da-

vant els desequilibris que la 
humanitat ha creat?
Simone és un espectacle amb 
tocs de comèdia, novel·la ne-
gra i ciència-ficció sobre el 
poder i el gènere, dirigit per 
Ramon Simó (exdirector del 
Festival Grec), a càrrec de 
Q-Ars Teatre, una reconegu-

da companyia catalana que 
ha trepitjat els grans teatres 
del nostre país com el Teatre 
Nacional de Catalunya, el Te-
atre Lliure, la Sala Beckett, la 
Sala Muntaner o La Seca Es-
pai Brossa. A Simone hi tro-
bem tres excel·lents actrius en 
escena: la pròpia dramaturga,

L’espectacle “Simone” es veurà aquest cap de setmana, 
en primícia, al Teatre de l’Aurora

Una obra amb tocs de 
comèdia sobre el repar-
timent de poder entre 

homes i dones

Daniela Feixas, Tilda Espluga 
i Anna Güell.
L’autora, Daniela Feixas, va 
començar a escriure Simone 
quan el ministre Gallardón 
va presentar la polèmica re-
forma sobre la llei de l’avor-
tament i es van iniciar mul-
titudinaris esdeveniments 

protagonitzats per dones en 
contra d’aquesta llei. A poste-
riori, “l’obra s’ha revisat di-
verses vegades i l’actualitat 
ha confirmat que la realitat 
sempre supera la ficció amb 
individus com Trump o Pu-
tin, només per citar-ne dos 
exemples”, explica Feixas.

Horari i venda d’entrades 
Les representacions de Simo-
ne tindran lloc divendres 20 i 
dissabte 21 d’octubre a les 21 h 
i diumenge 22 d’octubre a les 
19 h al Teatre de l’Aurora. Les 
entrades tenen un preu de 15 
€ i 12 € (amb els descomptes 
habituals) i es poden adquirir 
per Internet i a la taquilla del 
Teatre de l’Aurora (a la plaça 
de Cal Font) una hora abans 
de cada funció. Més informa-
ció a www.teatreaurora.cat.

TEATRE / LA VEU 

Fins el proper 10 de no-
vembre, les companyi-
es de teatre residents a 

Catalunya podran presentar 
els seus projectes teatrals al 
Premi BBVA de Teatre 2018, 
convocat per la Fundació 
Antigues Caixes Catalanes 
(FACC) i BBVA CX. 
Es tracta de la 18a edició del 
certamen, que té la finalitat 
de donar suport a les crea-
cions teatrals, incentivar la 
creativitat i l’ofici teatral i 
vetllar per la difusió dels es-
pectacles guanyadors. 
Aquest Premi forma part 
del conjunt de Premis que la 
Fundació Antigues Caixes 
Catalanes i BBVA CX porten 
a terme en temàtiques tan 
diverses com la literatura, el 
dibuix i la pintura, el circ, el 
cinema de muntanya i la mú-
sica amb l’objectiu d’ajudar en 
la difusió i projecció dels pro-
fessionals i estendre la cultu-
ra arreu de Catalunya.

Una gira per Catalunya valo-
rada en 20.000 euros
El Premi BBVA de Teatre al 
millor espectacle és una gira 
per Catalunya, valorada en 
20.000 euros, que consisteix 
en sis representacions a diver-
ses sales del territori, inclo-
ent-hi la participació al festi-
val Temporada Alta 2018.
L’Associació d’Actors i Direc-
tors Professionals de Catalu-
nya (AADPC) atorgarà una 
menció especial a la millor 
actriu i al millor actor de les 
obres finalistes. Les cinc obres 
finalistes no premiades com a 
millor espectacle teatral per-
cebran 1.000 euros de premi.

A l’abril pujaran a l’escenari 
les 6 finalistes
De totes les propostes que es 
presentin al Premi BBVA de Tea-
tre, se n’escolliran 6 que es dona-
ran a conèixer al mes de desem-
bre. Serà durant el mes d’abril 
quan aquestes finalistes seran 
representades en diverses sales 
de Catalunya. I, al 14 de maig 

de 2018, tindrà lloc la gala final 
a L’Atlàntida Centre d’Arts Escè-
niques d’Osona, on es donarà a 
conèixer l’obra guanyadora del 
Premi BBVA de Teatre 2018. 
 
L’empestat de la companyia Indi 
Gest comença la seva gira 
L’espectacle guanyador de l’an-

terior edició del Premi BBVA 
de Teatre 2017, L’empestat, de la 
companyia Indi Gest, obra de 
Jordi Oriol i dirigida per Xavier 
Albertí,  començarà l’1 de desem-
bre la seva gira per Catalunya. I 
ho farà amb tres representacions 
els dies 1, 2 i 3 de desembre al Te-
atre de l’Aurora d’Igualada.

El 6 de desembre l’obra es repre-
sentarà dins el Festival Tempo-
rada Alta 2017 i al llarg del 2018 
es representarà a L’Atlàntida de 
Vic, al Teatre Auditori de Gra-
nollers i al Teatre-Auditori de 
Sant Cugat del Vallès. 
  

S’obre la convocatòria del Premi BBVA de Teatre 2018 
“L’empestat” de la companyia Indi Gest, guanyador del Premi del 2017, començarà la seva gira al Teatre de l’Aurora
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NOTES TEATRALS

NÚRIA 
CAÑAMARES
@ncanyamares

Dansa que explora el diàleg 

Oskara. Idea i direcció d’escena: Marcos Morau. Dra-
matúrgia: Pablo Gispert. Direcció: Jon Maya. Balla-
rins: Alain Maya, Eneko Gil, Ibon Huarte, Martxel 
Rodríguez i Urko Mitxelena. Cantant: Erramun Mar-
tikorena. Producció: Kukai Dantza. Teatre Municipal 
l’Ateneu. Diumenge, 15 d’octubre 2017 

Ara que el concepte “diàleg” està tan en 
auge (encara que, per ara, absent), Oska-
ra demostra que és possible la interrela-

ció entre dues realitats, per oposades que siguin 
o semblin ser. Els coreògrafs Jon Maya i Marcos 
Morau, directors de la companyia guipuscoana 
Kukai Dantza i barcelonina La Veronal, respecti-
vament, han fet un exercici d’exploració i aproxi-
mació mútua per tal que tradició i avantguardis-
me dialoguin sense fissures sobre l’escenari. 
No és la primera vegada que treballen junts, ni tam-
poc que Kukai Dantza s’obre a la col·laboració amb 
altres creadors. De fet, la formació es defineix per una 

TEATRE / LA VEU 

Diumenge a les 6 de la 
tarda, el grup Xarxa 
Igualada proposa una 

Alícia contemporània i actu-
alitzada. La història que tots 
coneixem, però ambientada 
als nostres temps, on els nens 
conviuen amb la tecnologia a 
diari. Una comèdia musical 
amb molt sentit de l’humor, 
que farà riure a grans i a pe-
tits. L’Alícia al país de les me-
ravelles, de Marta Buchaca (a 
partir de l’original de Lewis 
Carrol) es representarà al Te-
atre 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’especta-
cle. Aquesta funció compta 
amb el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada i el Programa.cat 
del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya 
i l’Oficina de difusió artística 
de la Diputació de Barcelona. 

Viu el Teatre, creativitat per 
a infants
Viu el Teatre és una entitat 
cultural creadora d’especta-
cles i esdeveniments adreçats 
als infants i les seves famí-
lies. La companyia neix l’any 
2003 fundada per Lluís Jua-
net i Gisela Juanet, i compta 

amb un equip de professio-
nals de l’àmbit cultural i edu-
catiu per desenvolupar ca-
dascun dels projectes en tots 
els sentits, partint sempre de 
la creativitat i la personalit-
zació de cada treball.
Des dels seus inicis, Viu el Te-
atre ha estrenat més de quin-
ze muntatges teatrals propis, 
ha realitzat gira per festivals i 
programacions de tot el país, i 
han desenvolupat desenes de 
projectes culturals a mida per 
a entitats públiques i empre-
ses. Són un equip humà d’un 
món creatiu sense límits que 
volen despertar emocions en 
família. Aquest musical d’Alí-
cia al país de les meravelles és 
una bonica i divertida manera 
d’introduir els petits de casa 

nostra i apropar-los una obra 
clàssica en clau moderna i el 
suport dels audiovisuals. 

L’Alícia al món dels mòbils
El dia en què l’Alícia fa 10 anys 
li regalen el seu primer mòbil, 
però el conill blanc l’hi roba i 
ella el persegueix per recupe-
rar-lo. L’Alícia haurà de recór-
rer el país de les meravelles fins 
a arribar al palau dels mòbils, 
on trobarà una reina que perd 
el cap per les noves tecnolo-
gies i que li posarà les coses 
molt difícils per tornar a casa. 
Durant aquest viatge l’Alícia 
s’adona que no pot viure com 
ho feia, enganxada al mòbil, 
ja que es perd el món real. La 
protagonista descobrirà el va-
lor de la imaginació i de la lec-

tura i aprendrà a fer servir les 
tecnologies amb criteri. En-
mig de cançons encomanadis-
ses, Alícia també trobarà el gat 
de Chesire, el Barretaire Boig 
o la Llebre de Març. Un gran 
grup d’intèrprets que canten 
amb molt bones veus. 
L’autora, Marta Buchaca expli-
ca que: “Quan l’equip de Viu 
el teatre em va proposar fer 
una dramatúrgia d’Alícia al 
país de les meravelles vaig tenir 
clar que l’adaptaria als nostres 
temps. Era el mes de maig i es-
tava asseguda a una terrassa, al 
costat d’una família amb dos 
nens d’uns set i vuit anys que 
estaven enganxats al mòbil i 
no paraven de cantar els likes 
que tenien a instagram. I lla-
vors me’n vaig adonar: l’Alícia 

del segle XXI no veuria passar 
el conill perquè estaria mirant 
el mòbil. I així va començar 
la nostra Alícia. Una versió 
totalment lliure de l’original 
de Lewis Carroll. La història 
d’una nena que persegueix un 
conill que li ha robat el mò-
bil. Com veureu, el País de les 
Meravelles no s’ha salvat de 
l’entrada de la tecnologia. I ara 
la reina, en lloc de ser la reina 
de cors és la reina dels mòbils. 
Una dona, que, com molts de 
nosaltres, no es pot separar del 
seu telèfon ni un segon”. 
I el director de l’espectacle, Jor-
di Andujar  afirma que: “Per 
a un director, abordar un nou 
projecte, i més encara si es 
tracta d’un espectacle per als 
més petits de la casa, demana 
fer com l’Alícia: oblidar-te de 
tot el que creies saber, no pen-
sar- t’ho gaire i saltar de cap 
al cau del conill. Només si ho 
fas així, pots tenir la sort de 
trobar companys de viatge i 
d’aventures tan absolutament 
creatius i tocats del bolet com 
els que he trobat jo. Un equip 
de bojos extraordinari amb el 
qual he tingut el privilegi de 
donar forma a aquest País 
de les Meravelles. Nosaltres 
hem “perdut el cap” creant-lo 
per a vosaltres, ara us convi-
dem que vosaltres el perdeu 
durant una estona mentre 
gaudiu de l’espectacle”.

“Alícia al país de les meravelles”, nova proposta de 
teatre familiar de Xarxa Igualada

línia de dansa contemporània que parteix de la d’arrel 
basca per tal de teixir ponts entre diferents manifesta-
cions artístiques i culturals. La peça Topa, estrenada el 
passat mes d’abril al festival Sismògraf d’Olot, n’és un 
clar exemple. Dos ballarins de Kukai (un d’ells, Ibon 
Huarte, també el podem veure a Oskara) arrenquen a 
ballar al carrer amb Lluc Fruitós i Clara Pons dels Bro-
das Bros amb l’únic pretext que la música els convida 
a moure l’esquelet. El folklore basc i el hip hop “topen” 
inesperadament i lúdica en una simbiosi desbordant 
d’energia durant 30 intensos minuts.
Oskara va més enllà. Està dotada d’una dramatúrgia 
fragmentada en múltiples escenes bastides amb una 
exquisida poètica visual. El joc de llums, sons i colors 
–bàsicament el blanc i el negre, tenyits per puntuals 
gotes de colors vius– i el tuls volàtils que delimiten 
els quadres creen ambients distints que propicien 
la consecució d’unes imatges de gran estètica que 
transporten al camp, a una pista de pilota basca o a 
un convent. Apareixent i desapareixent elegantment 
a través dels tuls, amb controlats salts o a càmera len-

ta, entre xiuxiueigs ancestrals o amb l’imponent cant 
en directe del basc Erramun Martikorena i, també, 
amb un xic d’interpretació actoral, cinc complets i 
compenetrats ballarins relaten la necessitat dels po-
bles per preservar la seva història sense que això els 
freni a continuar avançant. Qui es despulla comple-
tament del seus orígens, perd la identitat...
“La lluita per la supervivència és un assumpte 
individual. L’evolució és un assumpte col·lectiu. 
Durant molts segles, les decisions d’uns han mar-
cat el camí d’uns altres. Les nostres decisions de-
terminaran el camí d’uns altres. Qui sóc jo? [...]”. 
Poc més que unes breus paraules projectades a 
la pantalla o al mateix teló perquè la dansa es 
desplegui com un vehicle capaç de transmetre el 
que, a vegades, no es pot dir. Només sentir. 
Un plaer poder gaudir de propostes com aquesta, me-
rescudament premiada amb tres de les set nominaci-
ons als Max 2017 (Millor espectacle de dansa, Millor 
elenc i Millor disseny de vestuari) i el Premi de la Crí-
tica de Catalunya 2016, entre d’altres.
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Dilluns, 23 d’octubre
a les 20:15h en directe des del ROH

venda anticipada d’entrades: ateneucinema.cat 

Preus: 
Anticipada: 13€ socis de l’Ateneu i 15€ els no socis
Estrena: 15€ socis i 18€ els no socis

Alícia al país 
de les meravelles
Director: Christopher Wheeldon

“Alícia al país de les meravelles” en directe des del 
Royal Opera House de Londres, a l’Ateneu Cinema

ALÍCIA 

ÒPERA / LA VEU 

L’Ateneu cinema acollirà 
el dilluns 23 d’octubre 
l’espectacle de dansa 

‘Alícia al país de les merave-
lles’ en directe des del Royal 
Opera House de Londres.
Seguir a Alícia en el seu des-
cens al cau del conill amb 
l’exuberant ballet de Chris-
topher Wheeldon, inspirat en 
el llibre de Lewis Carroll. 
Les aventures d’Alícia al País 
de les Meravelles, de Chris-
topher Wheeldon, va irrom-
pre a l’escenari el 2011 amb 
una explosió de color, màgia 
escènica i una inventiva i so-
fisticada coreografia. 
La partitura de Joby Talbot 
combina mons sonors con-
temporanis amb grans melo-
dies, a la manera dels grans 
ballets del segle XIX. L’esceno-
grafia desenfrenadament ima-
ginativa i visualment enlluer-
nadora de Bob Crowley es val 

de tot tipus de recursos, des de 
titelles a projeccions, per fer 
que el País de les Meravelles 
resulti meravellosament real.

Alícia coneix a una sèrie de 
personatges extraordinaris i 
fàcilment reconeixibles, des 
de l’excitable Reina de Cors 

-que interpreta una hilarant 
paròdia del famós Adagio 
de la Rosa de La bella dor-
ment- fins a un cos de ba-

llet de cartes, una sinuosa 
eruga i un Barreter Boig 
que balla claqué. Però el ba-
llet no ens furta el rerefons 
més ombrívol del relat de 
Lewis Carroll: una cuina de 
malson, un Gat de Cheshire 
inquietantment incorpori i 
l’embogida reunió per pren-
dre el te estan tots aquí amb 
vívids detalls. El deliciós 
resultat mostra a The Royal 
Ballet en la seva esplendor, 
unint dansa al màxim nivell 
amb un encantador entrete-
niment familiar.

Dilluns 23 d’octubre, a les 
20.15 h a l’Ateneu cinema – 
Ateneu Igualadí -
Preu entrada: 18 €  Socis 
Ateneu: 15 € 
Preu venda anticipada: 15 €  
Socis Ateneu: 13 €
Les entrades ja es poden com-
prar anticipades a la taquilla 
de l’Ateneu cinema i a la web 
www.ateneucinema.cat



CLUB DE LECTURA

EDUARD CREUS

“El vescomte de Bragelonne”

A rribem ja a la tercera i darrera part de la 
trilogia dels 3 Mosqueters. És també la 
més llarga, perquè la novel·la sencera està 

repartida en 3 volums. Igual que les anteriors tam-
bé va ser portada al cinema. De les diverses versi-
ons la que ha tingut més ressò mediàtic i popular 
és L’home de la màscara de ferro, que entre d’altres 
està protagonitzada per l’actor Leonardo Dicaprio.
Entrant ja en la matèria que ens ocupa, han trans-
corregut 10 anys des de el punt on acaba Vint anys 
després i 30 des de les primeres aventures narrades al 
primer llibre. Els quatre personatges principals con-
tinuen vivint separats els uns dels altres. Athos duu 
una vida afable al costat del seu fill Raúl (Vescomte 
de Bragelonne);  Porthos viu la gran vida com a Baró 
de Bracieux i Aramis està misteriosament desapare-
gut. Per la seva banda, D’Artagnan continua com a 
capità  dels mosqueters i no està content doncs des-
prés de 30 anys de servei se sent estancat i oblidat per 
la Reina i per Mazarino, qui segueix sent el veritable 
governant de França. D’altra banda, Lluís XIV, rei 
hereu, encara és jove i no ha assumit el control del 
país. Un dia, en una festa atorgada al rei francès  un 
jove s’apareix davant Lluís XIV. Es tracta de Carles II, 
hereu del tron d’Anglaterra. Carles li demana ajuda 
a Lluís XIV per recuperar el tron,  però Mazarino ho 
impedeix. No obstant això, D’Artagnan que ho es-
colta tot, presenta la seva renúncia a Lluís XIV i s’en-
carrega de retornar el poder a Carles II. Tot el que 
s’ha explicat fins ara podria ser ben bé la trama 
principal d’aquesta tercera història, però no n’és 
sinó el principi. El més important d’aquest inici 
és la mort del cardenal Mazarino,  i la recompensa 
que rep D’Artagnan de mans de Lluís XIV, mercès 
a la qual esdevé el Major dels mosqueters. 
El Vescomte de Bragelonne és un llibre molt con-
trastant. D’una banda tenim un inici dinàmic amb 
les aventures a Anglaterra i donant gran impor-
tància a Athos i a D’Artagnan, tot i que això no 
és que un miratge, ja que  la base de la història 

es divideix en dues: l’interès amorós de Lluís XIV 
cap a Lluïsa de la Valliere, promesa de Raül, i un 
complot d’Aramis per prendre el poder de França. 
Lluïsa de la Valliere és una noia de 17 anys amb pocs 
recursos, que gràcies a una amiga aconsegueix un 
lloc com a cambrera de la cunyada de Lluís XIV. El 
vescomte de Bragelonne, en Raül, n’està bojament 
enamorat des que eren petits, emperò que la noia 
estima secretament al rei; quan aquest se n’assaben-
ta, decideix correspondre-la. Per l’altra banda i per 
garantir l’èxit del seu complot, Aramis s’alia amb 
Nicolás Fouqet, ministre  d’hisenda i l’home més 
poderós de França. Mercès als nombrosos ro-
manços que va tenir en la seva joventut, Aramis, 
té coneixement d’un secret mortal que pot des-
truir la corona de França: Lluís XIV té un germà 
bessó. Aramis planeja reemplaçar al rei amb el 
seu germà i així arribar al poder. Això el durà 
novament a enfrontar-se amb D’Artagnan. 
Sent un llibre tan llarg, té moltíssims personatges.  
Molts d’ells comencen amb un rol important, però 
la seva presència s’esvaeix a mesura que la història 
avança. Així i tot, reapareixen després. La història no 
està tan enfocada en l’acció, encara que definitiva-
ment té els seus moments intensos. Els personatges 
són ja molt grans, per la qual cosa el que els falta 
en agilitat i energia ho compensen amb astúcia. El 
Vescomte de Bragelonne és un relat més emocional 
que els anteriors. Mentre que el primer és acció i 
dinamisme i una mica d’això continua en el segon, 
aquest tercer comporta un canvi d’època. Presenta 
un moment en què els herois del passat són com 
fantasmes que s’aferren a temps diferents.  Ara vi-
uen en un món que ha deixat les espases i les aven-
tures, per substituir-les per l’aristocràcia i les co-
moditats. És un nou món que sembla no voler-los, 
malgrat el seu empeny en fer-s’hi un lloc. 
Per als lectors que han tingut empatia amb els 
quatre companys des de l’inici, notaran un nus 
a la gola durant els darrers capítols, quan tot es 

comença a erosionar i no sabem com aconsegui-
ran tirar endavant després de tots els problemes 
a què s’han enfrontat. Potser perquè ja no volia 
escriure’n una quarta part, al Vescomte de Bra-
gelonne Alexandre Dumas decideix donar per 
acabada l’existència dels 4 personatges.  
A qui vulgui reveure’ls de tant en tant, li recomano 
que llegeixi l’article Els 3 Mosqueters  que Arturo 
Pérez Reverte va publicar l’any 1992 a la revista “ El 
Semanal”, i molt concretament el paràgraf final: “Em 
queda el consol de saber que Athos, Porthos Aramis 
i D’Artagnan no han marxat per sempre. D’aquí a 
uns anys, obriré novament la primera pàgina del 
primer volum i tot tornarà a començar. Una dona 
rossa i enigmàtica a dalt d’una carrossa. Un home 
amb una cicatriu, i un jove gascó de 18 anys so-
bre un rossí grogós, el primer dilluns de 1626. I 
jo cavalcaré amb ell. Eternament jove, generós i 
valent, a l’encontre d’aventures i perills. A la re-
cerca dels millors amics que he tingut mai”.
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CINEMA / LA VEU 

El CINC és una iniciativa 
de la Direcció General 
de Política Lingüística 

del Departament de Cultura 
amb l’objectiu de fer créixer 
l’oferta de cinema infantil en 
català existent al mercat i po-
tenciar l’hàbit de veure pel·lí-
cules en català, gràcies a una 
programació atractiva, una 
política de preus baixos i una 
oferta que arriba a tot el ter-
ritori. El CINC es programa 
cada any durant dos períodes: 
tardor i primavera.
L’Ateneu cinema acull aquest 
cicle projectant quatre pel·lí-
cules aquesta tardor els diu-
menges a les 11 del matí.

- Buscant a Dory el 22 d’oc-
tubre
Walt Disney Pictures presen-
ta nous materials dels perso-
natges de Buscant a Dory, se-
qüela de la cinta d’animació 
en 3D produïda per Pixar en 
2003 i que en aquesta ocasió 
canvia el rol protagonista de 
Marl in  i  Nemo a  Dor y,  e l 
d iver t it  peix  de  memòria 
a  cur t  termini . 
- El nadó en cap el 5 de no-

vembre
El film està dirigit per Tom 
McGrath (Madagascar 3). 
L’argument se centra en 
Tim, un nen de 7 anys amb 
una vida perfecta. Tot can-
via quan arriba el seu nou 
germanet, un nadó preciós 
que fa que als seus pares 
els caigui la bava. 
- Zootròpolis el 19 de no-
vembre 
Comèdia d’aventures que 
transcorre en un món ideal 
en què no existeixen els hu-
mans, i mamífers de totes les 
classes i mides conviuen en 
una moderna metròpoli ani-
mal anomenada Zootròpolis. 
La pel·lícula es basa en un lli-
bre amb el mateix títol, publi-

L’Ateneu cinema projectarà les estrenes més 
interessants de cine infantil dins el cicle CINC 

El CINC és una 
iniciativa de la 

Direcció General de 
Política Lingüística del 

departament de Cultura

cat en català per Grup 62.
- Capità calçotets el dia 10 de 
desembre
El film ha estat dirigit per l’ac-
tor, guionista i director David 
Soren, que també ha dirigit 
altres films de DreamWork 
s estrenats en català. Un pa-
rell d’alumnes entremaliats 
hipnotitzen el director del seu 
col·legi i el converteixen en el 
Capità Calçotets, un superhe-
roi molt peculiar, que no pot 
volar ni té superpoders amb 
una indumentària encara més 
peculiar. Tots tres viuran un 
munt de divertides aventures.

Preu de les matinals: 5 €
Venda anticipada a www.ate-
neucinema.cat
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CULTURA / LA VEU 

Yakaaro organitza 
demà 21 d’octubre el 
Yakaaro Soul Fest, una 

jornada lúdica i cultural cen-
trada en els costums i la cultu-
ra de Gàmbia, un petit país de 
l’Àfrica occidental. Música en 
directe, tallers infantils, confe-
rències, exposicions fotogrà-
fiques i moltes sorpreses més 
que tindran lloc des de les 11 
hores del matí fins a l’1:30 de la 
nit al Kiosk del Rec d’Igualada.
L’objectiu d’aquesta jornada, 
és donar a conèixer el projec-
te de sensibilització Yakaaro. 
Una iniciativa d’un grup de 
joves igualadins que prete-
nen trencar els prejudicis i 
els estereotips que envolten 
la cultura africana en general 
i la de Gàmbia en particular. 
Projecte, emmarcat en l’agen-
da Impuls 2017 que dona vida 
gràcies als Pressupostos Parti-
cipatius i el suport del Depar-
tament de Joventut i LaKaser-
na de l’Ajuntament d’Igualada.
Així doncs, Yakaaro Soul Fest 
proposa una jornada d’activi-
tats per a tot tipus de públic. 
A les 11 del matí, els creadors 
realitzaran la inauguració 
oficial del festival i presenta-
ran el projecte de sensibilit-
zació Yakaaro: The Gambian 
Redemption, acompanyats 
d’una projecció audiovisual 
sobre Gàmbia, i d’altres con-
ferenciants convidats que re-
velaran dies abans a l’esdeve-
niment mitjançant les xarxes 
socials. Més tard, s’iniciaran 
els tallers infantils, activitats 
com “Posa’m cara”, “Deco-
ra’ns” i “Dibuixa somriures” 
convidaran als més petits a di-
vertir-se alhora que coneixen 
la cultura africana.

En aquell moment es donarà 
a inici també a l’extensa pro-
posta musical de la jornada. 
Cantautors, grups, DJ’s i ban-
des com Milton Salazar, Pri-
mo Zon, DJ MCHC, Albert 
Gàmez, Carlos Gómez, Jahar-
mony & The Soul Rebels, 
Ak Funk Big Band, Fransie 
Klaas i Roger Argemí; no 
deixaran temps al silenci.
La programació també pro-
posa activitats com Zumba 
Calfont Wellness, l’actua-
ció de Bollywood Igualada 
i de grups de percussió.
El Kiosk del Rec es con-
vertirà en una exposició 
fotogràfica amb imatges 
de Gàmbia de la mà de 
fotògrafs com Guillem 
Trius, Sònia Trenado i jo-
ves que han estat al país.
Yakaaro neix com a projecte 
de sensibilització amb l’objec-
tiu de mostrar, de forma real 
i objectiva, la vida quotidiana 
de Gàmbia per trencar estere-
otips i prejudicis sobre Àfri-
ca i Gàmbia. Mitjançant les 
xarxes socials -amb gairebé 
1900 seguidors a Instagram i 
1400 a Facebook-, el projec-
te mostra l’experiència d’un 
grup de joves d’Igualada 
que han estat en contacte 
amb la cultura gambiana.
Canviant la seva forma de 
veure i entendre la seva prò-
pia existència i la dels ha-
bitants d’aquest país, amb 
la missió de transmetre i 
crear un canvi de consci-
ència social. A través d’un 
viatge visual i emocional, 
Yakaaro proposa a l’espec-
tador endinsar-se en la na-
tura, l’entorn i la societat 
de Gàmbia, per compren-
dre la seva forma de veure 
i viure la vida.

Yakaro Soul Fest, una 
jornada lúdica i cultural 
sobre Gàmbia

MÚSICA / LA VEU 

El proper dimecres 25 d’octubre tindrà lloc un concert de dos 
pianos i veu dedicat a la mainada més petita.
La Irene i la Maria Jesús fan un viatge al passat, fent-
nos viure les primeres experiències amb la música, re-
memorant, des de dos formes molt diferents d’intro-
duir-se en aquest mon tan apassionant, les sensacions 
i emocions que sentien en la descoberta d’aquells sons, 
que al fusionar-se, produïen quelcom màgic.
El concert és a les 18.45h a l’Auditori de  l’Escola i Conserva-
tori Municipal de Música d’Igualada, Passeig Verdaguer 84, 
86. Preu entrada: 6 euros

Dimecres, concert taller a l’Escola 
Municipal de Música

TEATRE / LA VEU 

El passat dia 1 d’octubre, 
a causa de la celebra-
ció del Referèndum 

d’Autodeterminació convocat 
per la Generalitat de Catalu-
nya, l’obra Triunfo de amor, 
que s’havia de representar 
al Teatre Municipal l’Ateneu 
d’Igualada, es va suspendre. 
Després de mantenir conver-
ses amb la companyia, des del 
departament de Promoció 
Cultural de l’Ajuntament s’ha 
constat la impossibilitat de re-
programar l’obra i, per aquest 
motiu, totes aquelles perso-
nes que van adquirir una en-
trada per la funció d’aquell 
dia, ja sigui per mitjà dels 
abonaments o bé una entrada 
individual, podran recuperar 
l’import de la mateixa. Ho 
podran fer presencialment 
al Punt de Difusió Cultural 
i Turística (c/ Garcia Fossas, 
2), abans del 30 de novembre, 
de dimarts a dijous de 18:30 a 

20:30h, els divendres de 18 a 
21h, els dissabtes d’11 a 14h 
i de 18 a 21 h i els diumenges 
d’11 a 14h i de 18:30 a 20:30h. 
Es pot demanar més informa-
ció per telèfon al 93 801 91 16 
o per correu electrònic a tu-
risme@aj-igualada.net.

L’obra ‘Triunfo de amor’, cancel·lada 
definitivament i es retornarà l’import 
de l’entrada

Després de parlar 
amb la Companyia 

s’ha constatat la 
impossibilitat de re-

programar l’obra

Divendres i dissabte a les 21 h
Diumenge a les 19 h
Preu: 15 � / 12 �

20/21/22 OCTUBRE

PROGRAMACIÓ SETEMBRE / DESEMBRE 2017

UN ESPECTACLE AMB TOCS DE COMÈDIA 

SOBRE EL REPARTIMENT DE PODER 

ENTRE HOMES I DONES. 

A IGUALADA ABANS D’ESTRENAR-SE 

AL FESTIVAL TEMPORADA ALTA 

I A BARCELONA

VENDA D’ENTRADES A:
www.teatreaurora.cat

SIMONE TEATRE

Q-ARS TEATRE
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CULTURA / C. PLANELL 

Amb motiu del cente-
nari del naixement 
del Dr. Joan Mercader 

i Riba, el departament de Pro-
moció Cultural de l’Ajunta-
ment d’Igualada, la Biblioteca 
Central i el Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada (CECI) 
van retre un sentit homenatge 
-en una celebració conjun-
ta, a la Biblioteca Central- a 
aquella eminent i il·lustre fi-
gura igualadina. L’acte, vestit 
d’una certa solemnitat, a més 
d’alguns membres de la famí-
lia, va comptar amb la pre-
sència del regidor de Cultura, 
Pere Camps, la presidenta del 
CECI, Rosa M. Parés; i, espe-
cialment, amb les eloqüents i 
memorables comunicacions 
de Jordi Maluquer de Motes, 
catedràtic d’Història Econò-
mica de la U.A.B; Josep M. 
Torras i Ribé, catedràtic emè-
rit d’Història Moderna de la 
U.B; i Pere Pascual i Domè-
nech, catedràtic emèrit d’His-
tòria Econòmica de la U.B. 
D’una manera amena, i des 
d’una certificada coneixença, 
aquests tres historiadors van 
anar esculpint una testimo-
nial dissertació sobre la vida 
i l’obra de Joan Mercader, en 
referència tant al tracte perso-
nal de cadascun d’ells com als 
seus estudis sobre Catalunya, 

o a les seves recerques sobre 
Igualada. En aquest sentit, des 
d’una aproximació al perfil 
personal de Joan Mercader, 
se’ns va descobrir a un histo-
riador català, nascut i mort 
a Igualada (1917 – 1989), i 
deixeble de Ferran Soldevila 
i de Jaume Vicens i Vives; i 
doctorat a l’any 1946. Merca-
der va ser fundador d’Anabis, 
entitat precursora del Centre 
d’Estudis Comarcals d’Igua-
lada (CECI), una entitat cul-
tural també ideada per ell, el 
1947, de la qual en va ser el 
secretari general. Esdevingut 
professor adjunt a la Univer-
sitat de Barcelona (1948 - 54) 
i vicesecretari de la Societat 
Catalana d’Estudis Històrics, 

A propòsit del centenari del naixement 
del Dr. Joan Mercader i Riba

va ser un gran impulsor de 
les Assemblees Intercomar-
cals d’Estudiosos,  iniciades a 
Martorell el 1950. Tot i haver 
residit a Madrid, per proble-
mes de salut, a més dels  seus 
estudis sobre algunes etapes 
de la història d’Espanya, mai 
no va deixar de banda les se-
ves investigacions sobre la 
seva Catalunya; uns acredi-
tats treballs de documentació 
que constitueixen el seu valu-
ós i extens llegat bibliogràfic, 
que als nostres dies són un 
atresorat fons de la  Bibliote-
ca Central. A l’any 1984, amb 
motiu de la seva jubilació, va 
reinstal·lar-se a la ciutat que 
el va bressolar fins al dia de la 
seva defunció. 

LLIBRES / LA VEU 

L’editorial La Vocal de 
Lis presenta dimecres 
a 2/4 de 8 del vespre a 

la sala de socis de l’Ateneu 
a la jove escriptora i blog-
ger Nur Costa i el seu pri-
mer recull de relats. 
Tinc pipí i altres contes és una 
selecció de relats curts que te-
nen una cosa en comú: passen 
en llocs ocults. Sigui el lavabo, 
el dormitori o la soledat d’algú 
que nega tenir-la. El gènere de 
cadascun és un ventall de car-
tes d’emocions. Sovint n’iden-
tifiquem la tristesa, l’angoixa 
o la por. Però també hi ha fe-
licitat. Hi ha somriures. Inti-
mitat. Llocs ocults és un dels 
relats que enceta el llibre. 
Comencem a veure la direc-
ció de la resta dels relats i la 
psicologia dels personatges 
que en poden formar part: 
«Darrere dels nostres ulls es-
tem sols. Em tranquil·litza 
saber això quan em sento sa-
turada de la gent, i de les se-
ves veus. N’hi ha tantes. […] 
Quan parlo en veu alta, 
però, només en sé fer una 
d’elles. Amb la que em reco-
neixen per telèfon i amb la 
que em desconec quan està 
gravada a algun lloc.»
L’essència de cada personatge 

s’insinua a la intimitat. Amb 
els ulls oberts que semblen 
tancats. En els llocs on no els 
pot veure ningú. Això és el que 
li interessa a l’autora. Veure 
com una persona o un gos 
o una persona que es com-
porta com un gos poden 
arribar a reaccionar amb la 
soledat i amb el món.
Nur Costa és una jove escrip-
tora igualadina. Resideix a 
Barcelona on actua (La Bobi-
na) i escriu (A qualsevol lloc), 
entre altres coses. Ha estudiat
ADE a ESADE (2010-2014). 
Escriu un blog personal des 
del 2014 que la va portar a 
publicar el seu primer llibre 
d’assaig Emprender tu marca 
personal (2015, Profit Editori-
al). Tinc pipí i altres contes és el 
seu primer llibre de ficció. 

La igualadina Nur Costa 
presenta ‘Tinc pipí i 
altres contes’ a l’Ateneu

Josep M. Torras, Rosa M. Parés, Jordi Maluquer de Motes i Pere 
Pascual. / C. PLANELL
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LLIBRES / LA VEU 

“Tens a les mans un llibre 
transparent. No t’ho des-
vetllaré tot. Només et dic 

que té ànima (...) Jo et deixo el 
cabdell, estirar del fil és cosa 
teva”. Amb aquestes paraules 
la jove Laura Tapiolas Fàbre-
gas es presenta als lectors del 
seu primer llibre, Iris, que es 
presentarà avui divendres 20 
d’octubre, a les 7 de la tarda, a 
la sala d’actes de la Biblioteca 
Central d’Igualada. Una histò-
ria de por i superació a través 
de l’amor escrita d’una manera 
ben singular, ja que combina 
la narració amb petits micro-
relats que separen els capítols 
del llibre. La història es va ges-
tar quan la Laura feia el treball 

de recerca de segon de batxi-
llerat a l’IES Mercader, l’any 
passat, sobre el món de l’edició 
i tot el procés que segueix un 
autor des que desenvolupa la 
història fins que veu publicat 
el seu llibre. Laura Tapiolas 
va presentar Iris el mes d’abril 
passat, en un acte que es va fer 
al Centre Cultural de Can Pa-
passeit de Vilanova del Camí.
El cas de la Laura Tapiolas 
és similar al de quatre joves 
igualadines estudiants d’ESO 
als Maristes que també van 
escriure una novel·la juvenil 
a vuit mans a partir del tre-
ball de recerca que van fer. Es 
tracta de Laura Aldabó, Adri-
ana Bacardit, Arlet Mollà i 
Mònica Xifré, que el 2013 van 
publicar Dents de lleó.

Laura Tapiolas presenta 
la novel·la “Iris” a la 
Biblioteca

CULTURA / LA VEU 

Explicar la feina que des de 
fa anys fa la Fundació Vicenç 
Ferrer a la Índia era l’objectiu 
de la sessió d’A UGA  del pas-
sat dilluns. Va comptar amb 
la presència de Jordi Folgado, 
nebot de Vicenç Ferrer, que 
detallà els avenços aconse-
guits en autosuficiència de 
moltes comunitats i en l’alt 
nivell d’assistència medica que 
la Fundació dispensa, especi-
alment en maternitat.
A UGA també va voler recor-
dar la feina que alguns iguala-
dins van fer a la Índia durant 
molts i molts anys ininterrom-
pudament. Així, Assumpta 
Marsal va recordar la trajec-

tòria del seu oncle, el jesuïta 
Domenec Cortadellas que va 
sortir d’ I gualada el 1930 amb 
setze anys i no va tornar a 
veure la família fins l’any 1973 
. Cortadellas  morí a Bombai el 
1985. També es va citar al P.Ja-
cint Comas  Gabarró, nascut a 
Igualada el 1924 i que mor í  a 
Bombai el 1994.
Maria Teresa Nogué, igua-
ladina, va explicar perso-
nalment els seus disset anys 
a la Índia i afegí que també 
havia residit vint-i-dos anys 
a les Filipines, ara sovinteja 
les estades a Igualada.
I el proper dilluns un tema 
ben diferent: Santi Palazón 
explicarà la presència de 39 
óssos al nostre Pirineu.

A l’AUGA es va parlar de 
la presència a l’Índia

MÚSICA / LA VEU 

El passat dissabte va te-
nir lloc al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu el concert 

final del IV Stage de Banda 
Simfònica d’Igualada, amb 
Irene Delgado com a directora 
convidada d’enguany. 
Aquesta quarta edició ha estat, 
tal i com va dir la directora i 
promotora de l’Stage -Concep-
ció Ramió i Diumenge- a la 
seva breu intervenció al con-
cert, “un pas de gegant respecte 
les darreres edicions” conso-
lidant-se com a projecte de 
foment de la cultura musical 
i en concret del gènere de 
Banda Simfònica a la nostra 
ciutat i a la nostra comarca.
Una de les novetats d’enguany 
ha estat un treball molt més 
concentrat en el temps però no 
en l’espai, portant els assajos i les 
diferents activitats a distints in-
drets de la ciutat i de la comarca, 
tals com la Adoberia Bella i l’Es-
cola de Música de Capellades.
Des del segon Stage s’ha anat 
consolidant el convit d’un/a di-
rector/a convidat/da diferent a 
cada edició, i, enguany, ha estat 
la gaditana Irene Delgado Jimé-
nez qui ha fet emocionar els as-
sistents a l’Ateneu amb la seva 
passió per la música i per la di-
recció. Essent una jove promesa 
dins de la panoràmica de la di-
recció a Catalunya i a la Penín-
sula, ha demostrat ser una gran 
impulsora del gènere de Banda 
Simfònica, dirigint actualment 
la Banda de Cerdanyola del 
Vallès així com l’Orfeó Bada-
loní, la Sant Cugat Sinfonietta, 
el Cor de Cambra Tornaveu i 
el Cor i Orquestra Baetulo, del 
qual n’és fundadora.
El concert va constar de dues 

parts, amb una petita mitja part 
de deu minuts, i, seguidament 
de la segona, va tenir lloc el 
lliurament dels diplomes pels 
músics i pels professionals col-
laboradors, així com uns breus 
parlaments. El repertori fou, 
com cada any, molt heterogeni, 
tocant, tal i com es caracteritza 
el gènere de Banda Simfònica, 
molts estils i èpoques diferents. 
Des de bandes sonores -de clàs-
sics com Grease i de pel·lícules 
d’èxit actual com La La Land-, 
passant per obres de Bruckner, 
Bela Bártók, Charles Gounod, 
fins a arribar a una marxa de 
processó ibèrica i tanmateix 
una nostrada sardana. En aca-
bat el lliurament de diplomes 

i dels breus parlaments la ban-
da oferí la interpretació de 
la magnífica obra del mexi-
cà Arturo Márquez Danzón 
núm. 2, la qual feu explotar 
els aplaudiments del públic.
Els músics participants en 
aquest IV Stage han estat: amb 
el piccolo el Xavier Cañamares; 
amb la flauta el Xavier Caña-
mares, la Carla Sabaté, la Glò-
ria Mestre, la Georgina Ortega 
i l’Aina López; amb el clarinet 
l’Eudald Font, l’Olga Torra i el 
Joaquim Secanell; amb el saxo 
soprano la Montserrat Calafell; 
amb el saxo alt la Maria del Mar 
Prat, l’Olga Campoy i la Sara 
García; amb el saxo tenor el Jo-
sep Secanell i el David Duarte; 
amb el Saxo Baríton la Mont-
serrat Calafell; amb la trompa 
la María González i l’Eduard 
Boix; amb la trompeta el Joan 
Miquel Giro, el Gabriel Prieto, 
l’Albert Medina i el Pau Oliva; 
amb el trombó l’Omar Salcedo 
i l’Adrià Tort; amb el fiscorn 
l’Adrià Tort; amb el bombardí 
el Miquel Castro; amb la Tuba 
el Manu Duarte; i amb la per-
cussió el Pau Sanuy, l’Eloi Fos 
i la Laura Muñoz.

Concert final del IV Stage de Banda 
Simfònica d’Igualada

Una de les novetats 
d’enguany ha estat 
un treball molt més 

concentrat en el temps 
però no en l’espai, 

portant els assajos i les 
diferents activitats a 

distints indrets



El P. Claret a Igualada

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Abans de ser capellà, qui des-
prés arribà a ser sant Antoni 
M. Claret i Clarà, havia teixit 

a Igualada, a la fàbrica del seu parent 
Pau Duran, que era al carrer de Sant 
Francesc, número 40.
Es donà el seu nom a aquell ma-
teix carrer, on havia treballat, i es 
col·locà una làpida de marbre, en 
l’esmentada fàbrica, amb aquesta 
inscripció: “San Antonio m. Claret 
dignificó este edificio con sus virtu-
des de laborosidad y modestia, tra-
bajando como tejedor manual. Para 
perpetuar memoria y ejemplaridad 

de este hecho, el muy ilustre Ayun-
tamiento de Igualada le dedica este 
recuerdo, el dia 23 de octubree del 
año mariano  de 1954, festividad 
del santo patrón del gremio textil”.
El Gremi Tèxtil d’aquesta ciutat fou el 
primer que, a l’any 1939, encara sent 
beat, ja el nomenà com el seu Patró.
El futur fundador dels claretians, 
treballà, també, a la fàbrica dels Mai-
xenc, amb qui estava  emparentat. 
Era al carrer de St Josep, que passà a 
ser de Josep Lladó.
El dia de Tots els Sants, de 1850, va 
predicar a Igualada.  
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TEATRE / C. MUNTANER 

Demà dissabte es torna 
a reprendre el con-
curs de teatre de Pi-

era després d’una pausa obli-
gada per l’actuació de l’actor 
televisiu Quim Masferrer a 
la Societat Foment, dintre els 
actes de la setmana de la Gent 
Gran  de Piera. 
Demà ens visita, la companyia 
Naltrus Teatre de Santa Colo-
ma de Queralt amb l’obra El 
dret d’escollir.
El naixement del grup esdevé  
sobre l’any 2010,  neix amb l’es-
perit del teatre amateur,  gent 
inquieta amb moltes ganes 
de  fer teatre, sense experièn-
cia, però amb ànsia per poder 
aprendre. Des de l’inici, la di-
recció ha estat a càrrec de la 
Rosa Almenara, tot i que ha 
anat patint canvis i reestructu-
racions, gent que entra,  gent 
que surt,  gent que torna, es van 
donar a conèixer públicament 
a l’any 2011, amb l’estrena de 
l’obra Políticament Incorrecte.
Tot seguit els van encarregar 
l’espectacle del Pregó de Festes 
de Santa Coloma a l’any 2012. 
Posteriorment, han anat re-
presentant més obres de teatre 
com El Nostre Mètode, Detec-
tius del més enllà, al llarg de 
moltes poblacions catalanes. 
A més, ha estat finalista del 
XIXè Concurs de Teatre Ama-
teur d’Abrera. Han seguit més 
obres: El Conte de Nadal,Vícti-
mes i Botxins, fins a una obra 

per any. 
I l’últim muntatge del grup ha 
estat aquesta obra amb la que 
es presenten al concurs de te-
atre de Piera, El dret a escollir, 
una obra important per a la 
gent que hi participa; agosa-
rada pel  tema que s’hi tracta. 
A més és una obra que només 
s’ha representat un parell de 
vegades en teatre amateur, i 
que la referència en teatre pro-
fessional és l’obra estrenada 
per en Flotats, l’any 1987.
L’obra ha comportat un enor-
me esforç, ja que té una gran 
càrrega interpretativa, a nivell 
de tots els personatges, però 
en una mesura més gran, el 
paper principal. 

Sinopsi:
En Mateu Artigues, un bri-
llant professor, intel·ligent, 
amb un sentit de l’humor que 

de vegades ratlla el cinisme, es 
troba en la situació de pren-
dre una decisió sobre la seva 
vida, arran d’un accident de 
cotxe, això ens endinsa en un 
hospital, i en les diferents situ-
acions que ens podem trobar 
en una planta tan important, 
i complexa,  com és la planta 
de cures  intensives, discus-
sions mèdiques, discussions 
legals, presa de decisions, bar-
rejat amb el calor humà que 
desprenen les infermeres, ens 
absorbeix i ens fa còmplices 
del senyor Artigues, prenent 
la nostra decisió sobre quin 
volem que sigui el desenllaç. 
I quan aquest es produeix no 
ens deixa  indiferents. 
L’obra té una durada d’unes 
dues hores, es representa en 
dos actes i es fa un descans, de 
15 minuts entre actes. 

“El dret a escollir”, propera obra del 
Concurs de Teatre de Piera

LLENGUA / LA VEU 

El Centre de Normalitza-
ció Lingüística Mont-
serrat ha engegat la 

nova temporada de cursos de 
català per a adults. S’impartei-
xen cursos de tots els nivells, 
tant per a alumnes de parla 
catalana que volen millorar 
el seu nivell, com per a perso-
nes nouvingudes que el volen 
aprendre. Aquests alumnes de 
grups de nivell bàsic provenen 
de diferents continents, països 
o regions d’Espanya. 
Com a complement d’aquestes 
classes se’ls ofereix la possibi-
litat de participar al Volunta-
riat per la llengua, programa 
per practicar el català a través 
de la conversa. El programa va 
néixer l’any 2003 i fins ara ja hi 
han participat més de 110.000 
parelles. El Voluntariat per la 
llengua consisteix a crear pa-
relles lingüístiques formades 
per un voluntari que parla 
català i un aprenent que ja en 
té coneixements, però que vol 
guanyar més confiança i fluï-
desa. És una experiència molt 
positiva i enriquidora per a to-
tes dues parts.
El Voluntariat per la llengua 
ofereix dues modalitats de 
participació: la presencial i, 
des de fa més d’un any, també 
la virtual amb parelles pro-
cedents de tot el món, on les 
trobades es fan per Internet, 

a través de videoconferència.
Per poder dur a terme l’ac-
tivitat es busquen persones 
voluntàries que vulguin 
dedicar una hora a la set-
mana a conversar en català 
amb una persona que l’està 
aprenent o persones apre-
nentes que volen millorar 
el català fent conversa. 
Les inscripcions ja estan 
obertes i es poden fer en 
línia a través del portal 
www.vxl.cat, o bé presen-
cialment o per telèfon:
Manresa- Bages: Passeig Pere 
III, 68. Telèfon: 93 872 17 07 
(allobet@cpnl.cat)
Igualada- Anoia: C/ Llei-
da, 78. Telèfon: 93 804 88 99 
(allobet@cpnl.cat)

Es busquen voluntaris 
i aprenents per formar 
parelles lingüístiques



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

El film “La llum d’Elna”, molt més que 
un projecte cultural 

E l passat diumenge, a propòsit del programa 
Conegudes (també) a casa, de la Mostra In-
ternacional de Films de dones, al Centre Cí-

vic Can Papasseit, de Vilanova del Camí, va ser pro-
jectat el segon film d’aquesta convocatòria, “La llum 
d’Elna”, de Sílvia Quer; una pel·lícula que et porta a 
reviure l’apassionant història de la Maternitat d’Elna, 
tot contribuint a commemorar la tasca humanitària 
que en aquell indret s’hi va dur a terme des de 1939.
Així doncs, “La llum d’Elna” s’ha sumat a aquella vo-
luntat de descobrir la història de la suïssa Elisabeth 
Eidenbenz i de la pròpia maternitat, emplaçada a 
Elna, aquella encisadora població francesa a quatre 
passes de Perpinyà i entre els Pirineus i la Mediterrà-
nia. La producció et presenta a una joveníssima Eli-
sabeth Eidenbenz ((Wila, Zuric, Suïssa, 1913 - Zuric, 
Suïssa, 2011)[) que va ser la precursora i directora 

de l’anomenada 
Maternitat d’El-
na. Ella, fins fa 
uns anys encara 
parlava emocio-
nada de l’instant 
en què –en  tant 
que infermera- 
s’havia proposat 
ajudar a néixer 
a totes les cria-
tures, fills i filles 
de dones exilia-
des de la Guerra 
Civil, confina-
des en els camps 
de concentració 
de la Catalunya 
Nord. 

Si bé, després de traves-
sar els Pirineus, el destí 
inicial de més de mig 
milió d’ànimes derro-
tades eren els camps 
de refugiats d’Argelers, 
Sant Cebrià del Rosselló 
i Ribesaltes -amb unes 
instal·lacions precàri-
es i amb unes extremes  
condicions de fred, de 
fam i manca d’higiene- 
l’elevadíssim índex de 
mortaldat de les criatu-
res infantades en aquells 
entorns era del tot esfe-
reïdor. En aquest sentit, 
testimoni d’aquesta fatal 
situació, l’Elisabeth Ei-
denbenz –la Isabel per 
a les refugiades repu-
blicanes- amb només vint-i-quatre anys va aixecar, 
donar vida i organitzar una casa de maternitat, la 
Maternitat d’Elna. Tal i com es mostra seqüencial-
ment, la Maternitat era un abric sense pretensions 
que, malgrat l’austeritat, regalava atenció sanitària 
i caliu per a què les parteres hi passessin els dies 
anteriors i posteriors a l’infantament.
Els anys 1940, 1941 i 1942 van ser els de màxima ac-
tivitat de la Maternitat, amb uns trenta naixements 
mensuals. Amb motiu de l’avenç del nazisme, l’escur-
çada vida d’aquest angelical racó de món, enmig de 
tanta guerra, va estar protagonitzada per la presència 
de milers de dones jueves vingudes expressament a 
infantar els seus fills. Seguidament, la França ocupa-
da va veure tancades les portes d’aquella resplendent 

promesa de llum i de vida. 
L’Elisabeth Eidenbenz va conservar amorosament 
documents i fotografies  d’aquells anys; un material 
que ha propiciat la creació d’un extraordinari Arxiu 
de la història de la Maternitat, un cop rescatat l’edifi-
ci com a memorial. De fa ben poc, més de cinquan-
ta nens de més de setanta anys han estat reconeguts 
com als supervivents, al costat d’algunes mares quasi 
centenàries, d’aquella feliç història d’unes sis centes 
criatures infantades, només de l’Estat espanyol, a les 
quals l’Elisabeth va fer guanyar el triomf de la vida.
De retruc, reviure la Maternitat d’Elna, més enllà 
d’un projecte cultural i de descoberta, és posicio-
nar-te sobre la necessitat de recuperar una memòria 
històrica trista i llargament silenciada.

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

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

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

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

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

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

SURREAL PHOTO IGD
Activitats Impuls, pressupostos par-

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

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

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

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

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

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

EXPOSICIONS
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Diumenge a les 6 de la tarda a la sala po-
livalent Rogelio Rojo.

MÚSICA 
Calaf 

Concert amb Donallop. El duet mallorquí 
presentarà el seu segon àlbum, “Misteris 
de sa vida”.  
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al cafè del 
Casal.

VISITA GUIADA 
Òdena 

Visita guiada al castell.  
Diumenge a les 12 del migdia al peu del 
castell.

DILLUNS 23 

CONFERÈNCIA
Igualada 

Santi Palazón. “L’os bru dels Pirineus”.
L’os bru va tornar als Pirineus centrals l’any 
1996 amb un programa d’alliberament 
d’exemplars. Des de llavors la població ha 
anat creixent. Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DANSA
Igualada 

“Alicia en el País de las Maravillas”
Retransmissió en directe des del Royal 
Opera House de Londres.
Dilluns a 1/4 del vespre al Teatre Munici-
pal l’Ateneu.

DANSA
Els Hostalets de Pierola 

“Alicia en el País de las Maravillas”
Retransmissió en directe des del Royal 
Opera House de Londres.
Dilluns a 1/4 del vespre a l’auditori Cal 
Figueres.

DIMARTS 24 

CONFERÈNCIA
Igualada 

“Discapacitat intel·lectual amb malaltia 
mental”, a càrrec del Dr. Tomàs Castelló. 
Cicle 50è aniversari APINAS
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central.

XERRADA
Igualada 

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

TEATRE
Òdena 

Des del Bibliobús s’ha organitzat l’activitat 
anual de foment de la lectura que tindrà Al 
matí, espectacle, Mô, a càrrec de Mô clown 

CIA A la tarda, l’espectacle Galaxis, a càr-
rec de la Companyia Teia Moner,.
Dimarts a les 11 del matí i a 1/4 de 4 de 
la tarda al Teatre Centre Unió Agrícola.

XERRADA
Òdena 

“L’autoestima en l’adolescència” Dirigida 
per a pares i mares amb fills adolescents. 
A càrrec de Dani Malapeira (psicòleg ge-
neral de sanitat).
Dimarts a les 7 de la tarda a l’Espai Jove.

HORA DEL CONTE
Capellades 

Aquest mes d’octubre l’Hora del Conte es 
recrearà en la Castanyada.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
el Safareig.

DIMECRES 25  

MÚSICA
Igualada 

Cicle de concerts de professorat.
“L’he tocat, l’he cantat”- Taller-Concert 
(repertori de nivell elemental per a piano i 
llenguatge per a duet) a càrrec de M. Jesús 
M. de Arenzana, veu i piano; Irene Delga-
do Jiménez, piano.  
Dimecres a les 8 del vespre a l’auditori de 
l’Escola de Música.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Tinc pipí i altres 
contes” de l’escriptora i blogger Nur Costa.  
Dimecres a 2/4 de 8 del vespre a la Sala de 
socis de l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Calaf 

Raül Garrigasait  presentarà la seva no-
vel·la “Els Estranys”, guanyadora del Premi 
Llibreter 2017.  
Dimecres a 2/4 de 8 del vespre a la Biblio-
teca municipal.

DIJOUS 26  

TALLER 
Igualada 

“eBiblio, el préstec de llibres electrònics”
Les biblioteques de Catalunya ofereixen el 
servei de préstec de llibres electrònics..  
Dijous a les 10 del matí a la Biblioteca 
Central.

XERRADA 
Calaf 

“La mineria i el patrimoni de l’Alta Segar-
ra”, a càrrec de Josep M. Perelló.  
Dijous a les 7 de la tarda a la Sala Felip.

SOPEM LLIGATS AMB... 
Capellades 

Sopem lligats amb Ton Font i Bernadet, 
Dansaire, ballarí, mim, actor, director de 
teatre, escriptor...  
Dijous a les 9 del vespre al Saló Rosa de 
la Lliga.

DIVENDRES 20  

VISITA GUIADA 
Igualada 

Aqualata: visita guiada per la Igualada 
medieval. A partir de la visita a llocs em-
blemàtics del nucli antic d’Igualada conei-
xerem l’origen i l’evolució de la Igualada 
medieval i la seva importància.  
Divendres  a les 10 del matí des de la pla-
ça del Rei.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

“Iris”, de Laura Tapiolas
Laura Tapiolas és una jove de Vilanova del 
Camí que presenta la seva primera novel-
la Iris com a colofó al treball de recerca de 
batxillerat de l’IES Joan Mercader..  
Divendres  a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

CLUB DE LECTURA INFANTIL 
Igualada 

Tertúlia de nens i nenes que han llegit un 
mateix llibre per comentar-lo En aquesta 
ocasió “El senyor Bello i l’elixir blau”, de 
Paul Maar.  
Divendres  a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del llibre “Camí cap a un som-
ni”, de Roger Roca. La presentació anirà a 
càrrec de l’escriptor igualadí Màrius Mollà.  
Divendres a les 7 de la tarda a l’Adoberia 
Bella Leather Cluster.

TEATRE 
Igualada 

“Simone”. Una prostituta de 50 anys visita 
un client que resulta ser una dona i que no 
vol practicar sexe sinó que diu que la ne-
cessita. Per què?.  
Divendres  a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

PIERA EN VERS
Piera 

“La música de les paraules”. Amb aques-
ta lectura dramatitzada, l’actriu catalana 
Montserrat Carulla ens vol parlar de la 
seva experiència vital i professional.  
Divendres  a 2/4 de 9 del vespre al Teatre 
Foment.

CINEMA
Capellades 

“Estiu 1993” Aquesta pel·lícula explica la 
història de la Frida una nena de 6 anys, 
alhora que mostra la biografia de la direc-
tora del film, Carla Simon.  
Divendres  a les 5 de la tarda al Saló Rosa 
de la LLiga

CINEFÒRUM
Capellades 

Cinefòrum al voltant del film “La llegada”, 
presentat i moderat per M. Àngels Vives 
Belmonte..  
Divendres  a les 8 del vespre a la sala Pa-
per de Música

DISSABTE 21 

TEATRE 
Igualada 

“Simone”. Una prostituta de 50 anys visita 
un client que resulta ser una dona i que no 
vol practicar sexe sinó que diu que la ne-
cessita. Per què?.  
Dissabte  a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

TALLER BIBLIOLAB 
Igualada 

Figures en 3D sense impressora
En aquest taller aprendràs a crear dibuixos 
en volum (3D) amb un llapis que permet 
imprimir plàstic i realitzar figures sense 
necessitat d’impressora 3D.  
Dissabte  a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central.

JORNADA 
Igualada 

Yakaaro Soul Fest, una jornada lúdica i 
cultural centrada en els costums i la cul-
tura de Gàmbia. Música, tallers, dansa, 
exposicions  
Dissabte  a partir de les 11 del matí al Ki-
osk del Rec.

CONCURS DE TEATRE 
Piera 

“El dret a escollir” de la  companyia Nal-
tros Teatre de Santa Coloma de Queralt.  
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment.

XERRADA 
Calaf 

Xerrada “El dol gestacional i perinaral” a 
càrrec de Cristina Silvestre.  
Dissabte a les 11 del matí a  la Sala Felip.

DIUMENGE 22  

TEATRE 
Igualada 

“Simone”. Una prostituta de 50 anys visita 
un client que resulta ser una dona i que no 
vol practicar sexe sinó que diu que la ne-
cessita. Per què?.  
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

TEATRE MUSICAL 
Igualada 

“Alícia al país de les meravelles” amb Viu 
el teatre
El dia que l’Alícia fa 10 anys, li regalen el 
seu primer mòbil. El conill blanc l’hi roba 
i ella el persegueix pel país de les merave-
lles. Organitza Xarxa Igualada.  
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA 
Masquefa 

Nova sessió del Masquefa sona bé, en 
aquesta ocasió a càrrec del Duo Tocatta 
que presentaran “Violinstastik: El descon-
cert”, un espectacle humorístic per a públic 
familiar.  
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PASSATEMPS

Sudokus

Nivell mitjà

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Està mutilat perquè els pastorets, en veure’l, se li han tirat damunt 
(dos mots) / 2. Retoca retoca i tindràs el que fa paté. Ensumo aires valencians / 3. De les 
cinc en punt. En Lluquet so se’l menjaria mai. Primeries de la primeria / 4. De l’ase en mala 
sínia. Cavitat que l’organisme reconeix al vol / 5. Liquiden l’actiu per entrar a Tiurana. Sac-
seges, rebregues. Es dobla en cas de crisi / 6. El gos del veí de la Lorena. I si s’escapa, aquest 
l’enxamparà / 7. La cosa llatina. És al cabdal com al síndic el sindicat / 8. Petita estella capaç 
de revoltar tota la Xina. Guiàvem el bestiar / 9. No és que estigui equivocada, és que no ho 
veu clar. Escassa emotivitat / 10. Cosí de l’aranyó pel que fa al licor. Fer allò que els desen-
dreçats troben tan inútil / 11. Zero a l’esquerra. Fer anys de reculons. Designi del director 
/ 12. La part de l’hemicicle que s’hi entén més de parets. Si no prou propicis, almenys són 
nostres / 13. Producte d’uan dieta alta en escatologia. Introdueix el melindro.

VERTICALS: 1. Destinatari d’una dona?: home, si es una donació… Com a manera és ti-
rant a moderada / 2. Quasi cent. Tan delicat que només de dir-lo ja s’ha trencat. Apaguen 
els fars / 3. Com que no para de jugar amb els mots, quan remena el sumari s’erra. Regueró 
d’aigua rajant rec avall / 4. Percebo la pujada. Sulfur de plata a la joieria d’en Tita / 5. Neva 
poc, però ja n’hi ha prou per exclamar-se’n. Filferro per protegir l’ou de Nadal / 6. Centre 
històric del Pireu. Tot i ser pesada com el plom, ascendeix. Marxa de Saió / 7. I entra a Es-
polla. Envernissades com ungles. Al cor dels ximples / 8. Corrals de porcs. No és que sigui 
caminador, és que fa de bon anar-hi / 9. Com la clofolla però més vella. Brams de societat 
parasitària / 10. Ou remenat. És el costum, com que són noies de l’est… Engeguen a fer 
punyetes / 11. Banderilla especial per a la Moby Dick. De l’element que com no parlar de 
re és quasi matemàtic / 12. Roba com de tergal però de resultat més feliç. Deutora d’una 
quantitat que no arriba a ser clamorosa.

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:
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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

Laberint
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SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE
I.H.C.

2

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

SORTEIG 

de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2017 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG 

1 ENTRADA DOBLE

www.teatrenu.com

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

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

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Entrades Cine Ateneu

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura TOTS ELS SORTEJOS

676 959 431

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

www.planxisteriagelabert.com

931 31 35 58

www.igualadahc.com
93 804 42 57

www.ateneuigualadi.cat
93.803.07.63

amicsdelamusica@gmail.com

677 51 96 25
93 805 08 63

938 048 852

www.museudeltraginer.com

937 495 779
www.ingravita.cat

938 030 763

www.teatreaurora.cat
93 805 00 75

Fins a inici de la nova
 temporada no hi haurà sorteig

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



Un peix amb problemes de memòria
Ateneu Cinema •  Buscando a Dory

RAMON ROBERT / 

E strenada ara fa tretze anys, 
Buscando a Nemo va agra-
dar i satisfer a gairebé a tot-

hom, inclosos espectadors de totes 
les edats. La satisfacció també va 
ser absoluta pels seus creadors, la 
gent de les factories d’animació Pi-

xar i Disney. A més dels magnífics 
resultats artístics i cinematogràfics, 
els productors van veure com una 
inversió de 94 milions de dòlars re-
captava als cinemes de tot el món 
una suma superior als mil milions.
Davant aquests números, no és gens 
estrany que s’hagi fet una seqüela 
d’aquella popular pel·lícula d’anima-
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Relat de la Polinèsia
A Tous •  Tanna

RAMON ROBERT / 

N ominada a l’Oscar 2016 a la 
millor pel·lícula de parla no 
anglesa, Tanna és una pel·lí-

cula de producció australiana, si bé la 
seva trama succeeix a la república de 
Vanuatu, un país insular i molt petit 
que és troba a la Polinèsia del Pacífic. 
Basada en fets reals i rodada en plena 
natura verge, s’hi narra una mena de 
drama romàntic ( i alguns components 
propis del cinema d’aventures) sobre el 
poble indígena de Tanna, centrat en la 
història de l’amor prohibit que sorgeix 
entre una jove del poblat que s’enamo-
ra del net del cap de la tribu.
Amb components etnogràfics, ecolò-
gics, poètics i sentimentals, la incon-
testable bellesa d’aquest relat sorgeix 
de la força hipnòtica i natural de les 

seves imatges. Amb música new age 
de fons i realitzada amb bon gust per 
cineastes australians (Bentley Dean, 
Martin Butler), la pel·lícula ha estat 
definida com “un Romeu i Julieta dels 
mars del sud i amb garlandes”. 

Famílies meravelloses
El racó del Cineclub •  Maravillosa familia de Tokio

RICARD FUSTÉ / 

E l dijous 26 d’octubre, a l’Ateneu 
Cinema, el Cineclub presenta 
la producció japonesa del 2016 

Maravillosa familia de Tokio, dirigida 
per Yôji Yamada, a les 20 h en 
versió doblada i a les 22 h en ver-
sió original subtitulada.
El veterà Yamada recupera els perso-
natges d’Una familia de Tokio (2013), 
que era una mena de remake del clàs-
sic Cuentos de Tokio, i els enfronta a 
una situació delicada quan l’esposa del 
matrimoni que celebra els cinquanta 
anys de casats li demana al seu marit, 
un senyor més aviat masclista, 
que, com a regal d’aniversari, li 
signi la petició de divorci.
Yamada torna a Ozu i als seus retrats 
generacionals però en clau de comèdia; 

un to lleuger que no impedeix l’anàlisi 
de qüestions prou interessants: la soli-
tud a la tercera edat, el cansament en 
les relacions de parella o l’egoisme dels 
fills; tot plegat filtrat per una escala de 
valors característicament japonesa, car 
és una societat molt més patriarcal i 
conservadora que l’europea. 

ció.  Realitzada per Andrew Stanton 
i Angus MacLane, aquesta continua-
ció recupera alguns personatges (pei-
xos, és clar) ben coneguts. Ara, però, 
Nemo cedeix el protagonisme a Dory, 
la simpàtica peix blau. Aquesta, com ja 
se sap, segueix tenint seriosos proble-
mes de memòria. Però atreta per uns 
esquitxos de memòria, Dory decideix 

emprendre una llarg viatge. 
Owen Gleiberman, comentant 
Buscando a Dory a Variety: “Plena 
de sentit, és una bella, deliciosa, 
enlluernadora i bulliciosa seqüe-
la. Les imatges no deixen de sor-
prendre’ns amb la seva sorprenent 
i palpable brillantor, i amb la seva 
incandescència oceànica”. 



MARAVILLOSA FAMILIA DE TOKIO
Japó. Comèdia dramàtica. De Yogi Yamada. Amb Satoshi 
Tsumabuki, Yû Aoi, Tomoko Nakajima, Yui Natsukawa..  
Els tres fills d’una parella que s’acosta al seu 50 aniversari 
de casament entren en xoc quan la seva mare demana el di-
vorci. Aquesta determinació portarà molts maldecaps a la 
família, fins llavors molt tradicional.

TANNA
Austràlia. Drama romàntic. De Bentley Dean, Martin 
Butler. Amb Mungau Dain, Marceline Rofit, Albi Nagia
El relat transcorre al poble indígena de Tanna, a la república 
de Vanuatu, un petit país que és Troba a la Polinèsia del Pa-
cífic. Sorgeix allí un relació impossible, la història de l’amor 
prohibit entre una jove del poblat i el net del cap de la tribu.  

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

ANNABELLE: CREATION
Estats Units. Terror. De David F. Sandberg. Amb Stephanie 
Sigman, Talitha Bateman, Lulu Wilson. 
Anys després de la tràgica mort de la seva filla, els Mullins 
regenten un orfenat al desert. Acolliran allí a una monja 
infermera i un grup de nenes. Les noves inquilines es con-
vertiran en l’objectiu d’Annabelle, una nina posseïda per un 
ésser demoníac. Seqüela de “Annabelle”..

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. 

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.

BUSCANT  LA DORY 
Estats Units. Animació. D´Andrew Stanton i Angus McLa-
ne. 
Dory, la simpàtica peix blau amb seriosos problemes de me-
mòria és la protagonista d’aquesta nova aventura a l’oceà. 
Sobtadament, a Dory li arriben a la memòria records de la 
seva infantesa a Califòrnia. A partir d’aquesta pista sobre els 
seus orígens, la oblidadissa peix blau decidirà emprendre un 
viatge a la recerca de la seva família.  Però la curta memòria 
de Dory no facilitarà molt la recerca...

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) 

ANNABELLE CREATION 
Dv: 19:00/21:30
Ds: 16:30/19:00/21:30
Dg: 17:30/20:00
Dll: 17:30
Dc: 18:00/20:30
Dj: 17:30 (VOSE)

BUSCANT LA DORY
Dg: 11:00

MARAVILLOSA FAMILIA DE TOKIO 
(Sessió Cineclub)
Dj: 20:00 (versió doblada)/ 
22:00(VOSE)

1/ GEOSTORM (7A)
Dv Dll a Dj: 18:00/20:15/22:30
Ds i Dg:13:00/15:45/18:00/20:15/22:
30

2/ BLADE RUNNER (12A) 
Dv: 19:15/22:25
Ds: 16:15/19:15/22:25
Dg: 16:15/19:15
Dll a Dc: 19:15
2/ BLADE RUNNER 3D (12A) 
Ds i Dg: 12:30
2/ LA LLAMADA (7A) 
Dv Dll a Dj: 17:00
2/ KINGSMAN (16A) 
Dg a Dj: 22:25

3/ TADEO JONES 2 (TP)  
Dv Dll a Dj: 17:30
Ds i Dg: 12:10/15:40/17:30
3/ LA LLAMADA (7A)  
Dv a Dj: 19:30
3/ KINGSMAN (16A)  
Dv i Ds: 21:40
3/ BLADE RUNNER (12A)  
Dg a Dj: 21:40

4/ ANABELLE (16A)
Dv Dll a Dj: 18:15/20:45/23:00
Ds i Dg: 16:00/ 18:15/20:45/23:00
4/ LEGO NINJA (TP)
Ds i Dg: 12:40

5/ LA PIEL FRIA (12A)
Dv Dll a Dj: 17:40/22:00
Ds i Dg: 15:25/17:40/22:00
5/ LA PELL FREDA (12A)
Dv Dll a Dj: 19:50
Ds i Dg: 12:15/19:50

6/ TOC TOC  (7A)
Dv Dll a Dj: 18.30/20:30/22:40
Ds i Dg: 
13:05/16:30/18:30/20:30/22:40

7/ EL PEQUEÑO VAMPIRO (TP)
Dv Dll a Dj: 18:10
Ds i Dg: 12:00/14:10/16:10/18:10
7/ MUÑECO DE NIEVE (TP)
Dv a Dj: 20:10/22:50

8/ OPERACION CACAHUETE (TP)
Dv Dll a Dj: 17:15
Ds: 12:05/17:15/19:20
Dg: 12:05/17:15
8/ IT (16A)
Dv Dg a Dj: 19:20
Ds: 22:05
8/ OPERACION CACAHUETE en 
català (TP)
Ds i Dg: 15:20
8/ MADRE (16A)
Dv Dg a Dj: 22:05

SALA AUDITORI
TOC-TOC
Dv: 18:30/20:30
Ds:16/30/18:30/20:30
Dg:16:30/18:30/20:30

SALA PETITA
LA LLAMADA
Dv: 18:30/20:40
Ds:16:30/18:30/20:40
Dg:16:30/18:30/20:40

ESTIU 1993 (TP)  
Ds: 18:00
Dg: 16:30
EL HIJO DE JEAN (7A)  
Ds: 19.45
LA DECISION DEL REY (7A) 
Dg: 18:00
TANNA (7A)  
Dg: 20:05
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Octubre
20: Andreu de Creta; Artemi; Irene.

21: Úrsula; Hilarió; Caius o Gai; Celina. 
22: Marc; Maria Salomé; Nunila i Alòdia.

23: Joan de Capestrano; Servand i Germà; Oda.  
24: Antoni-Maria Claret; Martirià.

25: Bernat Calbó; Crisant i Daria; Crispí i Crispinià. 
26: Llucià i Marcià; Rústic; Viril; Evarist.

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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El passat cap de setma-
na va tenir l loc l’acam-
pada d’inici de curs dels 
Guies i  Scouts d’Europa. 
Diverses unitats van es-
tar acampant a Igualada 
i  rodalies:  els l lobatons, 
les patrulles,  els equips 
pilots. . .  per donar inici la 
ronda solar 2017-2018.
El diumenge van participar 
de la Missa familiar a la par-
roquia de la Sagrada Familia, 
per després compartir un di-
nar al camp de vol d’Igualada.

Inici de curs dels Scouts d’Europa 
a Igualada Diumenge l’Església celebra la 

tradicional jornada del DO-
MUND, en que pren conscien-
cia de la labor dels missioners i 
recull aportacions econòmiques 
perquè puguin continuar la 
seva missió. El lema d’enguany 
és “sigues valent: la missió t’es-
pera”. La cantant Luz Casal va 
ser l’encarregada de realitzar a 
la catedral de Santiago el pre-
gó del Domund 2017. En la 
seva intervenció va parlar així 
dels missioners:
“Els missioners són herois anò-
nims que, en els seus viatges a 
l’infern, acaben per aconseguir 
el cel en ajuntar amb tendresa 
les seves mans a altres mans. 
Aquests prop de 13.000 missio-
ners espanyols estan disposats i 
s’obstinen a creuar mig planeta 
per posar en pràctica i materi-

alitzar el seu idealisme, sortint 
de la comoditat del nostre món 
quotidià, per escoltar el batec 
del dolor dels perseguits, dels 
captaries i marginats, arribant 
fins i tot a arriscar la pròpia vida 
(que és una de les expressions 
més belles i desinteressades) per 
oferir-los una guspira d’espe-
rança i aportar dignitat allí on 
no hi ha res, perquè tot ha estat 
degradat, quan no aniquilat”.

4.000 euros aportats pels igua-
ladins per les missions
Un total de 70.460,45 euros van 
aportar els fidels del conjunt de 
la diòcesi de Vic l’any passat per 
les missions en la jornada del 
DOMUND, un augment d’uns 
7.000 euros respecte l’any ante-
rior, dels quals 4026,44 van pro-
venir d’Igualada.

Diumenge, Domund 2017

Dos dies abans de marxar, 
quan ja estava molt dèbil 
i veia com arribava el mo-
ment, va entrar una infer-
mera a l’habitació i la iaia 
li va demanar un got; li vaig 
preguntar per què el volia, si 
ja en tenia un, i em va res-
pondre que, quan venien les 
visites, sense gots de més no 
els podíem oferir aigua.
Aquest gest és la iaia. Fins 
l’últim moment, sempre, 
sempre: atenta als demés, 
disposada i preocupada 
per poder oferir, no només 
amor, sinó qualsevol cosa 
que algú necessités.
La mort no s’entén; és massa 
gran i absoluta com per pair-
la tot d’una. I ara estem així, 
iaia, sense entendre ni assi-
milar la teva absència.
L’Absència, allò que sentim 
amb la intensitat d’un cop de 
puny, que no és res més que 
el buit que deixa la presència 
i que, en aquest cas, és gran, 
molt gran, com l’espai que 
ocupaves a les nostres vides i 
en cadascuna de nosaltres.
És aquí on s’anirà fent evident 
i real que ja no hi ets, en els 
espais que ja no ocuparàs, en 
cada moment, en cada detall, 
en tot allò que ens donaves, 
iaia, i que ara sembla que no-
més podies aportar tu.
Ara tenim un repte, iaiona, 

gran i difícil però bonic. 
Mirarem de transformar la 
tristesa que ens genera ca-
dascuna de les teves absèn-
cies en l’amor i l’alegria que 
et caracteritzen. I també mi-
rarem d’agafar-te el relleu 
(sabent que ets inigualable) 
i fer-te intensament present 
en tot allò que haguessis fet 
tu i que ara farem nosaltres 
per tenir-te aquí.
La Ruthi m’ha dit que m’aca-
barà de cosir les fundes que 
em vas fer pel matalàs de la 
furgoneta, les que no para-
ves de repetir que acabaries 
quan sortissis de l’hospital; la 
mama o la Mercè aprendran a 
tallar els cops d’aire...mirarem 
d’aprendre a fer aquells pe-
tons que ens deixaven sords 
de tan soroll que feien....
I també ens acompanyaràs en 

tot allò que ens apassiona, i 
que també fem gràcies a tu, 
perquè som qui som gràcies 
a tu.
El Luca et farà sonar en cada 
nota de la seva flauta, l’Alí-
cia et portarà a la muntanya 
(que tant t’agradava) amb els 
cavalls, la Ruthi et farà viatjar 
pel món de copilot al camió, 
la Mercè t’escolpirà amb les 
seves mans en cada figura de 
fang, seràs la força de la meva 
mà en cada pedra que llanci 
per construir un món més 
just, hi haurà un trosset de tu 
a les pel·lícules del Manel, la 
Rosó portarà la teva bondat a 
cada animaló que salvi, el tiet 
et farà aparèixer en la llum de 
les seves pintures, l’avi parlarà 
per tu cada cop que ens faci 
un petó i, sobretot sobretot, 
mirarem d’estimar-nos com 
ens vas ensenyar.
Gràcies iaia, gràcies mama, 
gràcies esposa, amiga...gràci-
es gran dona.
Dona valenta, dona alegre, 
dona lluitadora, dona que 
estima, dona riallera, dona 
capaç de tot...
Semblaves immortal, eter-
na... O no només ho sem-
blaves, perquè sempre et 
tindrem aquí.

Xantal
De part de tota la família

Rosa Burria

La imatge peregrina de la 
Mare de Déu de Fàtima que 
està recorrent el món per 
commemorar el centenari 
de les aparicions arribarà la 
setmana vinent a Igualada. 
És una imatge beneïda per 
Pau VI i que porta uns rosa-
ris de Joan Pau II. El progra-
ma d’actes és el següent:
Dimarts, 24 d’octubre:
- A les 4 de la tarda, Sant Rosa-
ri a la Llar del Sant Crist.
- A les 2/4 de 8 de la tarda, Sant 
Rosari i Missa a la Sagrada Fa-

mília.
Dimecres 25 d’octubre:
- A les 11 del matí, Missa con-
ventual als Pares Caputxins.
- A les 7 de la tarda, Sant Ro-
sari a la Quasi-parròquia de la 
Mare de Déu de Fàtima.
- A les 9 del matí, basílica de 
Santa Maria
Dijous 26 d’octubre 
- A les 8 del matí, Missa al 
Monestir de les Carmelites 
d’Igualada-Jorba.
- A 2/4 de 7 de la tarda, Sant 
Rosari i Missa a les Carmelites.

Visita de la Mare de Déu de Fàtima 
peregrina a Igualada



              

·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 20: LA CREU
P. de la Creu, 7

Dia 21: MR SINGLA
Pujadas, 47

Dia 22: ESTEVE/JUVÉ
Av. Països Catalans, 101

Dia 23:  ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

Dia 24: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Dia 25: ADZET
Av. Barcelona, 9

Dia 26: SECANELL
Òdena, 84

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
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                 de CARLES FERNANDEZ GALÍ /   
Futur Director de Fotografia

Divendres, 20 d’octubre de 2017

“Dedicar-se al cinema 
no és una feina, és una 

manera de viure”
Em dic Carles Fernández Galí i sóc igualadí. Amb 15 anys, al 

Kursal, vaig tenir el regal de conèixer quina seria la meva professió. 
Als 19 anys vaig deixar el món del futbol, el meu pilar educatiu, per 
donar pas als estudis de Direcció de Fotografia. Vaig formar part de 

l’equip “Matar a Dios”, Premi del Públic al festival de Sitges.

Tens passió pel cinema des de petit o com és que et 
dediques a això?

Jo des de ben petit he jugat a futbol i amb 12 anys vaig 
fitxar pel Cornellà. Havia d’anar a entrenar quatre cops 

per setmana menys el dimecres i aquest dia lliure era com sagrat 
anar al Kursal a veure alguna pel·lícula. I en una de les pel·lícu-
les, em vaig quedar a llegir els crèdits i vaig veure «Director de 
fotografia» i allò ho vaig detectar ja com una imatge, no com una 
paraula. Em vaig posar a investigar i vaig dir: jo vull fer això. Vaig 
tenir la sort que els meus pares em van donar suport en tot mo-
ment amb aquest nou camí, tot i que potser no ho compartien al 
100%, van confiar en mi, sempre els estaré molt agraït. 

Encara que tinguis estudis, és difícil entrar en el món audio-
visual?

Bàsicament són contactes. En teoria els horaris a Bande à Part 
eren quatre hores durant quatre dies i jo estava 10 hores durant 
cinc dies,  vull dir em ficava en tots els projectes que podia. En 
això vaig tenir sort, vaig conèixer el Jordi Biosca que és com el 
meu germà gran, i va ser ell que en un tema de publicitat em va 
portar de meritori d’elèctric. Vaig anar al departament de llum a 
posar focus, dirigir-los, treballar-los... i el gaffer d’aquest projecte, 
en Boris, és la persona que després d’aquell rodatge m’ha continu-
at trucant i m’ha fet un dels titulars del seu equip. 

Veig que va molt d’anar amb equip això.

Per mi el més important és l’equip, són jornades molt llargues, fas 
moltes coses en poc temps, després estàs aturat... no hi ha una di-
nàmica fixa. A partir d’aquí, he fet una mica d’equip amb un com-
pany de classe i d’altres i llavors si en truquen a un ens oferim a 
anar-hi tot l’equip, per això és tan important. Som gent jove i es-

tem motivats i això agrada, abans costava més.

Quina és la teva feina concretament? 

Idealment fer de Director de Fotografia però a dia d’avui del que es-
tic treballant més és de gaffer i spark. El gaffer o cap d’elèctrics, és 
el responsable de l’execució de l’esquema de llum, coordinar amb 
l’equip d’elèctrics, on el Best Boy és el segon. l l’Spark o elèctric és el 
que executa les ordres del gaffer.

I com ho fas tot això a la pràctica?

Com a gaffer, t’arriba un projecte, el director de fotografia vol de-
senvolupar un “look” o una atmosfera de llum concreta, t’ensenya 
referències, i a partir d’aquí tu treballes. Vas a les diferents localit-
zacions, executes una localització tècnica on dissenyes l’esquema 
de llum i d’on a partir d’aquest fas una llista de material per fer 
les estructures de grip on aniran els aparells i la resta de material 
auxiliar per treballar la llum; des de la direcció, la textura, la in-
tensitat... ja sigui filtrar-la, difuminar-la, retallar-la perquè només 
afecti en un lloc concret, etc. A més he de vetllar per la seguretat 
del set de rodatge, tant de l’equip artístic com tècnic.

Un dels teus últims projectes més potents ha estat «Matar 
a dios». Aquí quina tasca feies?

Feia d’elèctric amb el Boris. Allà és un dels moments on començo 
a aprendre més enllà de la forma acadèmica de rodar. Es va fer 
una molt bona feina i al final el públic de Sitges ho va veure així.

Això anava a dir, ha estat una pel·lícula premiada amb el Gran 
Premi del Públic al festival de Sitges. Què en treus d’aquest mè-
rit a nivell personal?

Sóc molt autocrític, i en aquest cas creativament no vaig poder 

aportar a causa del càrrec que tenia, però en aquest projecte vaig 
assumir i fer bé el que em tocava. Al final celebro que en la meva 
primera pel·lícula professional on només hi havia de ser a l’inici 
uns 3 dies vaig acabar formant part de l’equip de llum els 20 dies 
de rodatge. Vam anar a Sitges i vam gaudir de la pel·lícula amb tot 
l’equip. Va ser increïble. Que la meva primera pel·lícula arribi a 
Sitges i guanyi el Gran Premi del Públic havia de passar! 

Quin futur ideal t’imagines professionalment? Allò que diguis, 
he tocat el cel.

Honestament, no crec que mai em senti que estic tocant el cel, 
però el meu objectiu i necessitat seria ser director de fotografia en 
cinema. També tinc al cap fer algun projecte de llum d’una casa. 
Però tot, si un vol i amb sacrifici, arriba i arribarà.

Una feina així creus que ha de ser vocacional?

Completament, sinó no arribes al segon dia, per no dir al final de 
la jornada. Has d’entendre els ritmes que et suposa a nivell de tre-
ball però també a nivell personal; el meu cap de setmana tant pot 
ser un dimarts i un dimecres com no tenir-ne o com estar lliure 
deu dies. Estiguis al nivell que estiguis al final sempre serà una 
muntanya russa. «Vivir rodando» que diuen, no és una feina sinó 
una manera de viure. Per acabar, he de fer una cita  de Wim Wen-
ders, aquesta adaptada: “A  cinematographer  is  someone  lite-
rally  drawing  with  light. A man  writing  and  rewriting  the  wor-
ld with lights and shadows”.

Ton Casellas, @toncasellas

Trobareu l’entrevista completa a partir de diumenge al web de 
La Veu de l’Anoia: www.veuanoia.cat

 

Baeza

FIBRA I ADSL TARIFES MÒBILS MÒBILS I TABLETS ACCESSORIS REPARACIONS ASSEGURANCES

QUÈ T’OFERIM?

IGUALADA

CONTACTE

C/ Argent, 14. 08700, Igualada (Barcelona)
673 209 995 | igualada@holamobi.com

TELÈFONS LLIURES

De totes les marques: Samsung, 
Huawei, Xiaomi i moltes més.

BUSQUEM EL MILLOR PER A TU
SOM #PHONELOVERS
Especialistes i enamorats de la telefonía

CUIDEM DE TU
Nosaltres t’assessorem i t’oferim 
l’opció que millor s’adapta a tu.

OPERADORS

A l’Anoia una corre la brama “Canvia la seu social de l’empresa abans que sigui tard”. Alguns empresaris ja ho han fet, però d’amagatotis i 
procurant que no ho sàpiga ni el personal que hi treballa. Els fa vergonya, ja que algun d’ells sempre ha presumit de catalanista i té per costum 
anar a qualsevol manifestació sobiranista. Però des que alguna sucursal bancària i alguns assessors fiscals expliquen que, de confirmar-se la 
declaració d’independència, es produirà el conflicte d’on s’hauran d’anar a pagar els impostos, els ha entrat una por insuportable. Si es fa en 
l’administració catalana, l’estat la considerarà no pagada. I si és a l’inrevés serà la Generalitat qui la continuarà reclamant-los. Això s’arregla 
quan la seu social és fora de Catalunya, encara que l’activitat segueixi ací. El  Decret de l’estat ha modificat de fet la Llei Tributaria, que obligava 
a que els impostos es paguessin on hi ha l’activitat principal. Però si hi ha dues legalitats alhora, es trasllada als individus la defensa de les seves 
idees i conviccions. Per protegir les urnes va caldre exposar-se a algun cop de porra. Diuen aquests “experts” que amb els impostos no es juga. 

Foto: Yoana Miguel


