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El notable èxit de la convocatòria en l’acte 
multitudinari de la Diada Nacional d’ahir 
dijous obre ara un interrogant majúscul 
que s’haurà de resoldre en les properes 
setmanes. Acabada la “V” en els carrers 
de Barcelona, el que hom podia obser-
var  entre els participants era la sensació 
d’haver complert en una cita important 
de la història, però alhora un cert neguit 
per què passarà en el futur immediat. De 
bell nou, la societat civil de Catalunya va 
saber respondre, demostrant una vegada 
més davant les veus contràries al procés, 
que aquest camí iniciat ja fa quatre anys 
amb les primeres consultes populars en 
pobles i ciutats no és un invent d’Artur 
Mas, sinó el clam d’una àmplia majoria de 
la població, de totes les edats, ideologies 
i procedències. Això són fets irrefutables, 
que han tingut ja una clara repercussió 
internacional. 

Probablement, aquest és el crit pacífic, 
que, de forma consecutiva i insistent, 
més s’ha deixat sentit en tota Europa a 
favor del principal dret per exercir la de-
mocràcia: el del sufragi universal. 
Feta la feina -una vegada més- pel poble, 
la capritxosa i viatgera pedra del destí de 
Catalunya, torna a estar en el terrat de la 
política i, molt ens temem, de la justícia. 
Que el Parlament aprovi legítimament 
la Llei de Consultes és qüestió de dies. 
I sabem també que immediatament serà 
impugnada per un govern espanyol sord i 
obtús, incapaç de reaccionar i de fer front 
a un problema territorial evident, i, malau-
radament, amb el suport del seu principal 
enemic polític. 
El Tribunal Constitucional, capaç no fa 
gaire anys de tombar un Estatut ja apro-
vat per una àmplia majoria del poble en 
un referèndum, en una acció sense pre-
cedents en cap democràcia del món, tin-
drà llavors la decisió final, a menys que 
algú amb dos dits de front sàpiga sortir 
d’aquest atzucac i trobi una solució dige-
rible per a tothom, s’imposi el sentit comú 
i s’autoritzi la consulta del 9-N. Aquesta 
seria la millor decisió. Si no, es farà molt 
complicat poder establir on és de debò la 
línia vermella en les demandes legítimes 
de la societat. El poble ha dit alt i fort que 
vol votar, i se l’ha de deixar votar. 

I, ara, què?

Toni Bou
El pilot pierenc de Trial Toni Bou continua donant grans alegries. 
El passat cap de setmana es proclamava, per vuitena vegada 
consecutiva, campió del món de l’especialitat a l’aire lliure,  el 
setzè títol mundial de la seva carrera esportiva, ja que en la mo-
dalitat de trial ‘indoor’ n’ha guanyat vuit més. Amb aquest títol, 
Bou supera els set que ja havien aconseguit anteriorment el ca-
talà Jordi Tarrés i el britànic Dougie Lampkin i ja és el pilot de trial 
amb més títols.

Jorge Moragas, cap de gabinet de Mariano Rajoy, 
estava al corrent ja des de mesos abans d’arribar 
al Palau de la Moncloa, el desembre del 2011, que 
la família de l’expresident Jordi Pujol tenia diners en 
paradisos fiscals, segons han filtrat l’Agència Tribu-
tària espanyola i els cossos i forces de seguretat de 
l’Estat. Per això es va propiciar trobada entre la líder 
del partit a Catalunya, Alícia Sánchez-Camacho, i la 
disgustada excompanya sentimental de Jordi Pujol 
Ferrusola al restaurant La Camarga. Al final tot se 
sap.

Felipe González, expresident del govern pel PSOE, 
ha dit que “no crec que Jord Pujol sigui un corrupte”. 
Un bon amic que va liderar governs esquitxats de 
corrupció.

Artur Mas, president del govern català, ha dit “la lli-
bertat té un preu, però la manca de llibertat també”. I 
també “De totes les fortaleses que té el país, la baula 
més feble de la cadena, és el consens polític.”

Soraya Sáenz de Santamaria, vicepresidenta del 
govern espanyol, va respondre immediatament dient 
que “la consulta no es farà i ja és hora que es deixi 
d’enganyar al ciutadà”.

Pedro Sánchez, secretari general del PSOE també 
ha dit “la consulta és il·legal. S’ha de fer una reforma 
constitucional en sentit federal”.

Josep Rull, coordinador general de CDC, demana 
que “quan es posin les urnes i es voti, el resultat ha 
de ser suficientment legítim internacionalment, per 
tenir recorregut. I això depèn de nosaltres i no de 
Madrid”. El més important però és que està conven-
çut que les urnes es posaran i que la decisió no la 
prendrà el TC.

Marta Rovira, secretària general d’ERC, ha confir-
mat que “no s’han convocat eleccions anticipades, 
sinó una consulta. Això no va de partits, sinó de ciu-
tadans que volen decidir en quin país volen viure. I 
es votarà.”

Albert Sánchez Piñol, autor de “Victus. Barcelona 
1714” no ha pogut presentar la seva obra al Institut 
Cervantes a Utrecht perquè l’ambaixada espanyola 
ha dit “que les circumstàncies polítiques no aconse-
llen que es faci en aquest moment”. Els diaris holan-

desos d’això en diuen censura. L’escriptor ha dit “és 
humiliant i inadmissible.”

Esteban González Pons, diputat del PP, s’hi ha po-
sat pel mig i explica “Victus manipula la història d’Es-
panya i Catalunya”.

I també Jorge Moragas, cap de gabinet del presi-
dent Mariano Rajoy, ho ratifica “és un llibre manipu-
lador de la història”. No es deu recordar que el seu 
cap havia dit que li havia agradat. Però la política del 
grup mana sobre posicionaments individuals. I els 
eslògans es repeteixen com lloros.

Carles Jaimejuan, que va estar en el partit del Bar-
ça en el camp del Vila-Real, va fotografiar com la 
policia requisava les estelades que portaven alguns 
aficionats. Ningú sap en base a quina normativa le-
gal poden fer-ho. Però ho fa, encara que després 
es negui. I és que avui qualsevol referència a una 
Catalunya diferent dispara tots els mecanismes de 
defensa de l’estat.

Francesc Pardo, bisbe de Girona, ha posat al full 
parroquial “sempre és necessari el discerniment, la 
informació, el raonament i la possibilitat de decidir”. 

Xavier Novell, bisbe de Solsona, havia dit que “quan 
s’afirma que Catalunya no té dret a l’autodetermina-
ció i que seria il·legal la consulta del 9N, s’està usant 
la llei per impedir un dret fonamental que és anterior 
i superior a l’ordenament jurídic vigent”.

Alícia Sánchez Camacho, líder del PPC va dema-
nar a la Conferència Episcopal Espanyola “que doni 
resposta a les declaracions inacceptables que, dins 
del marge de la llibertat d’expressió, no corresponen 
a l’autoritat eclesiàstica. Cadascú s’ha de dedicar al 
que li correspón” 

José Barea, premi Jaume I d’economia, que havia 
estat cap de pressupostos amb el govern d’Aznar i 
que s’hi va enfrontar. Havia criticat sovint les políti-
ques del govern, ha mort a l’edat de 91 anys. 

Pablo Iglesias, líder del partit ‘Podemos’ ha declarat 
que a Catalunya ja tenen més afiliats que ERC i a 
Madrid més que el PSOE. En les properes eleccions 
pot convertir-se en la segona força de l’estat.

La societat civil va saber respondre, 
demostrant una vegada més davant 
les veus contràries al procés, que 
el camí iniciat ja fa 4 anys amb les 
consultes populars  no és un invent 
d’Artur Mas, sinó el clam del poble
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...

D E  L’ A N O I A

Edita
PUBLICACIONS ANOIA, SL
Dipòsit Legal: B-31430-82
Publicació controlada per l'OJD

Redacció, administració, muntatge i publicitat
RETIR, 40   08700    IGUALADA   

Tel. 93 804 2451 Fax 93 805 4171  
laveuanoia@gmail.com (redacció)

publianoiadisseny@gmail.com (publicitat)
Impressió: LERIGRAF-LLEIDA

PREMI AVUI DE PREMSA 
COMARCAL 1993

PREMI TASIS TORRENT 
1998 

Directora General:
PIA PRAT i JORBA

Director de redacció:
JORDI PUIGGRÒS i ASCÓN



La comunitat autònoma de Castella-Lleó, presidida 
per Maria Dolores de Cospedal, secretària general 
del PP, va fer que el Tribunal Suprem li atorgués 
126 hectàrees més de les que ja tenia, prenent-les 
a Astúries, concretament al municipi de Somiedo. 
La sentència fa créixer en 126 hectàrees la comu-
nitat castellana, en detriment de l’asturiana. Això 
passava el setembre del 2008 i si el recordo ara és 
per les portes que ens pot obrir al conjunt dels ciu-
tadans i, especialment als catalans en el moment 
que vivim.
El procés s’havia iniciat feia 125 anys -la justícia es-
panyola ja se sap que tira a lenta- concretament el 
1883 per la disputa entre els dos municipis -Somie-
do i Cabrillanes-, d’una franja de bosc de vuit-cen-
tes hectàrees. Els castellans aportaven al procés 
un document datat el 1775 per reclamar la porció 
de terreny que consideraven pròpia. El Tribunal 
Suprem va acceptar la validesa del document cas-
tellà per modificar els límits territorials de les dues 
comunitats autònomes. És interessant de veure 
com els mateixos que neguen aferrissadament tota 
legitimitat a documents anteriors a la Constitución 
Española, defensin a ultrança, quan els convé, la 
validesa de documents anteriors fins i tot a la prime-
ra i segona repúbliques.
Ens diuen que la llei impedeix de modificar els límits 
territorials de les comunitats autònomes, que no es 
poden federar, que no s’hi pot incorporar ningú... i 
ara resulta que amb una simple reclamació judicial 
es poden modificar els territoris de dos municipis i 
dues comunitats autònomes, sense que les altres 
comunitats hi puguin dir res al respecte.
Però hi ha més. El Tribunal Suprem ha acceptat 
que es pot reclamar sobirania territorial amb docu-
ments molt anteriors a la Constitució Espanyola. Si 
s’ha acceptat la sobirania castellana a partir d’un 
document del 1775, perquè els catalans no podem 
reclamar la nostra sobirania partint de documents 
dels 1707 o del 1714, que demostren que no ens 
vàrem incorporar de bon grat a la corona borbòni-
ca?
Amb aquesta sentència del 2008 -per cert gens di-
vulgada- el Tribunal Suprem desmentia la tesi que 
tots els documents anteriors a la Constitució post-
franquista quedaven anul·lats i, en tot el que fos 
contrari a la Constitució, sense efecte. Amb menys 
arguments un grup d’extrema dreta està presentant 
demandes contra tot el que fa accions en favor de la 
sobirania de Catalunya. Sense gaire èxit, val a dir. 
Els que s’oposen al dret a decidir dels catalans -o 
de qualsevol altre poble- hauran de posar damunt 
la taula arguments més sòlids dels que hi han posat 
fins ara, si no volen seguir fent el més espantós dels 
ridículs. Prohibir llibres, potenciar manifestacions 
paral·leles, comprar periodistes, amenaçar amb els 
aparells de l’Estat... no els servirà de res, quan fins i 
tot, les seves sentències judicials els desmenteixen.

Cabrillanes

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

Mali Mansa Musa. De religió musulmana, 
Mali Mansa Musa era el rei de reis, que va esdevenir 
emperador de Mali. Era l’home més ric del món en el 
segle XIV i per molts l’home més ric de tots els temps 
(malgrat ser avui un gran desconegut per la majoria). 
El seu imperi s’assentava en un vast territori, articulat 
al llarg del riu Níger. Tenia inesgotables reserves d’or, 
tant en les mines com els rius. I la llei establia que les 
palletes d’or d’una certa mida eren propietat del rei 
i se li havien de lliurar. A canvi, els ciutadans rebien 
un pes idèntic de pols d’or, que es feia servir com a 
moneda. Tothom era ric a Mali. Però la seva partici-
pació en l’economia era la venda del preuat metall. 
En aquell temps l’Islam estava en el seu apogeu cul-
tural i econòmic. Les ciutats i centres comercials del 
nord d’Àfrica i Àsia eren el melic del món. Bagdad, el 
Caire o Damasc, eren els referents. L’Imperi Otomà 
pressionava l’Imperi bizantí. I Granada encara resistia 
les escomeses dels regnes cristians. I la riquesa es 
mesurava en or.
El gran desestabilitzador d’aquella economia va ser 
Mali Mansa Musa, A l’emprendre el seu viatge a la 
Meca el 1324. El seu seguici era de cent camells car-
regats d’or i 60.000 homes, cada un d’ells amb quilo 
i mig més per les despeses personals. Com que la 
finalitat del viatge era el pelegrinatge religiós, el so-
birà no va visitar els sultans dels territoris pels que 
passava. Les seves riqueses es distribuïen entre les 
capes més desafavorides de la societat. Musa i el seu 
seguici pagaven generosament a pobres i grangers 
per l’assistència i atencions que rebien. I tant d’or dis-
tribuït a la base social, va afectar tota l’economia del 
nord d’Àfrica. La gent - que es veia rica de cop - ana-
va a les grans ciutats i gastava comprant tota mena 
de coses. Des de les més bàsiques, fins els capricis 
que porta l’abundor. Això va provocar inflació i el valor 
de l’or va arribar a caure fins a un 50% en els mercats 
del Caire. Fins i tot el mateix Mansa Musa va veure 
com havia de pagar molt més pel que comprava. I 
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les turbulències econòmiques provocades per aquell 
viatge van tardar més d’una dècada en desaparèixer. 
Un segle més tard Castella i Europa van patir el ma-
teix efecte per l’or que arribava de les Amèriques. O 
sense, però amb la bombolla de Zapatero que va ha-
via fet creure als espanyols que eren rics. I d’aquelles 
riqueses en queda poc.
El valor intrínsec de les coses és definit per la seva 
utilitat i escassetat. Les coses es devaluen quan mol-
tes persones en posseeixen quantitats rellevants. Per 
exemple l’aire que respirem no té valor econòmic, 
malgrat ser vital per viure. L’aigua en canvi ja comen-
ça a tenir-ne, perquè la distribució no és homogènia. 
L’or per sí mateix no val gran cosa. Sols el valor que 
se li atorga. En canvi la cultura i el saber són riqueses 
intangibles, però permanents. El treball, l’esforç i les 
il·lusions són eines més poderoses que les acumula-
cions de riqueses materials, que només serveixen per 
alimentar la set de poder dels individus. I solen distri-
buir-se de nou quan el personatge mor, perquè els 
que l’envolten tenen molt interès en repartir-se-les.  
La cultura, el coneixement i el benestar social solen 
conservar-se, perquè es solden a la societat i no a les 
persones. En això l’acumulació sí que comporta una 
millora. I les regions que han sabut destriar aquests 
valors immaterials, tenen avui una avantatge compe-
titiva. Les riqueses materials es poden comprar, però 
difícilment poden conservar-se. Avui veiem com l’Is-
lam torna a expandir-se. Ho fa amb el suport de les 
ingents riqueses que genera el petroli. Però en molts 
casos sols es queda en expressions del luxe, del fa-
natisme i de la intransigència que dóna el creure’s su-
perior. Excessos que els permeten les riqueses que 
semblen inesgotables, però que són efímeres. Com li 
va passar al regne de Mali Mansa Musa. Per què avui 
d’aquell poble que vivia en l’opulència, només n’ha 
quedat la misèria i del seu emperador només se’n re-
corden els estudiosos.  

Qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència... O no

ANGLÈS
Gairebé totes les empreses 
que fan anglès, el fan amb 

Brian i Carme Stack

Tel. 93 804 00 21
93 807 80 48

www.nonameschool.com

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat

INSTAL·LACIONS R. CARVAJAL
Tel. 629 323 438 rupertcarvajal@terra.com

ET REFORMEM 
EL BANY COMPLET

CANVIA LA BANYERA PER UN 
PRÀCTIC PLATDE DUTXA!!!

AIGUA-GAS - ELECTRICITAT-
CALEFACCIÓ - A.CONDICIONAT
MANT. INDUSTRIAL - E.SOLAR
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LOTTO 6/49
· Dissabte 6/09/2014

7-22-24-32-37-38
Complementari: 16
Reintegrament: 3

· Dimecres 3/09/2014
1-12-17-24-30-43
Complementari: 8
Reintegrament: 1

TRIO
· Dijous 4                  384  
· Divendres 5          788
· Dissabte 6     687
· Diumenge 7          440
· Dilluns 8               355
· Dimarts 9       764
· Dimecres 10      ---

ONCE
· Dijous 4              53079
· Divendres 5       88632
· Dissabte 6    36963
· Diumenge 7       31008
· Dilluns 8             33596
· Dimarts 9    50692
· Dimecres 10    -------

· Dijous 4   17-23-29-30-31-37   C: 41  R: 2
· Dissabte 6   2-12-22-31-33-44  C: 36   R: 9

· Diumenge 7   10-19-36-39-48  Núm. clau: 4 

· Dimarts 9   8-15-19-24-35  Estrellas: 8/10

SETEMBRE
12: El Nom de Maria; Guiu. 
13: Joan Crisòstom; Felip.
14: Crescenci; Eutimi; Ròsula.
15: Mare de Déu dels Dolors. Nicomedes.  
16: Corneli; Cebrià; Edita.
17: Robert Bel·larmino; Coloma; Ariadna
18 Josep de Cupertino; Ferriol; Sofia; Irene.

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

08700 IGUALADA
Tel. 93 804 52 62
Fax 93 805 29 98

· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

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

Un record per al 
Dr. Xavier Feliu
•• SERVEI DE CIRURGIA DE L’HOSPITAL 

Ens ha deixat el Doctor Xavier Feliu 
(Xavi per als amics). Ha estat un molt 
bon Director del Servei de Cirurgia de 
l’Hospital d’Igualada durant 7 anys, po-
sant el nom de la nostra ciutat com a 
referent en el món de la cirurgia, amb 
l’acreditació per a la formació laparos-
còpica de residents de cirurgia de tot 
l’estat, i amb l’organització de cursos 
d’actualització de cirurgia laparoscò-
pica amb la presència de cirurgians 
d’arreu del món. També han fet esta-
des prolongades al nostre Hospital ci-
rurgians de Sud-amèrica per aprendre 
noves tecnologies. 
Ha portat el nostre Servei a les cotes 
més altes de qualitat tant mèdica com 
científica, amb reconeixements a nivell 
internacional i nacional.
Reconegut tant a nivell nacional com 
internacional, ha estat President de la 
Sociedad Española de Cirugía de la 
Pared Abdominal. Ha estat convidat i 
ha presentat comunicacions i moderat 
taules rodones en els més importants 
Congressos dedicats a la cirurgia de 
l’hèrnia i de l’eventració de la paret de 
l’abdomen. 
Ha participat en la redacció de llibres i 
ha escrit articles en les més prestigio-
ses revistes quirúrgiques. El seu rigor 
científic va fer que fos escollit corrector 
de les revistes més rellevants en la ci-
rurgia de l’hèrnia.
Ens va cuidar com a cirurgians i com a 
persones i el treball amb ell sempre ha 
estat fàcil, fèiem allò que sabíem fer, 
ens coneixíem des de feia molt anys, 
i va confiar en les habilitats de cadas-
cun, per fer un equip cohesionat i on 
tothom s’ha sentit implicat, aprenent 
contínuament noves tècniques quirúr-
giques gràcies als cursos que organit-
zava.
Ha estat un cirurgià excel·lent, metge 

proper amb els seus malalts, investi-
gador incansable, comunicador brillant 
i amic dels seus amics. Ha estat també 
una persona que ha sabut gaudir de 
les estones de lleure, trobant un equili-
bri perfecte entre ciència i esbarjo.
Com amic ha estat lleial, consultant 
les seves inquietuds, acceptant els 
consells, sempre disposat a compartir 
taula i passar una bona estona.
Sempre li va agradar estar envoltat 
dels amics, i sabia escoltar abans que 
ser escoltat, sempre aprenent dels uns 
i dels altres. 
Durant la seva malaltia, ens ha donat 
un lliçó de coratge, fent front a totes 
les adversitats amb el seu humor ca-
racterístic i lluitant com sempre. El seu 
fort caràcter va fer que superés aními-
cament totes les fases del tractament. 
De gran ajut, en totes les fases de la 
malaltia, han estat la seva esposa Tere 
i els seus fills, el Jordi i la Mireia, que 
els ha tingut al seu costat en tot mo-
ment amb un amor admirable.
El recordarem tal com era amb la seva 
gran humanitat i el seu ampli somriure 
i el trobarem a faltar com amic i com a 
cirurgià.

Museu del Tren Rail 
Home BCN d’Igualada
•• FRANCESC FARRÉS I FARRÉS

Des de la meva infantesa que va trans-
córrer al costat de l’estació de tren i el 
meu parc infantil va ser, al voltant de 
les vies de l’estació, entre vagons i les 
màquines de tren que anaven i veni-
en, des de llavors quan veig un vehi-
cle que córrer per sobre unes vies; em 
deixa bocabadat!
Es per això que sempre he tingut una 
especial dedicació a tot el que repre-
senta el tren i els seus derivats. Ja 
els meus pares sempre que podíem 
viatjàvem amb el nostre “Carrilet”. 
Amb els anys ho vaig passar als meus 
fills i després a la nostra Associació 

d’Amics del Tren d’Igualada, cofunda-
dor i president durant 16 anys, sempre 
amb la il·lusió d’ensenyar i fer conèixer 
els avantatges que porta el tren. 
Han passat molts anys i malaurada-
ment hem constatat que en el nostre 
país, no s’ha apostat pel tren com en 
altres països d’Europa, que hi farem, 
el nostre país sempre s’ha destacat 
per ser diferent dels altres. Per aquest 
motiu potser tots hem pujat d’una ma-
nera diferent i no sabem valorar el que 
més ens pot afavorir amb el sistema 
de transport. Només que s’hagessin 
fet més línies per el transport de mer-
caderies, que son les rentables en tots 
els sentits, avui no hi hauria tanta con-
taminació a l’aire ni les carreteres tan 
plenes, en canvi ens enorgullim de ser 
el país que mes trens d’alta velocitat te-
nim i el primer de Madrid-Sevilla, quan 
hagués estat més lògic Madrid-BCN-
París, potser per això també tenim un 
dèficit de més de 12.000 milions d’€, 
tot per culpa dels trens d’alta velocitat, 
EN DEUTE ( Del 2008 A 2013, ADIF 
ha triplicat )
Deixant a part aquestes “petiteses” 
que avui aquí ja ningú s’espanta, us  
vull parlar d’una estructura nova que 
tenim a Igualada; no tot han de ser no-
tícies negatives. Una persona acom-
panyada de la seva esposa i família 
desprès de quinze anys d’anar fent 
una vida normal amb el seu treball, 
a “hores perdudes” dins una nau del 
polígon, ha creat per avui, la maque-
ta més gran de Catalunya i elaborada 
amb una minuciositat impressionant i 
amb una idea pedagògica poques ve-
gades vista. Durant el llarg de la meva 
vida, per defecte, vaig contemplar mol-
tes maquetes i molt ben fetes, incloent 
fora del país, però us puc assegurar 
que com la del Toni Rabell, no n’he 
contemplat mai cap. A més la quantitat 
de material ferroviari tan menut com 
històric, és digne de visitar. Felicito des 
d’aquí a aquesta família que han sabut 

portar a terme un projecte com el que 
han fet; amb cara i ulls. Em comenta-
va l’altre dia les idees que vol portar a 
terme tan pels sonats pels trens com 
al públic en general i sobretot al jovent 
per, in situ, fer-los hi veure els grans 
avantatges i possibilitats que se’n de-
riven del tren. Allà ho podrà ensenyar 
en miniatura que no deixarà de ser un 
mirall de la realitat. 
Encara que crec no us farà molta falta, 
us voldria animar a visitar-lo, igual com 
els Museus d’Igualada i Traginers, 
que fa anys em vaig adonar que molts 
igualadins, desconeixen del tot.
Endavant família Rabell, heu fet sense 
ser uns “treneros” reconeguts, un tre-
ball de molt gust i molt didàctic, que ja 
us estan felicitant, gent de fora de Ca-
talunya  i d’Europa que ja han vingut. 
Particularment des de la primera ve-
gada que vaig veure-ho cada vegada 
hi vaig descobrint detalls i racons sor-
prenents com per exemple; les pedres 
de la maqueta, son reals, portades per 
ells mateixos quan han anat al Piri-
neu. Com aquesta anècdota, moltes 
d’altres, que jo us recomano, haureu 
d’anar descobrint vosaltres mateixos. 
Felicitats a tos i pels igualadins; esti-
guem orgullosos de tenir a la nostra 
ciutat aquest MUSEU DEL TREN tan 
especial.

Dia 12: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 13: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 14: BAUSILI/JUVÉ/ Born, 23/Av. Montserrat, 27
Dia 15: TORELLÓ./ P. Verdaguer, 82
Dia 16: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 17: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 18: LA CREU/ P. de la Creu, 7

cartes al director
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Els nacionalistes catalans viuen una catarsi pro-
gramada com mai. Sembla la independència de 
Catalunya una realitat a tocar, i potser és veritat, 
i, si aquesta és la voluntat d’una majoria, no hi ha 
res a dir. No val justificar-ho utilitzant la paraula 
democràcia, ja que si aquest horitzó pronosticat 
pels defensors d’aquesta opció es compleix,  serà 
saltant  la via legal d’una constitució firmada per 
aquests mateixos o els seus predecessors a l’any 
1978, i per la debilitat del govern espanyol a l’hora 
d’imposar la legalitat. Dit això, les conseqüències 
de tots els esdeveniments que visquem fins arri-
bar a aquest port seran llargues i amples, com un 
camí de penitència, i no totes les coses que passin 
al llarg de molt de temps seran agradables. D’en-
trada, no podrem de forma indefinida queixar-nos 
de què Madrid té la culpa de qualsevol situació, ar-
ribarà un dia que serem responsables de tot el que 
ens succeeixi i per tant també de les persones que 
han utilitzat els sentiments de tots nosaltres per 
enriquir-se i prendre’ns el pèl. Farem un flac ser-
vei a la comunitat si els excusem i perdonen amb 
massa facilitat les seves disbauxes dient que són 

La Catalunya que ens espera
GALO BALL RATÉS ·  

dels nostres, expressió que indica la pertinença a 
un mateix clan, o sigui estem movent-nos en una 
societat de caire tribal, això que quedi clar. Tots 
els nacionalismes són d’origen endogàmic, tribal 
i sentimental. No sé si anem endavant o endar-
rere, però això és una altra discussió. Les ganes 
de semblar-nos a un país nòrdic exigeixen un alt 
sentit del treball (que ja el temin); fer les coses ben 
fetes (el tenim a mitges); i sobretot ser honrats en 
els temes del bé públic (que és la virtut que més 
ens falta). El sotrac que ens vindrà serà molt fort, 
la Convergència actual i el PSC hauran de reinven-
tar-se, sinó volen desaparèixer, i Catalunya estarà 
governada per Esquerra Republicana. Hi haurà 
dos perills: El primer que, com són gent de casa, 
governin el país com un barri particular, i una mica 
tancat sobre sí mateix amb tots els vicis que això 
comporta, com per exemple col·locar els meus dins 
l’aparell de l’Administració i no escollir els millors, 
entre altres coses. El segon perill és que, com a 
partit d’esquerres, vulguin fer-se simpàtics i apli-
car una acció política a favor de la gent de menys 
recursos i, és clar, els diners per fer-ho hauran de 

El llop ja ens ha ensenyat les dents. Ha dit que les 
està esmolant i que ho té tot a punt per  mossegar-
nos. Però resulta que a la caputxeta això no li fa 
por i passa d’ell olímpicament. Ja no és una criatu-
ra innocent i continua el seu camí, indiferent a les 
amenaces perquè sap que res ni ningú l’aturaran. 
I és que no va sola. Milers i milers de persones 
l’acompanyen en el seu camí.
Només hi ha una manera de deturar la vo-
luntat d’un poble i és mitjançant la força. Així 
ho han fet les dictadures al llarg de la histò-
ria. Per això, si després de la manifestació 
de l’Onze de Setembre el govern espanyol 
continua amb la voluntat d’impedir la con-
sulta, la seva credibilitat democràtica es pot 
veure seriosament afectada. Impedir l’acte 
més democràtic que és deixar que el poble 
s’expressi a través de les urnes de manera 
pacífica i civilitzada no deixa de ser una ac-
ció dictatorial.
Oi que durant el franquisme eren molts els 
que lluitaven contra unes lleis imposades a 
la força? Ningú avui posa en qüestió que en 
aquells moments no es complís la legisla-
ció vigent per aconseguir una societat més 
lliure. Avui tampoc no s’hi hauria de posar. Quan 
s’han exhaurit tots els camins per arribar a solu-
cions pactades, és totalment lícit –diria que fins i 
tot obligatori-- deixar de banda les lleis injustes i 
seguir la ruta marcada.

Les dents del llop

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu
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sortir de la burgesia catalana. Potser d’entrada 
no facin accions contundents de forma tan clara 
(com el  llop que  ensenyava la poteta pintada de 
blanc per no espantar), però les demandes de la 
gent, esperançada amb les promeses que hauran 
rebut durant el tan llarg procés que segurament 
tindrem,pot abocar-los a forçar l’accelerador sota 
el perill d’accions de protesta una mica fortes (ja 
sabem de l’afecció dels catalans per la rauxa). Per 
tant, no ens imaginem les possibles conseqüènci-
es del que vindrà, perquè no ho sabem. Ana Simó 
líder de ERC, reconeix que no serà un camí de 
roses i que els jubilats i pensionistes podrem co-
brar amb retràs d’ uns mesos....., però segurament 
alguns, sobretot d’aquesta classe burgesa catala-
na, benestant i auto complaent que amb tant de 
fervor assisteixen a les manifestacions de l’11 de 
Setembre, i que els seus predecessors anaven a 
rebre al Franco quan venia a Barcelona, diguin: I... 
a on cony ens hem posat??. Però aleshores serà 
massa tard per fer marxa enrere.    

Ningú sap què pot passar en els propers mesos. 
Les posicions d’enrocament i negativa absoluta 
del govern espanyol impedint l’exercici d’un dret 
reconegut a tots els pobles, fan preveure que 
aviat s’arribarà a un carreró sense sortida. Cal-
drà prendre decisions, tant a Madrid com a Bar-
celona. I en aquest cas no s’hi val a brandar la 

llei com qui amenaça amb un bastó. Les lleis es 
poden canviar. Avui som una monarquia i demà, 
si el poble ho decideix, podem ser una república. 
Allò que cap autoritat no pot fer és impedir que el 
poble decideixi, perquè seria negar la base de la 

democràcia. “Tenim el dret contra bords i lladres”, 
deia Salvador Espriu i crec que ha arribat l’hora 
d’exercir aquest dret. Poques vegades al llarg de 
la història el posicionament d’un poble ha estat tan 
clar i contundent. No voler-ho veure és propi de 
gent estúpida o que actua de mala fe. Aquest és 
el problema. I el govern de Madrid continua sense 

voler-ho entendre.
D’altra banda, ¿us imagineu què passaria si 
el president i el govern de Catalunya es fes-
sin enrere? No vull ni pensar en les conse-
qüències d’una acció com aquesta. Però tal 
i com estan plantejades les coses, no hi ha 
terme mig. “O caixa o faixa”, que deia el ge-
neral Prim. No hi ha tercera via, simplement 
no existeix perquè no s’ha volgut donar mar-
ge a cap negociació. Cap oferta de Madrid. 
Acostumats com estaven a dominar un poble 
vençut i mesell, deien que això de l’indepen-
dentisme era un suflé que es desinflaria per 
ell mateix. Però no ha estat així, al contrari, 
hem recuperat la dignitat com a única ma-
nera de ser nosaltres mateixos. Qualsevol 
altra actitud ens portaria indefectiblement a 
diluir-nos i a la llarga acabar desapareixent. 

Aquest és l’esperit d’una Diada que ens ha de fer 
sentir més orgullosos que mai de ser catalans. Vo-
lem allò que ens pertany, ni més ni menys, per 
construir una societat justa, lliure i democràtica. 
Junts ho aconseguirem.

ANGLÈS
Curs 2014-15

P3-P4-P5-PRIMARIA-ESO-
BATXILLERAT-ADULTS

20€/mes
www.aula42.es

626 08 21 08

per incorporació immediata amb disponibilitat 
horària per a Farmàcia d’ Igualada.

   Interessats enviar C.V. complert a:
           aux.farm.igd@gmail.com
        Es valoraran totes les ofertes 

Es necessita
Auxiliar de Farmàcia o Farmacèutica

 E-MAIL 
MODIFICAT

Es lloguen locals al 
centre d’Igualada.
 Preus econòmics. 

Interessats trucar al
 93 803 01 69
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Les darreres setmanes hem assistit a un nou capítol 
per part del govern municipal de CiU i ERC del pro-
cés de liquidació del servei d’escoles bressol públiques 
d’Igualada. Aquest procés es va iniciar amb el tanca-
ment de l’Espígol el curs passat, amb la conseqüent 
reducció del nombre de places ofertades per l’Ajunta-
ment. Enguany hem vist com el govern feia una mena 
de mal joc de mans tancant la Ginesta i “traslladant” 
aquesta escola a les instal·lacions de l’Espígol tanca-
des anteriorment. El problema és que com diu la dita 
-a cada bugada perdíem un llençol-, és a dir, el nombre 
de places per als infants ha experimentat una notable 
reducció amb cada un d’aquest canvis, un 40 per cent 
per ser exactes.
El zenit, de moment, de tot aquest procés s’ha produït 
al llarg d’aquest estiu en el procés de renovació dels 
contractes de gestió d’aquestes escoles, quan incom-
prensiblement, s’ha endarrerit tot el tràmit fins ben en-
trat el mes d’agost. Amb aquest inexplicable endarre-
riment, s’ha tornat una vegada més a desincentivar la 
inscripció per part de les famílies a les escoles, ja que 
el desconeixement dels equips que hauran de tenir 
cura dels fills és determinant per a les famílies a l’hora 
de portar els fills a una escola bressol, com tothom pot 
comprendre.
I dic que han tornat a desincentivar la inscripció perquè 
és la mateixa pràctica que el govern va emprar abans 
de tancar l’Espígol, ja que mesos abans del seu tanca-
ment, quan algú demanava informació sobre aquesta 
escola ja se li oferien un mar de dubtes sobre la seva 
continuïtat que van determinar la baixa preinscripció a 
la mateixa. Qui inscriu els seus fills a una escola sobre 
la qual et diuen que potser no obrirà el curs vinent?
De tot aquest cúmul de despropòsits en la gestió que 
ha dut a terme el govern municipal, destaca encara 
més el succeït amb l’equip que ha gestionat fins ara 
la Ginesta i amb les famílies que hi tenien els seus 
fills escolaritzats, que ha culminat amb la protesta 
per sentir-se enganyats per part del govern i l’alcalde 
Marc Castells a l’haver donat a entendre que hi hauria 
continuïtat en els equips de gestió, i lluny d’això, s’han 
posat pals a les rodes perquè així fos. Si bé és cert 
que un concurs és un concurs, no és menys cert que 
les condicions i requisits per presentar-s’hi depenen 
de la voluntat del govern i l’experiència, que és un 

Gestió maldestre o mala intenció en la gestió de les 
escoles bressol municipals

JORDI RIBA I COLOM ·    Primer Secretari i Portaveu Grup Municipal PSC-Igualada 

requisit raonable, hauria pogut ser exigida a les em-
preses, com ha estat el cas, o bé, als equips d’educa-
dors i educadores, que no ha estat el criteri escollit tot 
i que a molts ens podria semblar molt més raonable i 
encertat, ja que al capdavall qui té cura dels infants no 
és un NIF, sinó un grup de persones amb experiènci-
es perfectament acreditables.
De tot plegat, hom pot extreure’n algunes conclusi-
ons, o bé el govern i la regidora d’educació manifes-
ten una total i profunda incapacitat i incompetència en 
la gestió amb tot aquest desplegament de maldestres 
decisions i accions des del govern, seria una hipòtesi 
plausible, o bé hi ha una clara mala intenció per part 
del govern per desmantellar el servei d’escoles bres-
sol matant-lo a pessics, a poc a poc, unes quantes 
places menys cada curs.
Però quin pot ser l’interès d’un govern a prendre tal 
decisió? Doncs, econòmic. Les escoles bressol pú-
bliques a Catalunya i a Igualada seguint els mateixos 
criteris, es van crear amb un acord amb la Generalitat 
de Catalunya, iniciat per cert al darrer govern de Jordi 
Pujol, en el que: primer, els municipis es comprome-
tien a crear un nombre de places d’escola bressol a 
cada municipi, s’havia d’arribar a cobrir un 25 per cent 
de places sobre el total d’infants de 0 a 3 anys, se-
gons la Generalitat, no hi vàrem acabar d’arribar tot i 
que ens hi vam apropar, fet que invalida l’acusació de 
l’actual govern d’Igualada sobre la manca de previsió 
o millor dit excés de previsió a les escoles bressol de 
la ciutat.
Segon, la Generalitat finançava el 50 per cent del cost 
de la construcció de les escoles bressol necessàries 
per arribar fins l’objectiu del 25 cent d’oferta.
Tercer, s’establia un acord per finançar el funciona-
ment de les escoles, que a grans trets establia el cri-
teri dels tres terços. Un terç del cost el sufraguen les 
famílies, un terç l’Ajuntament i per últim un terç el de-
partament d’Educació de la Generalitat.
És en aquest tercer acord d’on han vingut els proble-
mes, la Generalitat ha deixat de finançar les escoles 
bressol, tot i ser una competència pròpia del Govern 
de Catalunya. Arribats a aquest punt, l’Ajuntament 
ha decidit cobrir la manca de recursos provinents de 
la Generalitat amb recursos propis, és a dir, dels im-
postos dels igualadins per compensar l’absència de 

recursos per finançar el terç de la Generalitat, però 
això ho ha fet sense incrementar els diners destinats 
a les escoles bressol i com que la multiplicació dels 
pans i dels peixos correspon a una altra dimensió 
menys terrenal i aquí no hi caben miracles de gestió, 
el que ha fet el govern de manera mal dissimulada ha 
estat quadrar els números de l’aportació municipal a 
les escoles bressol a base de reduir-ne el nombre de 
places, la qual cosa significa que amb una reducció 
de l’ordre d’un 40 per cent del nombre de places ofer-
tades al qual se li ha de restar la baixa inscripció que 
hi hagut en alguna de les escoles bressol -set infants 
inscrits de 40 places ofertades- fruit d’aquest desori, 
l’Ajuntament pot mantenir el mateix import en els seu 
pressupost destinat a escoles bressol, quedar bé de 
cara a la galeria mantenint els preus per les famílies, 
i fer quedar bé el govern “amic” de la Generalitat com 
si hagués mantingut el seu compromís de finança-
ment fent veure que no es noti.
És clar que pel camí s’han perdut el 40 per cent de 
places d’escola bressol i per arribar a l’objectiu ha 
calgut enganyar molta gent, famílies, equips pedagò-
gics, per fer caure les inscripcions i poder dir que “no 
hi ha prou nens a Igualada” i posar com argument un 
estudi demogràfic que diu d’aquí a l’any 2020 hi haurà 
una caiguda d’un 30 per cent d’infants de 0 a 3 anys, 
ara bé s’ha reduït un 40 per cent les places en dos 
cursos, fet que invalida absolutament l’argument; per-
què si sincerament hagués estat una qüestió d’ajust 
de les places ofertades a la demografia, hauria estat 
molt més just i raonable ajustar l’oferta any a any, o 
cada tres anys des del 2013 al 2020 amb la renovació 
dels contractes de gestió de les escoles bressol, amb 
el criteri de mantenir un 25 per cent d’oferta de places 
sobre el total d’infants, òbviament no ha estat l’opció 
escollida pel govern de CiU i ERC, sinó que ha actuat 
malintencionadament per buidar les escoles bressol 
municipals d’Igualada i justificar-ne així el seu des-
mantellament progressiu.
Alerta amb els altres serveis educatius municipals 
cofinançats fins ara per la Generalitat de Catalunya i 
que també han patit descensos o directament la de-
saparició de l’aportació dels recursos del govern de 
Catalunya que podrien patir un camí semblant al de 
les escoles bressol.

Avui és divendres, el dia que surt La Veu i com és 
natural -des que al món occidental fem servir el ca-
lendari Gregorià- ahir era dijous, però no era un di-
jous normal, ca, era dijous onze de setembre, festa, 
la festa nacional de Catalunya, la DIADA, així en 
majúscules, però encara no he acabat. Onze de se-
tembre del 2014, número rodó perquè fa tres-cents 
anys de la caiguda de Barcelona davant el setge de 
les tropes borbòniques i l’abandonament dels nos-
tres aliats. Fins aquí el que va passar, la història 
-una història que per cert des del ministeri d’Afers 
Exteriors de Madrid diuen que expliquem de manera 
esbiaixada i per això censuren actes culturals a pa-
ïsos estrangers, quedant com el cul, el ministeri, no 
els catalans-, però aquesta és una altra pel·lícula, ja 
s’ho faran.
Vull parlar del que passarà... ahir. No, no és cap falta 
de sintaxi, és que jo aquest article, que escric  amb 
el cor, l’he hagut de picar a l’ordinador quan encara 
no és la Diada i ningú ha fet cap a Barcelona per fer 

història formant aquesta V baixa de voluntat, vindi-
cació, votació, valor, valença... victòria!
I com que no puc escriure del que he vist, m’ho ima-
gino i m’afiguro a un poble llevant-se d’hora, tot i ser 
festiu, sense mandra, il·lusionats, preparant l’es-
morzar i despertant la canalla, apressant-los perquè 
saltin del llit, es rentin la cara i es treguin la son de 
les orelles -perquè tothom sap que la son s’amaga 
darrere les orelles-. Una vegada ben esmorzats, fets 
els llits i poca cosa més, tocarà preparar els entre-
pans per dinar, embolicar-los en paper de plata, ad-
juntar-hi una ampolla d’aigua i un suc i ficar-ho tot a 
la bossa que venia junt amb la samarreta, groga o 
vermella.
Els imagino sortint de casa, anant a buscar als avis 
que ja els esperen il·lusionats i tots junts dirigir-se a 
l’estació per agafar el tren. “El tren ja marxa, cap a 
Barcelona...” diu la cançó popular, i serà cert i una 
vegada a la capital anar cap el tram que els toca i... 
prendre paciència fins les 17:14, que els que ja som 

grans en diem “falta un minut per un quart de sis”, i 
aleshores tothom sentirà una mena de vibració, com 
un corrent elèctric i a tots se’ns posaran els pèls de 
punta perquè sentirem que hem fet història i “nosal-
tres hi érem”.
Segur que ningú tornarà a casa sense comentar el 
bé que ho han fet “aquestes dones” i afegir satisfets 
que és reconfortant tenir a l’abast gent tan prepara-
da per organitzar actes tan complicats. Quan siguem 
independents, tenint persones tan preparades i amb 
tanta empenta, segur que el nou estat anirà com una 
moto.
I al tren tothom comentarà el bé que ha anat, que 
segur que sortirem a les portades dels diaris més 
influents del món, i als telenotícies, que hi havia més 
gent del que s’esperava, que si més que l’any passat 
a la via, que si... Que sí!
No havia escrit mai d’una cosa que encara no havia 
passat, però és que n’estava (n’estic) tan segur que 
m’he dit: per què no? I mira, ho he fet.
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Des d’ahir a la tarda, al bal-
có de l’Ajuntament d’Igualada 
penja una bandera negra sota 
el títol “Viurem lliures o mori-
rem”, que ja ha aixecat molts 
comentaris entre vianants i les 
xarxes socials.
El projecte engegat per la Fun-
dació Reeixida (fins ara Co-
missió del Centenari de l’Este-
lada www.estelada.cat), és la 
de seguir la feina de recuperar 
la memòria històrica que va 
començar l’any 2008 amb l’ob-
jectiu de fer popular la bande-
ra estelada i els personatges 
que l’han envoltat en totes les 
èpoques. De fet aquest és un 
objectiu més que complert ja 
que a dia d’avui la bandera de 
l’estel solitari és present arreu 

Milers d’anoiencs van participar ahir d’una 
històrica Diada Nacional

Diverses imatges de la participació de l’Anoia, ahir, a la V de Barcelona.

del país, i el creador de l’ense-
nya ja té tres places dedicades 
a ell, Vic, Girona i Barcelona, 
les exposicions explicant-se el 
significat encara volten, i es va 
editar un llibre on se n’explica 
la història.
La Bandera Negra certificada 
al Museu d’Història de Catalu-
nya, porta una Creu en aspa 
blanca al centre sobre camp 
negre, amb addició de l’es-
tel de cinc puntes a la banda 
del pal i alineada en paral·lel 
al costat de l’aspa i a l’alçada 
del seu vèrtex. La Creu que 
s’inspira en la creu del martiri 
de santa Eulàlia, copatrona de 
Barcelona, i que ja figura en 
l’estendard històric que avui 
també han recuperat l’ajunta-
ment de Barcelona i l’associa-

Igualada
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ció de recreació històrica de la 
Coronel·la. El camp negre és 
el mateix de la històrica «Ban-
dera Negra», senyal que a Ca-
talunya s’ha alçat en diverses 
ocasions durant la història i 
que, tot i no representar a cap 
regiment o institució militar, ha 
estat usat per alguna d’aques-
tes. Gràcies al disseny fet ser-
vir en ella s’entreveuen dues 
V, una de Victòria i l’altre de V 
Votar, a més del lateral on es 
veu l’estel que té la forma del 
triangle i l’estel de la bandera 
independentista.
A més d’Igualada, a l’Ano-
ia segueixen també aquesta 
convocatòria els ajuntaments 
de Carme, Jorba i Sant Martí 
de Tous.

L’Ajuntament penja la “Bandera Negra” sota el lema Viurem lliures o morirem

REDACCIÓ / LA VEU

Milers d’anoiencs van partici-
par ahir d’una Diada Nacional 
històrica, amb almenys 2.400 
persones desplaçades en 44 
autobusos des de 21 munici-
pis de la comarca. A més, hi 
ha una xifra difícil de compta-
bilitzar entre els molts que hi 
van anar en tren, i en vehicles 
particulars. Sens dubte, la xi-
fra supera amb escreix els 
4.000 anoiencs que van par-
ticipar a la Via Catalana. Un 
èxit de participació majúscul, 
sense precedents.
La majoria d’anoiencs van 
ocupar el tram 49, a la Gran 
Via entre els carrers Calàbria 
i Viladomat. A la cruïlla del 
carrer Calàbria amb la Gran 
Via participaren els Moixigan-
guers d’Igualada alçant pilars 
simultàniament amb la resta 
de colles de Catalunya, una 
setantena. De l’Anoia tam-
bé hi havia diverses entitats 
que també portaven els seus 
membres i imatgeria per ani-
mar la festa. 
Al marge de la V, però, abans, 
a les 12 del migdia, hi va haver 
concentracions davant dels 
ajuntaments dels 947 munici-
pis catalans a favor del 9-N. 
En el cas de l’Anoia, tots els 
de més població.
A Igualada, l’ANC va orga-
nitzar un acte a la plaça de 
l’Ajuntament, amb l’actuació 
del grup de percussió igua-
ladí  Protons, i el lliurament 
dels compromisos d’adhesió 

al Pacte pel Dret a Decidir per 
part  d’entitats i associacions 
a l’Alcalde d’Igualada perquè 
els custodiï i els faci arribar al 
Parlament de Catalunya. Tam-
bé es va formalitzar la Signa-
tura del compromís per part 

de la totalitat dels regidors del 
govern d’Igualada. Es va pro-
cedir al cant dels Segadors i, 
guiats pels Protons, es va ar-
ribar al Rec per  iniciar el des-
plaçament amb autocars cap 
a Barcelona.  

Dimecres, Igualada i Cape-
llades van acollir de nou la 
marxa de torxes per la inde-
pendència, organitzada per 
la Teixidora. A la capital era 
la tercera vegada que acollia 
aquest esdeveniment, que 

fa 12 anys que es realitza en 
més de 100 poblacions del 
país la nit abans de la Diada i 
aplega milers de persones. La 
marxa estava emmarcada en 
la campanya Voler és poder 
per la consulta del 9-N.
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Demà dissabte, 13 de setem-
bre, els Miquelets de Catalu-
nya, el Regiment de Sant Nar-
cís dels Miquelets de Girona 
i els Hússars Hongaresos de 
l’Associació Recreació His-
tòrica de Moià instal·laran el 
seu campament base al cen-
tre d’Igualada, en una jorna-
da de recreació històrica del 
1714 que durà el títol de Pe-
drenyal. Durant tot el dia es 
duran a terme demostracions i 
desfilades, acompanyades de 
mostres de manteniment d’ar-
meria i d’elaboració de bales 
de plom. La jornada culminarà 
amb la simulació d’un combat 
al segle XVIII. 
Aquesta serà una de les activi-
tats centrals de la commemo-
ració del Tricentenari a la ca-
pital de l’Anoia. Per un dia, el 
nucli antic de la ciutat es con-
vertirà en un campament mili-
tar del segle XVIII i es podran 
veure diverses demostracions 
relacionades amb activitats 
castrenses de l’època. El cen-
tre del campament quedarà 
muntat de bon matí a la plaça 

Campament de Miquelets.

El nucli antic de la ciutat es convertirà demà dissabte 
en un campament militar del 1714

del Pilar, on durant tota la jor-
nada s’hi faran demostracions 
de fosa de bales de plom i de 
ferreria. A les 11h, a la plaça 
de l’Ajuntament, tindrà lloc la 
instrucció tal com es feia ara 
fa tres segles i, a les 11:30h a 
la plaça del Pilar, una demos-
tració de preparació de muni-
ció. Tot seguit, a les 12h del 
migdia, novament a la plaça 
de l’Ajuntament, s’explicaran 
la vestimenta i l’armament de 
les diferents unitats. 

Desfilada a la 1 del migdia
La desfilada tindrà lloc a les 
13h. Un grup recorrerà el car-
rer de l’Argent, la plaça de la 
Creu i el carrer Garcia Fossas 
i un segon grup passarà pel 
carrer del Born, plaça del Pilar, 
carrer Custiol i Rambla Sant 
Isidre. A l’alçada de la Rambla 
amb el carrer Sant Magí els 
dos grups s’uniran per desfilar 
plegats fins a la plaça de Cal 
Font. El camí de retorn a la 
plaça de l’Ajuntament el faran 
seguint a la inversa els matei-

xos recorreguts i intercanviant 
els grups. Al final de la desfi-
lada s’explicarà el protocol de 
batalla i la disposició en ordre 
de combat de la tropa. 
Després del dinar i vida de 
campament a la plaça del Pi-
lar, es podrà tornar a veure el 
mateix programa d’actuacions 
desenvolupat al matí entre les 
places de l’Ajuntament i del 
Pilar (17h instrucció, 17.30h 
preparació de munició, 18h 
explicacions de vestimenta i 
armament i 18.30h nova de-
mostració de preparació de 
munició) fins a les 19h, quan 

els grups de recreació histò-
rica desfilaran novament pels 
mateixos carres del centre 
històric de la ciutat. El punt 
culminant de la diada serà a la 
plaça de l’Ajuntament amb la 
simulació d’un combat al segle 
XVIII i la desfilada final de ven-
cedors i vençuts. 
Els Miquelets de Catalunya, 
el regiment de Sant Narcís de 
Girona i els Hússars Hongare-
sos de Moià pertanyen a asso-
ciacions culturals dedicades a 
la recreació històrica i duen a 
terme habitualment desfilades 
i demostracions militars.  

Hússars Hongaresos de Moià.
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El conseller de la Presidència 
i portaveu del Govern, Fran-
cesc Homs, va oferir dissabte 
a l’Ateneu Igualadí la confe-
rència “300 onzes de setem-
bre”, amb motiu del Tricente-
nari del 1714 i dins dels actes 
de la celebració de la Diada 
d’enguany. 
L’acte va comptar amb la pre-
sència de l’alcalde de la ciutat, 
Marc Castells, i la pràctica to-
talitat de regidors del consisto-
ri, de la diputada al Parlament 
de Catalunya Alba Vergès, i 
d’alcaldes i regidors de dife-
rents municipis de la comarca 
de l’Anoia. Josep Miserachs, 
primer tinent d’alcalde, va lle-
gir una declaració institucional 
on va avisar que “un país que 
lluita pot perdre però un país 
que no lluita ja ha perdut” per 

El conseller Francesc Homs, durant la conferència.

El conseller Francesc Homs confia en una “victòria pacífica 
a les urnes” durant la conferència institucional de la Diada

acabar sentenciant que “Ca-
talunya viu avui en una cruïlla 
històrica i cal triar bé el camí, 
perquè o som lliures o som es-
panyols”.
El conseller Homs va destacar 
que, tres segles després, el 
país manté ben viu el record 
del que va passar el 1714 i 
que “el que llavors va ser una 
derrota en tota regla, després 
s’ha demostrat que només ho 
va ser parcialment ja que, amb 
el pas dels anys, podem com-
memorar una victòria moral”.
A les portes de la Diada, el 
portaveu del Govern va voler 
remarcar que “Catalunya és 
una nació, com va quedar re-
collit al preàmbul de l’Estatut 
de 2006 i a la Llei 1/1980 –la 
primera que va aprovar el Par-
lament de Catalunya de la de-
mocràcia-, que ho és al servei 

d’un país i amb un compromís 
inequívoc amb l’exercici i rei-
vindicació de la democràcia”. 
“És per això -va afegir el con-
seller- que aquella pàgina que 
se’ns va tancar fa 300 anys, 
ara estem en disposició de tor-

nar-la a obrir, per concloure-la 
d’una manera diferent”. En 
aquest sentit, Homs considera 
que “estem en el moment més 
transcendent per al país dels 
darrers segles” i ara “allò que 
ens van prendre amb les ar-

mes ho podem recuperar amb 
la força del fet de votar”.
D’aquesta manera Homs es 
va referir a una “victòria pacífi-
ca” ja que, a diferència de 300 
anys, “no seran els canons, ni 
els fusells, ni la violència les 
que facin decantar i decidir el 
nostre futur. Ara ho seran les 
ganes, la força, la convicció i 
la capacitat d’expressar-nos 
democràticament”.
Homs va concloure la confe-
rència emfatitzant que “arri-
bats fins aquí, només depèn 
de nosaltres” i per això ha fet 
una crida a la participació a la 
Diada “per demostrar la nos-
tra capacitat d’unitat, acreditar 
que som un país seriós que 
fa les coses ben fetes i amb 
una ambició col·lectiva sense 
límits”.

Hissada de la Senyera 
a la plaça de l’Ajuntament
REDACCIÓ / LA VEU

A la finalització de l’acte a 
l’Ateneu, els Voladors Trabu-

caires d’Igualada van encap-
çalar la comitiva d’autoritats 
fins a la plaça de l’Ajuntament 
portant el Penó de la Ciutat. 

Un cop allà, es va hissar la 
Bandera de Catalunya i l’al-
calde d’Igualada, Marc Cas-
tells, es va adreçar als assis-
tents recordant que, des de fa 
tres-cents anys, “Catalunya i 
els catalans continuem sent 
agreujats econòmica i cultural-
ment cada dia i seguim sense 
ser respectats com a perso-
nes ni com a poble”. 
Per això, va concloure, “no vo-
lem marxar perquè ens sentim 
superiors sinó perquè neces-
sitem ser nosaltres mateixos, 
perquè ja és hora i perquè 
ja fa tres segles que ningú a 
l’altra banda fa el més mínim 
esforç per entendre’ns”. Va 
finalitzar amb una crida a la 
participació a la convocatòria 

Homs i l’alcalde Marc Castells, durant l’hissada de la Senyera.

Exaudio va interpretar l’Himne Nacional. Foto: Ajuntament d’Igualada.

del proper 11 de Setembre a 
Barcelona perquè “aquests 
són dies incerts, volem votar 
el 9 de Novembre i no ens ho 
volen permetre, per això hem 
d’omplir la V Baixa en un clam 
per la democràcia i la llibertat”. 
Abans, Castells va traslladar 
al conseller el ple suport del 

govern de la ciutat i de l’Ajun-
tament en el procés que viu 
actualment el país. 
Per a tancar els actes, el cor 
de noies Exaudio va interpre-
tar l’Himne Nacional de Ca-
talunya, Els Segadors, seguit 
d’un repertori de cançons po-
pulars catalanes. 

El diari El Mundo genera estupefacció a la ciutat en publicar que 
Mossos “independentistes” entrenen tàctiques militars a Igualada
JP / LA VEU

El diari “El Mundo” va sor-
prendre dilluns amb una nova 
notícia a l’entorn del procés 
sobiranista català afirmant 
que Mossos d’Esquadra inde-
pendentistes s’estarien entre-
nant en tàctiques militars “en 
la localidad barcelonesa de 
Igualada”.
Segons el rotatiu madrileny, 
“un petit grup d’agents dels 
Mossos d’Esquadra -perta-
nyents a unitats d’elit i amb 
forts vincles amb el moviment 
independentista radical Estat 
Català-està impartint ensinis-
trament en tàctiques militars 
d’assalt i guerrilla a membres 

de la policia catalana afins a 
les tesis independentistes ja 
civils que defensen les matei-
xes idees. Segons ha sabut El 
Mundo, el grup compta amb 
dos instructors britànics, ex-
perts en tàctiques de guerra, 
que haurien participat en el 
conflicte de Kosovo”.
El diari espanyol afegeix que 
“la tensió sobiranista ha arribat 
així també als encarregats de 
vetllar per la seguretat a Cata-
lunya. Els mossos estan sent 
utilitzats pels nacionalistes ex-
trems. De fet, la col·laboració 
amb les Forces de Seguretat 
de l’Estat, amb la Policia i la 
Guàrdia Civil és cada vegada 

menor. I el radicalisme també 
està creixent en el si de la poli-
cia catalana, un cos que cobra 
la seva nòmina del Ministeri 
de l’Interior”.
La notícia, com és lògic, va ge-
nerar estupefacció a Igualada, 

on no existeix cap camp de tir. 
L’únic existent a la comarca 
-i utilitzat per aficionats al tir 
olímpic, i també en ocasions 
per cossos policials locals- és 
el petit Camp de Tir de Caste-
llolí, ubicat al costat mateix de 

l’autovia A-2.
El conseller d’Interior, Ramon 
Espadaler, va desmentir de 
seguida la notícia, que inten-
tava “desacreditar el cos dels 
Mossos d’Esquadra”. “És una 
autèntica barbaritat”, va con-
siderar abans de reiterar que 
“és fals tot el que es diu”. “No 
estem comprant armes ni fent 
formació específica per grups 
radicals que no existeixen als 
Mossos”, va argumentar. 
És per això que va dir que “la-
mentem que es persegueixi 
d’una manera malaltissa un 
cos que està al servei dels ciu-
tadans d’aquest país”.
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El servei de bus urbà d’Igua-
lada modificarà a partir de l’1 
d’octubre el traçat de les línies 
LC1 i LC2, que ara mateix cir-
culen de pujada i de baixada 
per l’Avinguda Gaudí, per tal 
d’oferir servei a la zona del 
Pla de la Massa i, més con-
cretament, als instituts i el nou 
Campus Universitari. 
Segons ha detallat aquest 
dimecres el regidor d’Urba-
nisme i Mobilitat, Jordi Pont, i 
segons l’acord al qual han ar-
ribat l’Ajuntament i l’empresa 
concessionària, S.A. Masats 
Transports Generals, els bu-
sos tindran una freqüència de 
pas de 20 minuts, circularan 
de dilluns a divendres labora-
bles i no ho faran ni els festius 
intersetmanals, ni els caps de 
setmana, ni el mes d’agost. 
Els vehicles tindran tres para-
des fixes en aquesta zona: a 
l’Avinguda de l’Estadi davant 
el Pere Vives i el Milà i Fon-
tanals, al carrer Maria Trulls i 
Algué i, finalment, davant el 
Campus Universitari, a to-
car de l’Avinguda del Pla de 
la Massa. A mès, es preveu 
incorporar durant els mesos 
d’estiu una nova parada que 
facilitarà el transport fins a la 
piscina del Molí Nou. 
D’aquesta manera, segons 
explica Pont, la ciutat “dispo-

Una de les noves parades del bus urbà.

Dimarts comencen les inscripcions per 
a les activitats als equipaments cívics

sarà de transport públic en 
una zona que, a banda dels 
instituts i les instal·lacions es-
portives que ja tenien la seva 
pròpia demanda, ara incorpo-
ra una nova escola università-
ria i una biblioteca oberta a la 
ciutadania”. 
A mès, les variacions en les 
línies LC1 i LC2 no nomès 
facilitaran l’accès a aquesta 
zona als ciutadans d’Iguala-
da sinó que serviran d’enllaç 
amb els busos interurbans i el 
ferrocarril, iniciant i finalitzant 
el seu recorregut a l’Estació 
Nova. Aquesta modificació, 
malgrat que la freqüència de 
pas seguirà sent de 20 mi-
nuts, variarà els horaris de la 
línia LC2 a la resta de parades 
de la ciutat, per la qual cosa 
es recomana als usuaris habi-
tuals consultar-los a partir de 
l’1 d’octubre. 
La nova Escola d’Enginyeria 
s’obrirà el proper dilluns, amb 
l’inici de les classes, si bé no 
s’inaugurarà oficialment fins 
dijous vinent, a les 6 de la tar-
da. Alhora, l’edifici de la Tene-
ria a la plaça del Rei quedarà 
completament  buit i retornarà 
a propietat municipal. Està per 
veure quin ús se li donarà. Es 
descarta, però, la seva venda. 
Tindrà una funció d’alta utilitat 
pública.

El bus urbà s’amplia fins als 
Instituts i la nova Universitat

REDACCIÓ / LA VEU

 El 16 de setembre s’obren les 
inscripcions pels cursos dels 
equipaments cívics municipals 
i del barri de Sant Agustí 
Un cop més s’hi proposen 
nombroses activitats formati-
ves, de lleure, d’activitat física 
i de noves tecnologies per a 
totes les franges d’edat 
Igualada, 10 de setembre de 
2014 
L’Ajuntament d’Igualada obre 
el proper dimarts, 16 de se-
tembre, les inscripcions per 
les activitats dels equipaments 
cívics municipals, correspo-
nents a la programació de tar-
dor. Com ha explicat aquest 
dimecres el tinent d’alcalde 
d’Acció Social, el republicà 
Joan Torras, aquell dia les ins-
cripcions estaran reservades 
a les persones empadronades 
a la ciutat i, a partir de dime-
cres, s’obriran a tothom. El dia 
16, les inscripcions on-line a 
través del web www.igualada.
cat començaran a les 8h i les 
presencials i telefôniques, a 
l’Espai Cívic Centre i al Cen-
tre Cívic de Fàtima, es podran 
efectuar de 9 a 14h i de 16 a 
19h tant el dia 16 com el 17. A 
partir d’aquí, es faran en l’ho-
rari habitual de cada equipa-
ment. 
Els tallers d’idiomes tornen a 
proposar diferents nivells de 
llengües, com ara anglès d’in-
iciació, bàsic, conversa i per a 
gent gran; i el francès, l’italià 
i l’alemany d’iniciació. Al seu 

costat, com sempre, els nom-
brosos cursos del Servei Local 
de Català. 
Les propostes culinàries 
compten, en aquesta ocasió, 
amb cursos de cuina vegeta-
riana, de pastisseria casolana, 
de decoració amb fondant o, 
aprofitant les properes dates 
de Nadal, de torrons i bom-
bons. Pel que fa a l’activitat 
física i el benestar, s’ofereix 
aeròbic, fit-dance, gimnàstica 
per a la gent gran, massatge 
relaxant, estiraments muscu-
lars, ioga, kundalini, pilates, 
shiatsu, reflexologia podal, tai-
txi i trobades de meditació. Els 
cursos de música i ball inclo-
uen sardanes, balls de sala, 
salsa, sevillanes, country -line 
dance, bollywood, guitarra, 
tango o gòspel. 
Altres tallers formatius con-
templen, entre altres, conei-
xements d’assertivitat, d’em-
baràs i cura dels nadons, de 

control de les emocions, de 
jardineria i herbes aromàti-
ques, de llengua de signes o 
d’observació astronòmica. Les 
propostes de manualitats i ar-
tesania passen per l’aquarel·-
la, els arranjaments de roba, 
el dibuix i la pintura, les deco-
racions nadalenques, el punt 
de mitja, el retrat o l’scrapbo-
oking. L’aula de noves tecno-
logies proposa coneixements 
d’aplicacions per a môbils, 
eines per elaborar àlbums de 
fotos digitals, correu electrònic 
o xarxes socials i, finalment, 
s’hi recullen també activitats 
per a infants i nadons, a banda 
de sortides i espectacles per a 
diferents franges d’edat. 

Nous cursos al barri 
de Sant Agustí 
Paral·lelament, també s’ha 
fet pública la programació de 
cursos del Programa de Mi-
llora del Pla de Barris de Sant 
Agustí que, en aquesta oca-
sió, inclou cursos d’iniciació 
amb les noves tecnologies 
per les persones que mai han 
utilitzat aquestes eines, però 
també de perfeccionament 
per a reforçar i avançar en els 
continguts apresos. 
També hi ha altres novetats, 
com ara un curs per aprendre 
l’ús dels dispositius Android, 
per crear el propi bloc autobi-
ogràfic, un curs de retoc foto-
gràfic i un altre per aprendre a 
crear una botiga on-line, adre-
çat a persones emprenedores. 
D’altra banda, es dóna conti-
nuïtat al curs d’activitat física 
per a la gent gran, que es farà 
els dimarts i els dijous de 9 a 
10h al gimnàs de l’Escola Pia, 
les inscripcions del qual van 
començar el 8 de setembre. 
Totes les inscripcions es po-
dran fer de forma presencial a 
l’Oficina (Pl. de la Creu, 18) o 
al web www.igualada.cat.

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

Nom: ...........................................................................................................................................................

Cognoms : ................................................................................................................................................

Població: ...................................................................................................................................................

Telèfon: ......................................................................................................................................................

Mail: ............................................................................................................................................................

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

Ingravita. c/ Sebastià Artés, 29.
www.ingravita.cat- info@ingravita.cat- Tel. 937 495 779. Igualada
De dilluns a divendres  de 10h a 22h- Dissabtes de 10h a 20h. Diumenges de 10h a 14h.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

MAESTRO MAYDA
VIDENT MEDIUM
con sus poderes y 

su experiencia
le ayuda a solucio-
nar sus problemas:

amor-suerte-
negocios-salud-

impotencia sexual-
protección-tema 

familiar-etc.
Con resultados po-
sitivos en menos de 

7 días
657 73 71 76
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El passat mes de febrer, 
l’Ajuntament d’Igualada va ini-
ciar la programació de cursos 
en el marc del projecte Anoia 
Activa. Les accions estan sub-
vencionades pel Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC) en 
el marc del projecte Treball a 
les 7 comarques i amb el fi-
nançament del Servei Públic 
d’Ocupació Estatal i el Fons 
Social Europeu. 
Aquesta formació ofereix quin-
ze places per cada curs. 
El primer curs que s’ha execu-
tat ha estat el de Cuina per a 
Col·lectivitats, Dietètica i Nutri-
ció, que s’ha realitzat entre fe-
brer i juliol. Es tracta d’un curs 
de 350 hores, repartides de la 
següent manera: 190 hores 
de formació teòric pràctica en 
cuina, 44 
hores en dietètica i nutrició, 16 
hores d’educació emocional, 
10 hores de prevenció de 
riscos laborals, 10 hores de 
formació en tècniques de re-
cerca de feina i 80 hores de 
pràctiques en empreses del 
sector. 
Durant el mes de març es va 
iniciar una formació en l’àmbit 
sanitari, concretament de 
Zelador/a sanitari/a. Aquest 
curs té 290 hores de durada 

Un dels cursos anteriors que ha organitzat Anoia Activa a la comarca.

Acaben nous cursos de formació 
ocupacional d’Anoia Activa

total, de les quals 174 hores 
han estat teòriques, 36 hores 
de competències transversals 
(16 en educació emocional, 
10 de prevenció de riscos la-
borals i 10 en tècniques de re-
cerca de feina) i 80 hores de 
pràctiques en empresa. 
El darrer curs que s’ha impar-
tit durant aquests primers sis 
mesos ha estat el d’Operari de 
Magatzem de Grans Superfí-
cies, on els alumnes han optat 
a una formació molt completa 
amb 335 hores totals (219 te-
òriques, 36 en competències 
transversals com a la resta de 
cursos), de les quals 80 hores 
han estat pràctiques en em-
preses de la comarca. Aques-
ta formació també ha generat 

molt interès, ja que aportava 
coneixements en lectors PDA 
i en la conducció de carretons 
elevadors. 
La valoració dels tres cursos 
ha estat molt positiva. De cara 
al mes de setembre es co-
mençaran a gestionar els dos 
cursos que resten pendents: 
Administratiu Back-office amb 
Idiomes, Sector Retail -Moda i 
Muntatge de Bastides Industri-
als, amb 176 hores i 86 hores 
respectivament. 
A www.anoiaproject.cat/cur-
sos es pot trobar més informa-
ció referent a aquetes accions 
formatives i també de la resta 
d’actuacions que estan pre-
vistes durant aquest any 2014 
dins del projecte Anoia Activa. 

REDACCIÓ / LA VEU

Emmarcat dins de la campa-
nya “Voler és poder”, el Casal 
independentista la Teixidora 
proposa un acte destinat a 
totes aquelles persones que 
estiguin indecises de cara la 
consulta del 9 de novembre. 
Es tracta d’un acte que pre-
tén ser un punt de confluència 
d’arguments de diferents per-
fils polítics amb una mateixa 
conclusió final: la defensa del 
Sí-Sí a la consulta del 9 de no-
vembre.
Serà el proper dimarts 16 de 
setembre a les vuit del vespre 
a l’Ateneu Igualadí i comptarà 

L’acte anirà acompanyat de la 
intervenció musical de Sicus 
Carbonell,  ànima del grup Sa-
bor de Gràcia i representant 
del col·lectiu gitano Català. 

El president de Súmate i l’exconseller 
Antoni Castells, dimarts vinent a IGD

Sicus Carbonell amenitzarà l’acte.

REDACCIÓ / LA VEU

El departament de Joventut 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
l’equipament Juvenil La Ka-
serna han publicat aquest mes 
de setembre la seva nova pro-
gramació d’activitats per als 
mesos de tardor, fins al proper 
desembre. 
Com a novetats, destaquen el 
Sac de Recursos, que ofereix 
eines als joves que formen la 
junta directiva d’una entitat 
per tal que puguin dur a terme 
aquesta tasca de la manera 
més efectiva i, a banda, els 
dissabtes al matí també s’ofe-
rirà un curs de teatre social. 

Es continua apostant també 
pels recursos acadèmics per 
a joves, amb l’espai de deures 
i l’espai de tècniques d’estu-
di, es proposen exposicions i 
jornades de lleure i s’hi recu-
llen, a més, tots els serveis del 
propi equipament, com el Punt 
d’Informació Juvenil. 
Els joves que ho desitgin, tam-
bé podran participar, a partir 
de l’octubre, en el procés que 
ha de definir els usos del futur 
espai d’entitats de la torre de 
Cal Badia. Les inscripcions es 
poden efectuar a la Kaserna 
(Trav. Sant Jaume s/n) o al te-
lèfon 93 804 18 01. 

Noves propostes d’activitats 
per a joves a “La Kaserna” 
fins a final d’any

REDACCIÓ / LA VEU

El proper 15 de setembre un 
total de 73.578 alumnes d’en-
tre 3 i 16 anys començaran el 
nou curs escolar a la Catalu-
nya Central en les etapes obli-
gatòries, segons que ha donat 
a conèixer el departament 
d’Ensenyament de la Genera-
litat. 
Les dades són similars a les 
de la resta de Catalunya i se-

gueixen la tendència a l’aug-
ment. Pel que fa a l’ensenya-
ment infantil i primari, hi haurà 
845 alumnes més (un 1,6% 
més), mentre que a l’ense-
nyament secundari l’augment 
és d’un 2,8%, és a dir, 603 
nous alumnes. On sí que hi ha 
baixada d’alumnes és a P3. 
Aquest nou curs s’hi han ma-
triculat 5.395 alumnes, i l’any 
passat eren 5.929.

Tendència a l’augment 
d’alumnes a Primària i ESO

Eduardo Reyes. Antoni Castells.

amb les intervencions d’Antoni 
Castells, ex-conseller d’eco-
nomia de la Generalitat de Ca-
talunya, Eduardo Reyes presi-
dent de l’associació Súmate 
i Josep Miserachs, regidor i 
tinent d’alcalde d’Igualada.
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El passat cap de setmana ha 
finalitzat la 58a. Copa Aero-
nàutica Gordon Bennett, el 
Campionat del món de llarga 
distància de globus de gas.
Angel Aguirre i Toni Alcocer de 
l’equip anoienc Globus Kon-
Tiki, junt amb el pilot Anulfo 
González, han participat en 
aquesta edició.
Aquesta és una modalitat dins 
l’aerostació minoritària però 
molt reconeguda per ser  la 
que permet vols de més dura-
da i distància.
En aquesta edició, 17 equips 
de tot el món van prendre la 
sortida des de Vichy (França).
L’equip Gonzalez/Aguirre va 
finalitzar la cursa en 9a. po-
sición realitzant un vol de 40 
hores i recorrent una distància 
de 809 km, aterrant a l’illa de 

A l’esquerra, el globus dels anoiencs.

“Tot un dia a 
Montserrat”, amb la 
Coral de Sta. Maria el 
21 de setembre

Anoiencs al Campionat del Món de 
llarga distància de globus de gas

REDACCIÓ / LA VEU

La Coral de Santa Maria 
d’Igualada organitza per al 
proper diumenge 21 de se-
tembre, dintre dels actes del 
75è. aniversari, una anada 
de «Tot un dia a Montserrat», 
atès el programa següent:
A ¾ de 8 del matí sortida amb 
autocar des de la placeta del 
Rei, i a les 8 de davant de la 
Sagrada Família. A les 8’55 
pujada amb el cremallera des 
de Monistrol fins al Monestir 
de Montserrat. A les 11, assis-
tència a la missa conventual, 
salutació del president de la 
Coral i ofrenes. A les 12 del 
migdia, ofrena coral a la Ver-
ge. A ¾ d’1, a la sala de la 
façana del Monestir, recepció 
per l’igualadí P. Lluís Planas, 
monjo del Santuari. A les 2 de 
la tarda, dinar de germanor al 
restaurant Mirador dels Apòs-
tols. Sobretaula. A ¾ de 5, 
retorn amb el cremallera fins 
a Monistrol, on pujarem a l’au-
tocar per anar al Monestir de 
Sant Benet. A ¼ de 6 a la ca-
pella, breu xerrada sobre «Els 
tres amors de la vida», a càr-
rec de la religiosa Gna. Regi-
na Goberna. Visita guiada a la 
porxada i al taller de ceràmica. 
A les 7, retorn a Igualada.
Les inscripcions poden fer-
se als telèfons 938030475 
(Rosa) i 636741530 (Concep-
ció). Els preus són 35 € per 
als socis protectors i, 40 € per 
als no socis. Es compta amb 
la col·laboració del BBVA i de 
l’Institut Municipal de Cultura.

Sardenya després de volar 
durant més de 20 hores sobre 
el mar.
El guanyador va ser l’equip 
alemany Eimers/Zengue, re-
corrent una distància de més 

de 1.400 km i aterrant a Sicí-
lia.
Ara, el mateix equip es pre-
para per participar en una 
competició de característi-
ques similars als Estats Units: 

l’America’s Challenge,  el pro-
per mes d’Octubre. L’objectiu 
és volar més de 48 hores se-
guides i superar els 1.000 km 
de distància. 

Un total de 1.700 infants han participat 
aquest estiu a l’Esportiueig
REDACCIÓ / LA VEU

El passat dia 5 de setembre 
va finalitzar una altra edició 
de l’Esportiueig, la proposta 
de lleure i esport adreçada 
als infants que impulsa cada 
any l’Ajuntament d’Igualada a 
través del Patronat Municipal 
d’Esports. 
Després de set torns, aquest 
any un total de 1.685 nens i 
nenes entre 4 i 14 anys han 
passat per les diferents activi-
tats centralitzades al complex 
esportiu de Les Comes. Com 
a cloenda, tots els participants 
van poder gaudir de diferents 
jocs, inflables i una 
festa de l’escuma. 
Durant tot l’Esportiueig, els 
infants han practicat diferents 
esports i jocs d’una manera 
lúdica i recreativa. Han pogut 
gaudir de sortides al parc del 
Xipreret, al parc de Valldaura, 
a l’Estadi Atlètic, al parc de 
Puigcornet, a la piscina del 
Molí Nou i al centre d’escalada 
Ingravita. També es va dur a 
terme una excursió a la platja 
i diferents activitats especials 
com ara campionats, gimca-

nes, xeringades, guerres d’ai-
gua i unes miniolimpíades. 
La regidora d’Esports de 
l’Ajuntament, Rosa Plassa, 
en fa una valoració satisfac-
tòria i afirma que “aquestes 
setmanes intenses i plenes 

Alguns dels participants, gaudint dels inflables.

d’activitats demostren nova-
ment la gran acceptació que 
té aquesta proposta i la impor-
tància que té oferir a Igualada 
alternatives esportives i de 
lleure per als petits durant les 
vacances escolars”. 

Durant aquests torns també 
es va oferir el servei d’acollida 
matinal entre les 8 i les 9h, així 
com un servei d’autobús, que 
ha estat molt ben valorat per 
les famílies. 

RAC105 podria tenir 
una freqüència pròpia 
a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

El Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya ha adjudicat l’explo-
tació comercial de 22 llicènci-
es de ràdio en FM, una d’elles, 
als 97.9 MHz, és per a Igua-
lada, adjudicada a l’empresa 
Radiocat XXI, propietària de 
RAC 1 i RAC 105 del Grup 
Godó (La Vanguardia). El grup 
ha compta amb una freqüèn-
cia per a RAC1 (92.2), amb la 
qual cosa és possible que la 
nova sigui per a RAC105. 

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 

 Advocades • Administradores de finques
 Mediació • Dret concursal

PER PUBLICITAT

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com

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 ·
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Enmig de la polèmica política 
a l’entorn del concurs d’adju-
dicació de les escoles bressol 
municipals a Igualada, la set-
mana passada va iniciar-se el 
curs a les llars d’infants, i va 
obrir portes “L’Espígol”, la llar 
més nova de la ciutat, ubicada 
al Molí Nou.
Sota el nom del projecte “aco-
llida en família”, el nou equip 
de l’Espígol, busca la fami-
liarització entre els agents 
família-escola-infant de for-
ma natural, respectuosa amb 
cada ritme d’adaptació i valo-
rant les necessitats individuals 
de cada situació familiar. Ens 
expliquem que “l’objectiu és 
crear un clima de confiança, 
alegria i naturalitat per a evitar 
qualsevol tipus d’hostilitat de-
rivada d’una experiència trau-
màtica que pugui afectar a la 
vulnerabilitat del procés”. 
Molt lligat a aquest projecte, 
l’escola, també deixa a l’abast 
de les famílies “L’espai famí-
lia”, una aula habilitada per 
a fer-ne ús pares i fills (amb 
lliure accés i de forma gratuï-

Quatre dels nous “usuaris” de la llar d’infants “L’Espígol”, al Molí Nou.

La Penya Blaugrana 
trasllada el seu punt 
de trobada del Cercle 
Mercantil, a l’Acústic 

Obre portes la llar d’infants “L’Espígol”, amb un 
descens global del 14% a les escoles bressol

REDACCIÓ / LA VEU

Coincidint amb l’aposta que 
està fent la Penya Blaugrana 
d’Igualada de sumar esforços
amb l’Ateneu Igualadí, el Punt 
De Trobada per veure els par-
tits del Barça es trasllada al 
pub de l’Acústic de l’Ateneu 
Igualadí, al carrer Sant Pau 
número 7, al costat de l’Ate-
neu Igualadí.
Després de més de quatre 
anys veient els partits del Bar-
ça al Mercantil, i tot agraint al
personal de Mercantil i al pre-
sident de l’entitat Mario Vaqu-
és les atencions rebudes i el 
seu bon tracte, la Penya Blau-
grana d’Igualada trasllada el 
seu Punt De Trobada, obert a 
tots els barcelonistes.
Aquest dissabte 13 de setem-
bre hi veurem el Barça vs Ath-
lètic Club de Bilbao, a partir de 
les 16h.
La inauguració oficial d’aquest 
nou Punt De Trobada es farà 
el diumenge 21 de setembre, 
coincidint amb el partit de lli-
ga Llevant-FCBarcelona, a les 
21h.

ta) durant les franges horàries 
d’acollida. “Junts podran gau-
dir i compartir diferents ma-
terials didàctics que haurem 
treballat prèviament a l’aula; 
llegir un conte mentre bere-
nen; descobrir les creacions 
artístiques dels petits; experi-
mentar amb la taula de llums”, 
expliquen. 

Baixada d’usuaris 
El curs en l’etapa d’educació 
preinfantil (0-3 anys) ha tin-
gut un 14% menys d’usuaris 
a Igualada, segons les dades 
que s’han donat a conèixer.
En canvi, a les llars d’infants 
de Santa Margarida de Mont-
bui hi ha hagut un augment del 
28%, a Vilanova del Camí no-
més hi ha hagut baixa en les 
aules de 0-1 any, i a Òdena 

les xifres són similars, però es 
manté tancada la llar “L’avió 
de paper” del barri de Sant 
Pere. 
A la capital de l’Anoia, avui 
hi ha un total de 552 places 
ofertades de llar d’infants, si-
guin municipals (públiques), 
concertades o bé privades al 
cent per cent. Les municipals 
han perdut 8 línies respecte el 
curs passat. L’ocupació és en 
aquest cas del 70%, un 20% 
menys que fa un any. La Llu-
na té ocupades 39 de les 41 
places, mentre que la Rosella 
també és pràcticament plena 
(68 de 74 places). On hi ha 
una clara baixa és a la nova 
de L’Espígol, amb només 26 
de les 74 places ocupades.  
Pel que fa a les llars con-
certades, amb 176 places 
ofertades, la disminució res-
pecte l’any passat també és 
del 20%. En canvi, a les 187 
places ofertades de les esco-
les bressol privades, pràctica-
ment s’ha mantingut respecte 
el curs passat, amb una lleu-
gera baixa que no arriba al 
2%.   

Des del curs 2013-2014 Es-
pai d’Arts, escola de dansa 
esdevé escola autoritzada 
pel Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat 
de Catalunya. El Departa-
ment autoritza els estudis 
Grau Elemental de Dansa 
impartits a Espai d’Arts com 
a estudis d’aprenentatge re-
coneguts; estudis de dansa 
per a alumnes que volen 
assolir un nivell de coneixe-
ments adequats, des de la 
iniciació fins a l’aprofundi-
ment de l’aprenentatge de 

la dansa, impartits per profes-
sionals amb titulació superior 
en dansa i en aules amb unes 
condicions tècniques certifica-
des pel Departament.
L’objectiu d’aquests estudis 
de dansa és proporcionar als 
alumnes una formació de qua-
litat i alhora garantir la forma-
ció dels futurs professionals.

Comencem a ballar!
Els estudis de dansa a Espai 
d’Arts s’inicien a partir de 4 
anys. Iniciació a la dansa a 
través de la música, del joc i 

de les coreografies en grup. 
Una proposta lúdica on ballen 
i juguen explorant les sensaci-
ons de la dansa.
  
Títulació en Grau Ele-
mental de Dansa
Els alumnes inicien els estudis 
de Grau a partir de 7-8 anys. 
Aquesta formació inclou clas-
ses de dansa tècnica de les 
modalitats de dansa clàssica, 
dansa contemporània,   dansa 
moderna, música aplicada a la 
dansa, d’anatomia i d’història 
de la dansa. 

El Departament d’Ensenyament 
facilita als alumnes la possibili-
tat de cursar simultàniament els 
ensenyaments de dansa i els 
de règim general, per tant els 
alumnes que estiguin cursant 
simultàniament ESO o Batxille-
rat i els estudis de Grau en el 
centre podran sol·licitar la re-
ducció d’hores lectives.

Royal Academy of Dance
Seguint la línia pedagògica en 
dansa clàssica, Espai d’Arts 
ofereix la possibilitat de formar-

se en el mètode de la Royal 
Academy of Dance, i poder 
certificar els seus estudis 
de dansa clàssica. Enguany 
s’han presentat i obtingut la 
titulació alumnes de nivells 
RAD Children i  RAD Majors  
Foundation.

Formació lúdica
Espai d’Arts també ofereix la 
línia més lúdica dansa mo-
derna per nens i joves, dansa 
contemporània per a adults i 
Pilates



16
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
12 de setembre de 2014 Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

Dissabte passat es va viure un 
ambient excepcional a Iguala-
da. Durant tot el dia es va po-
der gaudir de bon temps, de la 
ciutat i de la Botiga al Carrer. 
Molta gent d’arreu va voler 
aprofitar aquests ingredients i 
es va desplaçar a Igualada per 
passar una jornada agradable.
Els principals carrers de vi-
anants, com el c/St. Magí, c/
Argent, la Rambla, Pl. de Cal 
Font i molts altres, estaven 
plens de gom a gom durant tot 
el dia. L’activitat comercial es 
va desenvolupar a tota marxa, 
i principal indicador de bones 
ventes, les bosses dels co-
merços igualadins, es van po-
der veure arreu de tota la zona 
comercial.
A més a més de compres, hi 
havia molta animació pels car-
rers, com un taller de cistelle-
ria a la cantonada de la Ram-
bla amb c/St. Magí, a càrrec 
de Jaume Farrés de Cistelleria 
Farrés. Una botiga emblemàti-
ca, igualment com la persona 
que la porta endavant durant 
tots aquests anys. Un altre ta-
ller, aquest de terrissa, situat 
en la cantonada de la Rbla. 

Carrer Sant Magí, dissabte a la tarda durant la Botiga al Carrer.

La Botiga al Carrer va tancar 
la temporada de rebaixes

La crisi econòmica ha pro-
vocat un allau de concursos 
de creditors (el que abans 
se’n deia suspensió de pa-
gaments). Des del 2007 fins 
avui prop de 80.000 expedi-
ents. I la majoria han acabat 
en liquidació. L’estadística diu 
que el 95% de les empreses 
concursades acaben desapa-
reixent. Una pèrdua de llocs 
de treball i d’actius que han 
accentuat la desertització del 
país. S’ha passat de la cri-
minalització dels empresaris 
que s’hi acollien, a conside-
rar-los víctimes de la situació. 
El panorama econòmic s’ha 
anat enfosquint tant, que a 
poc a poc, s’ha anat obrint 
pas la idea que era molt mi-
llor conservar el teixit econò-
mic que garantir els drets dels 
creditors.
Els Magistrats del Mercantil,  
davant d’aquell allau de pro-
cediments,  “interpretaven” 
les lleis i les experiències 
assolides les convertien en 
“criteris” d’aplicació, per guiar 
les seves actuacions futures. 
Malgrat es feien reunions de 
coordinació, cada jutge feia 
el que considerava millor. 
Trobar sortides a situacions, 
sovint molt punyents, com-
portava que casos semblants 
tinguessin solucions dife-
rents. I això provocava inse-
guretat jurídica en empleats, 
creditors i potencials interes-
sats en la represa industrial. 
Davant d’aquest panorama, 
el govern vol uniformitzar pro-
cediments aprovant un decret 
llei -l’enèsim que fa en els úl-
tims deu anys- que faciliti els 
convenis i potenciï la compra 
de negocis en fallida. 
Es volen millorar els procedi-
ments per modificar els con-
venis, el pla de pagaments i la 
venda d’unitats productives. 
Qui se les quedi no assumirà 
cap deute anterior. Hi podran 
haver quitaments dels deutes 
superiors al 50% i acordar ter-
minis de fins a deu anys, sem-
pre que ho aprovi el 65% dels 
creditors. El decret també 
restableix els drets d’aquells 
que comprin deute en el marc 
del concurs (en la llei vigent 
fins ara se’ls privava del dret 
de vot). Això obre la porta a 
l’especulació. Segurament hi 
haurà  qui en comprarà, per 
després intentar fer valer la 
seva posició de domini. Però 
també el concursat podrà 
buscar acords, comprant els 
que l’ajudin a aconseguir els 
vots necessaris per aprovar 
els convenis. I quan els ad-
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quirents siguin persones es-
pecialment relacionades amb 
el concursat -gens fàcil de 
controlar- es preveu que les 
càrregues continuïn.  
I quan el comprador d’una em-
presa en fallida sigui un tercer 
-sense cap mena de relació- 
se subrogarà automàticament 
tots els contractes (laborals, 
lloguers i d’altres), però no as-
sumirà els deutes, ni tan sols 
els d’Hisenda o la Seguretat 
Social (tret que així ho deci-
deixi expressament el jutge). 
Els creditors privilegiats que 
estiguin afectats pel conveni, 
requeriran l’adhesió del 60% 
de cada un dels grups en el 
què estan. No queda clar com 
això jugarà a la pràctica per-
què, quan les Administracions 
no s’adhereixin al conveni, 
serà difícil que els altres -com 
per exemple bancs o entitats 
amb crèdits significatius- facin 
els sacrificis que aquelles no 
acceptin. I també com s’ac-
tuarà quan el pla de viabilitat 
requereix reduccions de per-
sonal, que fins ara es resolien 
amb procediments on el FO-
GASA tenia un paper molt de-
finit. Queda per veure el trac-
tament de la compra d’actius 
-no d’una unitat de negoci- i 
els problemes que comporta 
la “continuïtat empresarial” 
que queda encara en un ter-
reny de grisos, especialment 
quan són Hisenda i la Segu-
retat Social els que estan més 
afectades. 
Aquest decret llei segueix 
la praxi que majoritàriament 
s’havia seguit en els jutges 
mercantils catalans en els 
últims anys. Però la pràctica 
processal anirà plantejant no-
ves desafiaments. La llarga 
crisi, fa que moltes previsions 
i plans de negoci es conver-
teixin en paper mullat. Els su-
pòsits inicialment previstos no 
es materialitzen i els ingres-
sos que s’obtenen no són su-
ficients per seguir funcionant 
i a més pagar els terminis 
acordats en el conveni. Ara, 
per evitar liquidacions, s’afa-
voreixen els acords amb els 
creditors. Més facilitats pels 
concursats i per mantenir les 
empreses vives. Però s’afe-
bleixen els drets dels credi-
tors. I són les “enganxades” 
les que provoquen que altres 
empreses tinguin pèrdues. I la 
manca de tresoreria les abo-
ca a presentar també un ex-
pedient concursal. És l’efecte 
dominó, conseqüència de la 
interacció econòmica en la 
que vivim.   

Nous procediments 
en els concursos de 
creditors

Nova amb el c/St. Magí, tam-
bé va despertar molt d’interès.
A la Rbla. St. Isidre amb Òde-
na hi havia la demostració de 
tallar el pernil. Tot un art a càr-
rec del Carmelo, un professi-

onal que ha treballat per tota 
Espanya. A la Rambla Nova hi 
havia un inflable gran, en que 
els menuts pujaven de mane-
ra incansable. 

L’Anoia celebrarà el Dia Internacional 
de la Gent Gran el 27 de setembre
REDACCIÓ / LA VEU

Un any més, la comarca de 
l’Anoia se sumarà a la cele-
bració del Dia Internacional 
de la Gent Gran. Ho farà el 
dissabte 27 de setembre, a 
Vallbona d’Anoia, amb una 
jornada pensada amb i per a 
la gent gran de tots els munici-
pis de la comarca i que, a més 
del seu vessant lúdic, vol tam-
bé promocionar el benestar fí-
sic, psíquic i emocional de les 
persones grans i alhora trans-
metre una imatge positiva de 
l’etapa de la vellesa. 
La celebració l’organitza el 
Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia del Consell Comarcal, 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de Vallbona i el suport 
de la Diputació de Barcelo-
na, els Ajuntaments d’Òdena, 
Jorba, Piera, els Hostalets de 
Pierola i Igualada, l’Associació 
Gent Gran Montserrat Parc i 
l’Ateneu Sant Martí de Tous.
Començarà a les 12 del mig-
dia amb la trobada dels parti-
cipants a la Plaça de l’Esglé-
sia de Vallbona d’Anoia, d’on 
sortirà una cercavila amb els 
Falcons i els Tabalers locals 
que recorrerà els carrers del 
nucli antic. De tornada a la 
plaça els assistents gaudiran 

d’una exhibició falconera. Acte 
seguit, s’adreçaran al polies-
portiu municipal Antoni Casas 
Ferrer, on gaudiran d’un dinar 
popular. El menú constarà 
d’espàrrecs blancs amb pernil 
del país, cuixetes de pollastre 
farcides amb panses i prunes 
a la salsa de ceps, pastís de 
tres xocolates, vi, aigua, copa 
de cava i cafè. La jornada es 
tancarà amb els parlaments 
de les autoritats i un ball popu-
lar amb el grup París La Nuit.
Inscripcions fins al 22 de se-
tembre
Les inscripcions tenen un 
preu de 12 euros per perso-
na i inclouen el dinar, el ball i 

un detall. Els tiquets es poden 
adquirir, fins al dia 22 de se-
tembre, als Casals de la Gent 
Gran de Vallbona d’Anoia, 
els Hostalets de Pierola, Pi-
era, Masquefa, Capellades, 
Vilanova del Camí, Igualada, 
Òdena, Santa Margarida de 
Montbui, Jorba i Calaf. Per a 
més informació podeu contac-
tar amb Claudi Poch (605 92 
27 66).
El Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia convida tota la gent 
gran de la comarca a partici-
par de la celebració del Dia 
Internacional de la Gent Gran, 
que cada any té lloc en un mu-
nicipi diferent.

Una de les trobades del Dia Internacional de la Gent Gran a Òdena.
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S’acaba l’estiu i de nou co-
mença el curs escolar. Des-
prés d’un temps llarg de des-
cans, cal preparar-se per fer 
més fàcil i profitosa la tornada 
a l’escola dels vostres fills. 
Seguidament us fem arribar 
algunes recomanacions que 
cal tenir en compte per fer una 
posada a punt i començar el 
curs en òptimes condicions.
Preparar el material escolar
• Feu el llistat del material ne-
cessari per al nou curs con-
juntament amb els vostres 
fills després de valorar el que 
ja tenen i aprofitar el del curs 
anterior.
• Elaboreu un pressupost amb 
ells i compareu els preus en 
diversos establiments.

Tot a punt per a la tornada a l’escola!

• Feu que es responsabilitzin 
al màxim de les seves possi-
bilitats en els preparatius per 
tornar a l’escola: folrar llibres, 
posar els noms, fer la motxi-
lla... D’aquesta manera els im-

plicareu més en el seu procés 
escolar.
 
Planificar el temps
• Programeu conjuntament les 
activitats extraescolars i de 

lleure del curs, procurant que 
els quedi temps per estudiar, 
descansar, relacionar-se... 
Procureu que el seu horari 
no quedi molt atapeït perquè 
cal que també comparteixin 
temps en família, especial-
ment els més petits.
• Tingueu en compte si els 
vostres fills van tenir cap difi-
cultat el curs anterior, per pre-
veure o organitzar activitats de 
suport o de reforç.
 
Tenir en compte el 
període d’adaptació
• En el cas que el vostre fill 
iniciï l’escolaritat, és impor-
tant que el motiveu per fer 
una bona entrada a l’escola 
(visitant el centre, parlant-li del 
que trobarà a l’escola...).
• En el cas que el vostre fill 

canviï de centre, intenteu que 
conegui els espais i pugui en-
trar en contacte amb alguns 
dels nous companys abans de 
començar el curs.
• Si l’inici de curs provoca en 
el vostre fill cap manifestació 
d’angoixa, contacteu amb el 
seu tutor per tal d’informar-lo 
i que prengui les mesures ne-
cessàries per facilitar la seva 
adaptació, si escau.
• Feu reflexionar el vostre fill 
sobre l’esforç i la responsabili-
tat que comporta començar un 
curs més elevat.
 
Recuperar hàbits i rutines
• Torneu a marcar l’horari i 
reprendre els hàbits i rutines 
(per anar a dormir, per llevar-
se, per als àpats...).

L’Agència Catalana del Con-
sum (ACC) aconsella res-
ponsabilitat i mesura en les 
compres i contractacions amb 
motiu de la tornada a l’escola 
i a les activitats el mes de se-
tembre.
Recorda que aquestes com-
pres o contractacions  s’han 
de fer de manera responsa-
ble, perquè no desequilibrin 
el pressupost familiar i per tal 
que siguin segures, solidàries 
i respectuoses amb el medi 
ambient.
Per tant, convé tenir en comp-
te aquests consells per evitar 
les compres ràpides que de-
sestabilitzen l’economia fami-
liar: 
• Tingueu responsabilitat i me-
sura en les compres i contra-
ctacions perquè no desequili-
brin la vostra economia.
• Feu una llista dels productes 
o serveis necessaris (roba, 
llibretes, llibres, plumiers, uni-
formes, cursos,...), després 
d’haver fet una valoració dels 

que ja teniu. 
• Elaboreu un pressupost pre-
vi adequat a la despesa dispo-
nible.
• Compareu els preus en diver-
sos establiments i fixeu-vos en 
la qualitat dels productes.
• Feu un ús prudent de la tar-
geta de crèdit i controleu la 
despesa que no pagueu en 
efectiu. 
• Pregunteu al comerciant per 
la possibilitat de canviar l’arti-
cle comprat. L’establiment no 
té l’obligació de canviar un 
producte que està en perfecte 
estat, a menys que ho anunciï. 
• Llegiu detingudament les 
instruccions d’ús i les carac-
terístiques del producte per 
comprovar que s’ajusta a les 
vostres necessitats i a la dels 
vostres fills.
• Demaneu i conserveu el ti-
quet de compra o la factura 
o el contracte que signeu , ja 
que són la vostra garantia. 
• Si detecteu defectes en el 
producte o que el servei no es 

presta correctament, cal diri-
gir-vos a l’establiment on s’ha 
adquirit o contractat  i presen-
teu el tiquet de compra o la 
factura o el contracte . 
• Tingueu en compte que anar 
a comprar fora del municipi 
suposa una despesa addicio-
nal. 
• Tingueu en compte altres 
elements en la compra dels 
productes, com valorar si en 
la seva producció s’han tingut 
en compte criteris de sosteni-
bilitat, els seus efectes sobre 
el medi ambient (comproveu 
si l’etiqueta té informació me-
diambiental, si està fet amb 
materials reciclables, l’emba-
latge, etc) i triar els produc-
tes fets a Catalunya, a prop 
nostre i en cas que vinguin de 
tercers països, triar productes 
de comerç just, que garantei-
xen que en la seva producció 
s’han respectat els drets hu-
mans i dels treballadors que 
els han fet.  

Recomanacions de l’Agència Catalana de Consum

Centre homologat

CURS DE 
PERRUQUERIA I

ESTÈTICA

C. de la Indústria núm. 8 · IGUALADA
Tel. 645 47 70 38

Matrícula OBERTA

Dilluns, dimarts i dimecres, 
preus especials per a jubilats

Professora t  d ip lomat

anglès i alemany 
d’infants a adults

Silvana Closa
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El president de la Diputació 
de Barcelona, Salvador Este-
ve, presidirà, el diumenge 14 
de setembre a la 1 del migdia 
a l’Ateneu de la Pobla de Cla-
ramunt, l’acte acadèmic del 
Premi Gumersind Bisbal. En 
el transcurs d’aquest acte es 
presentarà el llibre La Guerra 
Civil i el primer franquisme. 
Els protagonistes, de l’igua-
ladí Antoni Dalmau i Ribalta, 
guanyador del certamen de 
l’any passat.
L’acte l’obrirà l’alcalde de la 
Pobla de Claramunt, Santi 
Broch. Tot seguit, la regido-
ra de Cultura, Esther Tou-
riñán, llegirà la convocatòria 
del Premi Gumersind Bisbal 
i Gutsems de l’any vinent. 
A continuació, Pere Pascu-
al, membre del jurat del cer-
tamen de 2013 i catedràtic 
Emèrit de la Universitat de 
Barcelona, presentarà l’obra 
d’Antoni Dalmau. Després 
de lliurar el llibre a l’escrip-
tor i historiador igualadí, el 
president de la Diputació de 
Barcelona, Salvador Esteve, 
farà la cloenda de l’acte aca-
dèmic.
Tot seguit, al bar-restaurant 
Camí del Castell, se servirà 
un aperitiu per a tots els as-
sistents a l’acte. En aquest lo-
cal també es podrà veure una 
exposició de fotografies so-
bre el llibre d’Antoni Dalmau. 
L’acte acadèmic del Premi 
Gumersind Bisbal i Gutsems 
és una de les propostes més 
destacades incloses en la 
programació de les Festes 

Culturals, que organitza la 
regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament.

L’obra guanyadora del Pre-
mi Gumersind Bisbal i Gut-
sems 2013
La Guerra Civil i el primer 
franquisme a l’Anoia. Els pro-
tagonistes ha estat editat per 
l’Ajuntament, amb el patrocini 
de l’empresa poblatana Uni-
ón Industrial Papelera, SA. El 
disseny gràfic i la maquetació 
han anat a càrrec de l’estu-
di Burzon*Comenge, la im-
pressió, de Tintaprint, SL i la 
correcció, d’Ortocat Serveis 
Lingüístics. De la distribució 
se n’encarregarà Rafael Dal-
mau, editor.
Aquest treball és el cinquè de 
la Col·lecció Claramonte, que 
va iniciar el Consistori pobla-
tà amb el llibre Pedra Seca a 
l’Anoia. Carme, Orpí, la Po-
bla de Claramunt i la Torre de 
Claramunt, de M. Francesca 
Enrich, M. Teresa Miret i Ig-
nasi Vich. El llibre de Dalmau, 
de 443 pàgines i amb pròleg 
de l’alcalde poblatà, Santi 
Broch, està dividit en sis ca-
pítols. L’obra recull biografi-
es de persones que van ser 
protagonistes durant els pe-
ríodes que es tracten, com, 
Joan Ferrer i Farriol, Josep 
Morera i Mestre, Ángel Villar 
Vázquez o Nicolau Casaus, 
per citar-ne només alguns. El 
llibre, com diu l’autor en la in-
troducció, pretén oferir “nous 
materials” sobre la Guerra 
Civil i el primer franquisme a 
l’Anoia, sobretot a Igualada, i 

“cobrir alguns dels buits més 
ressonants que, entre nosal-
tres, acompanyen encara el 
coneixement d’aquell període 
dramàtic”.

Més activitats de les Festes 
Culturals
La programació de les Fes-
tes Culturals continuarà el 
dissabte 20 de setembre. A 
les 5 de la tarda a la plaça de 
l’Ajuntament hi haurà el Con-
curs de Pintura Ràpida Infan-
til “Premi Gumersind Bisbal”, 
que arribarà a la trenta-unena 
edició. A les 10 del vespre, a 
la Sala Gran del Castell de 
Claramunt, es farà una audi-
ció amb el grup Gospel Va-
llès. Aquest concert està in-

El president de la Diputació de Barcelona clourà l’acte 
acadèmic del Premi Gumersind Bisbal i Gutsems
Es presentarà el llibre d’Antoni Dalmau i Ribalta, guanyador del certamen de l’any passat
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Les inscripcions per als cur-
sos i tallers que organitza la 
regidoria de Benestar Social 
de l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt ja estan obertes. 
En la programació d’enguany 
s’inclouen vint-i-quatre pro-
postes. La majoria es mante-
nen d’edicions anteriors i hi ha 
alguna novetat, com un taller 
de labors o les classes de Ca-
poeira.
Les inscripcions es poden fer 
al Local Social de l’Ateneu Gu-
mersind Bisbal. Fins al dilluns 
15 de setembre es podran fer 
de les 9 del matí a la 1 del mig-
dia i a partir del dimarts 16 de 
setembre i fins al dimarts 30, 
de les 9 del matí a les 12 del 
migdia i de les 5 de la tarda a 

les 8 del vespre. Per a més in-
formació es pot trucar al telè-
fon 93 808 78 00.
L’oferta d’activitats és molt di-
versa. Hi ha classes d’anglès, 
català, pilates, aeròbic, balls 
de saló, country, patchwork, 
pintura artística, iniciació a la 
informàtica o ofimàtica bàsica. 
Dins de la programació tam-
bé s’inclou el Club de lectura, 
una proposta que organitza la 
regidoria de Cultura i que es 
va posar en marxa el maig. 
La majoria de les propostes 
començaran entre els mesos 
de setembre i octubre. Per 
consultar els detalls d’aquests 
cursos i tallers es pot fer al 
web de l’Ajuntament www.la-
pobladeclaramunt.cat. 

Obertes les inscripcions per als 
cursos i tallers de la Pobla de 
Claramunt

clòs dins del Cicle Música als 
Castells promogut per la Fun-
dació Castells Culturals de 
Catalunya. El preu de l’entra-
da serà de 4 €. Es disposarà 
d’un servei d’autobús per pu-
jar fins a la fortalesa a partir 
de 2/4 de 8 del vespre des de 
la plaça de l’Ajuntament.
El diumenge 21 de setem-
bre hi haurà una altra de les 
activitats destacades de les 
Festes Culturals. Els racons 

del nucli antic acolliran, de 
les 10 del matí fins a les 2 del 
migdia, una nova edició de 
l’Exposició-Fira d’Art, que ja 
serà la setena. Aquest mateix 
dia, a 2/4 d’1 del migdia a la 
Sala Municipal d’Exposicions, 
s’inaugurarà una mostra fo-
togràfica de Jaume Armente-
ras, amb el títol “De la càmera 
al paper”. La col·lecció es po-
drà visitar fins al diumenge 5 
d’octubre. 

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

.........................................................
...................................................
...................................................

.....................................................
..........................................................

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:

10% DE DESCOMPTE 
en les entrades ensenyant 
el carnet de subscriptor
de

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

SORTEGEN
2 entrades 
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FESTES CULTURALS 2014

- XXXI Concurs de Pintura Ràpida Infantil “Premi Gumersind Bisbal” 
Dia: dissabte 20 de setembre
Hora: 5 de la tarda
Lloc: plaça de l’Ajuntament
Del 22 al 26 de setembre es podrà veure una mostra dels dibuixos participants al concurs a la 
Biblioteca Municipal mossèn Cinto Verdaguer, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre. 
- Concert de Música als Castells amb el grup Gospel Vallès
Dia: dissabte 20 de setembre
Hora: 10 del vespre
Lloc: Sala Gran del Castell de Claramunt
Preu entrada: 4 €
Servei d’autobús per pujar fins a la fortalesa a partir de 2/4 de 8 del vespre des de la plaça de 
l’Ajuntament.

- Inauguració de l’exposició fotogràfica de Jaume Armenteras, 
amb el títol “De la càmera al paper”
L’exposició es podrà visitar fins al diumenge 5 d’octubre.
Dia: diumenge 21 de setembre
Hora: 2/4 d’1 del migdia
Lloc: Sala Municipal d’Exposicions

- Taller i concert amb la formació Gospel Vallès
Dia: dissabte 4 d’octubre
Hora: de les 4 a les 7 de la tarda, taller a càrrec de Julià Monje, i  
          a 2/4 de 8 del vespre, concert
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal

- Inauguració de l’exposició de pintura del grup Calidoscopi, 
amb el títol “La llum”
L’exposició es podrà visitar fins al diumenge 26 d’octubre.
Dia: diumenge 12 d’octubre
Hora: 2/4 d’1 del migdia
Lloc: Sala Municipal d’Exposicions

- Inauguració de l’exposició de pintura de Montserrat Rius, 
amb el títol “Com m’inspiro a Riells”
L’exposició es podrà visitar fins al diumenge 30 de novembre.
Dia: diumenge 16 de novembre
Hora: 2/4 d’1 del migdia
Lloc: Sala Municipal d’Exposicions

- Concert de violí i arpa amb Marta Carceller i Esther Pinyol
Dia: dissabte 22 de novembre
Hora: 2/4 de 8 de la tarda 
Lloc: Teatre Jardí 

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

Organitza:

Regidoria de Cultura

- VII Exposició-Fira d’Art de la Pobla de Claramunt
Dia: diumenge 21 de setembre
Horari: de les 10 del matí a les 2 del migdia
Lloc: nucli antic

- Acte acadèmic del Premi Gumersind Bisbal i Gutsems, presidit per
 l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, president de la Diputació de Barcelona
Presentació del llibre guanyador del Premi Gumersind Bisbal 2013, La Guerra Civil i el primer 
franquisme a l’Anoia. Els protagonistes, d’Antoni Dalmau i Ribalta
Dia: diumenge 14 de setembre
Hora: 1 del migdia
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
Després de l’acte, hi haurà un aperitiu per a tothom al bar-restaurant Camí del 
Castell, on es podrà veure una exposició de fotografies sobre el treball guanyador 
del premi.
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VILANOVA DEL C. / LA VEU

Dilluns van acabar el gruix 
dels actes de Festa Major 
amb un show que combinava 
les arts marcials amb la dansa 
i diferents disciplines de circ 
per explicar la llegenda dels 
samurais i de la lluita del bé 
i del mal. Un espectacle que 
va anar a càrrec del Budo-
kan, El Cabrons de Vilanova 
del Camí, i Ingravid i que va 
sorprendre gratament el pú-
blic que va omplir la plaça del 
Mercat. 
De fet, la participació, ha es-
tat la nota més destacada per 
part de l’alcaldessa Vanesa 
González.
El castell de focs canviava 
enguany d’ubicació. Es va fer 
des de la plaça Gertrudis Arti-
gal, al barri Bonavista, i va ser 
més llarg que en altres edici-
ons per compensar els pro-
blemes que hi van haver l’any 
passat.
Els actes de diumenge al mig-
dia, la cercavila, la jornada 
castellera amb els Moixigan-
guers d’Igualada i les colles 
de Poble Sec i els Bordegas-
sos de Vilanova, el ball de Vi-
lanova de l’Esbart Dansaire,  i 
el vermut popular van omplir a 
vessar el centre neuràlgic de 
la població.
També han funcionat molt bé 
les novetats del programa fes-
tiu. El cinema a la fresca que 

va encetar aquesta Festa Ma-
jor amb la projecció de Zipi i 
Zape, el club de las canicas, 
va aplegar prop de 300 perso-
nes a l’escenari que es va ubi-
car al barri Santa Llúcia. 
Una altra de les propostes 
novedoses del programa 
d’enguany va ser la presen-
tació en societat de la secció 
infantil de la colla de diables 
“Els Cabrons de Vilanova” que 
van debutar amb una cercavi-
la després del pregó del què 
es van ocupar també Els Ca-
brons i que va fer recordar la 
Divina Comèdia de Dante.
La cercavila dels petits “Ca-
brons de Vilanova” va acabar 
amb la inauguració d’una ex-
posició fotogràfica a Can Pa-
passeit. Des de l’Ajuntament 
van voler fer un reconeixe-
ment al fotògraf Santi Carbo-
nell Bertran que ens va deixar 

el passat mes de febrer. La 
mostra, que s’ha organitzat 
conjuntament entre l’Ajunta-
ment i el fill del fotògraf, és 
un conjunt d’instantànies que, 
com va explicar els seu fill 
Santi C. Siles, mostren dues 
de les passions del Santi, la 
fotografia i Els Cabrons.  La 
mostra es podrà veure fins a 
finals de setembre a Can Pa-
passeit i posteriorment també 
a La Cassoleta de Can Papas-
seit.
La part més emocional 
d’aquesta festa la va tornar 
a posar l’agermanament. El 
dinar de diumenge, que van 
compartir més de 300 perso-
nes, 701 vingudes de Calcina-
ia i Amilly.

La proclamació de les pubi-
lles obre oficialment la Fes-
ta Major
Andrea Egea, Nerea Carrión 
i Marta Duran van ser procla-
mades Pubilla i Dames d’Ho-
nor de Vilanova del Camí el 
passat divendres durant l’ac-
te oficial d’obertura de Festa 
Major. Les acompanyaran en 
aquest mandat la pubilleta, 
Cèlia Riccio Abril i l’hereuet, 
Adrián Ochoa González que, 
amb només tres anys d’edat, 

van ser els autèntics protago-
nistes de l’acte. Petons a les 
galtes, paraules a cau d’ore-
lla i somriures de complicitat 
van ser la tònica d’un acte que 
va omplir  la sala de plens de 
l’Ajuntament vilanoví.

L’embarraca’t supera totes 
les expectatives
La regidora de Joventut Marta 
Trullols i el vicepresident del 
Consell de Joventut “La Xis-
pa” han fet una valoració molt 
positiva d’aquesta segona edi-
ció de l’Embarraca’t. Trullols 
ha agraït la participació de 
les entitats i especialment del 

Consell Jove que “ha treballat 
de valent perquè la festa fos 
un èxit”.
El bon temps i el canvi d’ubi-
cació als terrenys del costat 
del CAP han estat, al seu pa-
rer, els dos ingredients que 
han fet que tant divendres 
com dissabte hi hagués una 
nombrosa participació. Dis-
sabte fins i tot es van exhaurir 
els gots que havien fet especi-
alment per a l’ocasió. 
El bon ambient ha estat la tò-
nica que ha imperat durant els 
dos dies de barraques en les 
que van participar els joves de 
La Xispa, i les entitats locals: 
Planeta Viu, Budokan Vilano-
va i La Unión Deportiva San 
Roque.
Divendres, el concurs de ban-
des va comptar amb la partici-
pació de quatre grups novells 
però “de gran qualitat”, explica 
Sergi Pérez. Manti’s panties, 
un grup amb membres de di-
ferents municipis anoiencs, 
van competir amb Her Ma-
gesty, de Tàrrega; No Time to 
break it, de Vilanova del Camí, 
i Psychodrom, d’Igualada. El 
premi popular finalment va ser 
per a Manti’s party.
Dissabte, el concert de Los 
Buhos i la sessió de DJ van 
portar fins a les barraques 
dos públics diferents que es 
van fusionar perfectament per 
gaudir de la música i de la fes-
ta.

L’ambient festiu i la participació destaquen en la Festa 
Major vilanovina

Es lloguen despatxos petits 
Preus molt econòmics. 

Amb una gran sala per a xerrades, 
conferències, convencions, etc. 
(aforament de 130 persones). 

Al  centre d’Igualada.
Sense despeses de comunitat.

Interessats truqueu al:

608 463 829 
El subscriptor/lector de la VEU amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment 
exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a CAMINS DE VENT a incorporar les dades 
que facilita per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ús amb la 
�nalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis de CAMINS DE VENT, així com 
de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que CAMINS DE VENT o LA VEU 
puguin portar a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 

Nom: ....................................................................................................

Cognoms : .........................................................................................

Població: ............................................................................................

Telèfon: ...............................................................................................

Mail: .....................................................................................................

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS

i



21
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
12 de setembre de 2014Comarca

Conca d’Òdena

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Esquerra Republicana de Ca-
talunya de Vilanova del Camí 
organitza, per setè any con-
secutiu, una sessió matinal 
adreçada a les famílies per 
celebrar la Diada de l’11 de 
setembre. La proposta triada 
per a aquesta edició és “1714, 
escudellers, som-hi!!”, a càr-
rec de l’actriu Núria Clemares. 
L’espectacle, que combina te-
atre i titelles, farà participar els 
nens i nenes en la defensa de 
les muralles. Començarà a les 
11 del matí, a l’Escola Marta 

Mata.
Aquests actes van ser ideats 
per l’agrupació republicana 
vilanovina per fomentar la cul-
tura popular catalana i fer par-
tícips de la Diada nacional els 
veïns i veïnes de Vilanova. 

La 7a matinal familiar d’ERC 
per la Diada s’inspira en els 
fets de 1714 

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’Agrupació Cultural i Recre-
ativa de Vilanova del Camí 
ha convocat pel proper 21 de 
setembre de 2014 una nova 
edició del Concurs de Pintura 
Ràpida de Vilanova del Camí. 
L’entitat ja ha fet públiques les 
bases d’aquest certamen que 
arriba a la 35a edició. Les po-
deu consultar al web munici-
pal i al blog de l’associació, on 
com l’any passat, podreu fer 
la preinscripció. Tot i així cal-
drà anar igualment, el dia del 
certamen, a fer la contrasenya 
de la tela, de les 8 fins a les 
10 del matí, a Can Papasseit. 
Tots els participants estaran 
convidats a l’esmorzar.
Cada concursant podrà pre-
sentar una única obra, d’una 
mida mínima de 50 x 60 cm, 
amb el fons d’un sol color. El 
tema és lliure però s’haurà 
d’ajustar als límits de la vila. 

La recepció de les obres es 
farà a Can Papasseit a la 1 
del migdia. El Jurat deliberarà 
immediatament i es procedirà 
al lliurament dels premis. N’hi 
haurà 3 en la categoria gene-
ral: un primer de 350 euros, un 
segon de 250 euros i un tercer 
de 150 euros. En la categoria 
infantil –on l’edat màxima és 
fins als 14 anys- es lliuraran 
també tres obsequis.
Les obres guanyadores resta-
ran en propietat de l’Agrupació 
Cultural i Recreativa. I com és 
habitual, totes les obres res-
taran exposades al públic, del 
22 de setembre al 19 d’octu-
bre, a Can Papasseit. 
L’agrupació recomana fer la 
preinscripció i facilitar les da-
des abans del dia del concurs 
per tal per agilitzar el procés 
de segellat dels llenços. El seu 
blog  és: http://pinturarapidavi-
lanova.blogspot.com.

Convocada la 35a edició 
del Concurs de Pintura de 
l’Agrupació Cultural i Recreativa

VILANOVA DEL C. / LA VEU

La Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca a l’Anoia s’ha su-
mat a les accions globals de 
protesta contra el BBVA. Di-
vendres passat es van con-
centrar davant l’oficina del car-
rer Santa Llúcia, a la plaça del 
Mercat de Vilanova del Camí, 
i van lliurar a la directora de 
l’oficina un manifest en soli-
daritat amb els companys de 
la PAH de Manlleu, que fa 82 
dies que acampen davant el 
BBVA a l’espera d’una negoci-
ació per arribar a solucions en 
diferents casos de persones 
afectades. Segons afirmen, la 
indiferència absoluta de l’enti-
tat els obliga a mantenir-se en 

la mobilització i fer extensiva 
l’acció col·lectiva a la resta de 
Plataformes d’Afectats per la 
Hipoteca. 
La protesta de la PAH Anoia 
va reunir un bon nombre de 
persones a l’entorn de les 11 
del matí al carrer Santa Llúcia 
que han col·locat enganxines 

La PAH Anoia bloqueja el BBVA en solidaritat 
amb companys de Manlleu

a la porta de l’oficina del BBVA 
on es podia llegir “Aquest 
banc, enganya, estafa i fa fora 
la gent de casa seva” o “Sí se 
puede”. La idea era bloquejar, 
simultàniament, les oficines 
del BBVA arreu com a mostra 
de suport a l’acampada de la 
PAH d’Osona i per demanar 
que el BBVA designi una per-
sona amb capacitat real de 
negociació per tal d’arribar a 
solucions per als casos que 
han motivat l’acampada.
El grup s’ha hagut de dis-
soldre davant l’arribada dels 
Mossos d’Esquadra ja que no 
havien comunicat oficialment 
la convocatòria.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Hem tornat de les vacances 
d’estiu amb ganes de fer mol-
tes i bones caminades, i co-
mencem amb una caminada 
que tots esperem amb delí, i 
que gaudim d’aquesta nit com 
tots els nens que ens acompa-
nyen.  Som 100 els caminaires 
que ens trobem davant la seu 
de la colla a les 9 del vespre, 
i lot en ma agafem camí del 
passeig fluvial i anem amb els 
nostres lots a descobrir la vida 
nocturna dels animalons del 
bosc, una volteta d’hora i mit-
ja, i un cop a Vilanova anem 
al Marta Mata on ens esperen 
els companys de la colla per 
fer un most tots junts i gaudir 
del pallassos Abril, que ens 
fan passar una bona estona 
amb rialles i jocs. Hem d’agra-
ir a Cayo Alonso per fer-nos 
gaudir de la sortida de Festa 

Major, també als seus col-
laboradors.
La propera sortida serà el 14 
de Setembre, anem als llacs 
de Llauret i Anglios (Aneto), 
sortim de Vilanova amb au-
tocar a les 5 h. i tornem a les 
20h. Les inscripcions fins al 

La Colla torna sortir a caminar, lot en mà, per 
la Festa Major vilanovina

dijous a les oficines del Banc 
Popular i també dilluns i dime-
cres de 7 a 8:45 del vespre al 
local social. Reserves, servei 
per a socis, cevcami@hot-
mail.com i 93 803 43 88 fins 
al dijous a les 8:45 del vespre.

Fes-te voluntari a www.araeslhora.com

ARA ÉS L’HORA D’ESCOLTAR TOTHOM

FES-TE 
VOLUNTARI
PER UN PAÍS NOU

Volem fer un país nou. Un país on tothom hi 
participi. Per això, abans del 9N, necessitem 
100.000 voluntaris. Cal anar, porta per porta,
a escoltar com volem que sigui el nostre país.

És l’hora d’arribar a totes les cases de Catalunya. 
No volem convèncer ningú. Volem escoltar tothom, 
fent un porta a porta festiu i participatiu.
Amb només una tarda de la teva vida formaràs 
part d’aquest moment històric.

L’11 de setembre el món ha sentit la nostra veu 
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ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena presen-
ta el nou catàleg de cursos i 
tallers que reuneix tota l’oferta 
formativa i de lleure del muni-
cipi tant per a infants, joves i/o 
adults per aquest curs 2014-
2015.
El catàleg, que proposa més 
de 40 cursos i  tallers, està 
organitzat per temàtiques per 
poder trobar més fàcilment  la 
proposta. Ofertes que van des 
de la formació en idiomes fins 
al coneixement del territori, 
passant per activitats plàs-

tiques, per millorar la salut, 
noves tecnologies,  activitats 
físiques, entre altres, són al-
gunes de les propostes que hi 
trobareu.
A més de l’àmplia oferta de 
cursos i tallers per a realitzar 
de forma puntual o durant el 
curs hi trobareu també el de-
tall de tots els dies, horaris, 
preus, fitxa d’inscripció, for-
mes de pagament, i documen-
tació que cal presentar.  
Les inscripcions es poden re-
alitzar del 8 al 24 de setembre 
i es poden fer presencialment 

Cursos, cursets i tallers per aquest 
curs 2014-2015 a Òdena

MONTBUI / LA VEU

Aquest diumenge dia 14 de 
setembre s’obrirà al públic 
una nova exposició al cim de 
La Tossa de Montbui.  
Aquesta nova exposició que 
porta per títol “Esglésies i er-
mites de l’Anoia en miniatura” 
permetrà observar en detall, 8 
maquetes en fusta de les er-
mites i esglésies que tenim a 
l’Anoia.
L’autor, en Francesc Arévalo i 
Cortés, veí de Sant Genís, les 
ha anat construint amb molta 
rigorositat i detall, en les seves 
estones de lleure, i el resultat 
aconseguit és admirable.
L’exposició romandrà oberta 
tots els diumenges de 10.30 
a 13.30, a partir del diumenge 
14 de setembre i fins al darrer 
diumenge de novembre.
L’obertura d’aquesta exposició 
coincideix amb l’inici d’un nou 
cicle de concerts a La Tossa, 
que tindran lloc els diumen-
ges 14 i 28 de setembre, i 
12 d’octubre, a les 13 hores, 
organitzats per la plataforma 
per a la promoció d’activitats 

culturals Contrapunt, amb la 
col·laboració de la Fundació la 
Tossa, Llibreria Llegim, Con-
sorci La Tossa i el Restaurant 
La Tossa.

Visites guiades el 2n i 4t diu-
menge de mes, a les 12 del 
migdia.
Recordem que cada segon i 
quart diumenge de mes també 

“Esglésies i ermites de l’Anoia en miniatura” , 
nova exposició a la Tossa

es poden fer visites guiades a 
La Tossa, per conèixer en de-
tall aquest patrimoni històric i 
cultural.  Les visites són faci-
litades per l’historiador mont-
buienc Daniel González, i te-
nen una duració d’una hora.  
No és necessari fer reserva 
prèvia, i el punt de trobada és 
a la porta de l’església a les 12 
en punt.

a l’Ajuntament de 9h a 14:30h 
o per internet a la web http://
www.odena.cat on trobareu 
tots els formularis.
La regidora de serveis a les 
persones, Ramona Vila, expli-
ca que “la finalitat del catàleg 
que recull  tota l’oferta forma-
tiva i de lleure del municipi és 
informar i facilitar la consulta 
dels cursos i tallers als ciuta-
dans als qui esperem els sigui 
d’utilitat per trobar la millor 
activitat per cobrir les neces-
sitats d’aprenentatges o del 
temps de lleure.”

LA POBLA DE C. / LA VEU

La programació d’activitats 
per al període 2014-2015 de 
l’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran de la Pobla de Cla-
ramunt ja ha sortit al carrer. 
Gimnàstica, classes de sar-
danes, de sevillanes, balls o 
una arrossada popular són al-
gunes de les propostes de les 
quals podran gaudir les perso-
nes de la tercera edat.
Entre les activitats anuals hi 
haurà les sessions de gimnàs-
tica, fisioteràpia, sardanes, se-
villanes, bingos i el taller de la 
memòria. Pel que fa a les ofer-
tes mensuals, el dilluns 15 de 
setembre a les 5 de la tarda al 
Teatre Jardí es farà una xerra-
da amb el títol “Salut mental i 
benestar emocional”, a càrrec 
de Lurdes Bover, especialista 
en envelliment actiu. Després 
de la xerrada, hi haurà un pi-
ca-pica.
Des de mitjan de setembre i 
fins a mitjan de desembre, els 
dijous a partir d’1/4 de 5 de la 
tarda a l’Espai Municipal de 
la Gent Gran, es disputarà un 
campionat de remigio. Per a 
aquest mes de setembre s’ha 
programat una sortida a la Ba-

llada de Sardanes a l’ermita 
de Sant Elies, a Mediona, i per 
al mes de desembre s’organit-
zarà una excursió a Espinel-
ves i al bufet lliure de Girona.
A més d’aquestes activitats, 
el diumenge 21 de setembre, 
a les 6 de la tarda a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal, s’iniciarà la 
temporada de ball amb el mú-
sic Bartomeu. El diumenge 28 
de setembre, a les 2 del mig-
dia al parc de Sant Galderic, hi 
haurà una arrossada popular. 
La venda de tiquets es farà 
fins al dimecres 24 de setem-
bre a l’Espai Municipal de la 
Gent Gran, de dilluns a diven-
dres, de les 4 a les 7 de la tar-
da. I el dijous 18 de desembre 
hi haurà la festa de Nadal.
Les inscripcions per a les di-
ferents activitats es poden fer 
durant el mes de setembre al 
Local Social de l’Ateneu Gu-
mersind Bisbal, de dilluns a 
divendres, de les 9 del matí a 
les 12 del migdia. Per a més 
informació es pot trucar al 
telèfon 93 808 78 00. Totes 
aquestes propostes compten 
amb la col·laboració de la re-
gidoria de Benestar Social de 
l’Ajuntament.

L’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran de la Pobla no para 
de fer activitats

BICICLETES

PROMOCIÓ “LA VUELTA ESPAÑA”

Bicicleta carretera a partir de 50€ (alumini) 100€ (carboni), 12 quotes sense interessos.

QUADRE ULTRALIGHT RC QUADRE G6

OFERTA 1999,95 €+ SRAM RED O ULTEGRA DI2
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MONTBUI / LA VEU

Coincidint amb l’inici del curs 
escolar 2014-2015, el proper 
15 de setembre entraran en 
funcionament les noves aules 
que tindrà l’escola Garcia Lor-
ca al nou equipament Mont-
Àgora. Prèviament, aquest 
dimecres dia 10, a partir de 
dos quarts de set de la tarda 
es durà a terme l’estrena de 
les noves aules educatives. 
L’acte, obert a tothom, es re-
alitzarà en forma de jornada 
de portes obertes, en el marc 
d’una jornada festiva on tam-
bé hi haurà xocolatada per a 
tots els assistents. 
Amb l’entrada en funciona-
ment de les noves aules, l’es-
cola Garcia Lorca culmina el 
seu procés de desdoblament 
–passant d’una a dues línies 
educatives- durant els darrers 
anys. Les obres d’aquests 
nous espais s’han dut a ter-
me durant els darrers quatre 
mesos i han anat a càrrec de 
l’empresa Inbisa Construcci-
ón. 
En total, han estat més de 350 
metres quadrats objecte de 
l’actuació, ubicats a la prime-
ra planta del Centre Cultural 
Mont-Àgora, i que s’han trans-
format en quatre aules i en un 
despatx-oficina polivalent.
Les aules, finalitzades a pri-
mers de juliol, s’han acabat 
d’adequar per a l’estudi durant 
aquests dies previs a l’inici del 
curs escolar. 
El nou equipament educatiu 
està situat a tocar de la pista 
esportiva de l’escola Garcia 

Lorca. Aquesta inclosió física 
dins la mateixa escola facilita-
rà al màxim el desdoblament 
de classes i el trasllat d’alum-
nes i mestres quan sigui ne-
cessari. 
Teo Romero: “guanyem uns 
espais molt dignes i adequats”
L’alcalde Teo Romero valora 
de forma molt positiva aques-
tes noves aules, “que ens 
permeten oferir instal·lacions 
dignes i adequades per als 
alumnes i mestres de l’escola 
Garcia Lorca. És la conclu-
sió d’un projecte molt impor-
tant, i que demostra l’esforç 
que hem fet per solucionar el 
problema de l’acumulació de 
mòduls prefabricats al pati 

Montbui estrena les noves aules per al 
Garcia Lorca del Mont-Àgora

de l’escola. Ara guanyem uns 
espais adequats, i omplirem 
de vida el nou equipament 
Mont-Àgora, que serà el gran 
epicentre del coneixement 
del nostre municipi”.L’alcalde 
recorda que “si no s’haguès 
optat per aquesta solució, pro-
posada per l’Ajuntament, ara 
tindríem el pati de l’escola ple 
de barracons. Per a nosaltres 
l’educació pública i de qualitat 
és una prioritat i hem fet tot el 
que estava al nostre abast per 
solucionar aquest tema. Ens 
sentim molt satisfets i valorem 
que els infants, els mestres i 
tota la comunitat educativa de 
l’escola Garcia Lorca disposa-
ran d’unes noves aules molt 

dignes i necessàries”.
Les noves aules han estat 
possibles per la col·laboració 
entre el Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de 
Montbui. L’ens local s’ha en-
carregat de licitar i dirigir l’obra 
i Ensenyament ha d’assumir el 
cost d’aquesta actuació, que 
puja a 365.000 euros. 
Les noves aules de l’escola 
Garcia Lorca seran els primers 
espais que entrin en servei del 
futur Centre Cultural Mont-
Àgora. Tammateix, la nova 
Biblioteca montbuienca podria 
ser una realitat durant els pro-
pers mesos quan es concretin 
les inversions en mobiliari 

MONTBUI / LA VEU

Durant aquest proper curs 
s’oferirà a Montbui novament 
un “Curs de preparació per 
a la prova d’accés als cicles 
formatius de formació profes-
sional –Grau Mitjà”-. Aquesta 
activitat està adreçada a aque-
lles persones que no disposin 
del graduat en ESO i que vul-
guin presentar-se a la prova 
d’accés per cursar un cicle 
formatiu de formació profes-
sional de grau mitjà, i així po-
der reincorporar-se al sistema 
educatiu i poder afrontar millor 
la reinserció en el mercat labo-
ral amb una millor qualificació 
professional. Per poder acce-
dir al curs d’ha de tenir com a 
mínim 17 anys l’any 2015.
La prova d’accés als cicles 
formatius consta d’un sol exa-
men. El fet de superar-la dóna 
dret a cursar qualsevol cicle 
formatiu i té validesa perma-
nent a tot l’Estat espanyol.  
Les inscripcions per a aquest 
curs es podran fer a l’Àrea 
de Serveis Personals –carrer 
Sant Bartomeu, 10, baixos. 
L’horari d’inscripcions és de 
9 a 13 hores. El curs té una 
durada de 330 hores i es rea-
litzarà entre octubre de 2014 i 
abril de 2015. 
El pla d’estudis inclou acon-
seguir competències bàsi-
ques sobre llengua catalana, 
llengua castellana, llengua 
estrangera, matemàtiques, 
socials i ciutadania, interacció 
amb el món físic i tecnologies. 

MONTBUI / LA VEU

El passat diumenge dia 7 de 
setembre es dugué a terme 
per segon any consecutiu la 
pujada a la Tossa dins de la 
campanya Estelades al Cim.
Enguany una quarentena de 
persones pujaren al cim de 
la Tossa  per fer-se  la tradi-
cional fotografia al Salt de la 
Donzella i participar així  de 
la iniciativa impulsora que 
proposava coronar alhora 
diversos cims de Catalunya 
com a signe d’identitat i de 
compromís amb el país.
Seguidament, cap a quarts 
d’una del migdia, a l’expla-
nada de davant del castell 
es féu l’assaig de la V amb 
la incorporació d’alguns dels 
visitants que en veure els 
preparatius se sumaren a la 
iniciativa.

“Estelades al cim” a la Tossa

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

MONTBUI / LA VEU

L’Associació de la Gent Gran 
de Montbui ja prepara una nova 
edició de la “Setmana de l’Avi”, 
que es celebrarà entre els dies 
23 de setembre i 5 d’octubre. 
Enguany una de les activitats 
destacades serà l’excursió que 
organitzaran els avis montbui-
encs, i que els portarà fins a Ca-
lella de Palafrugell i els famosos 
Jardins de Cap Roig.
Tampoc no hi faltaran els tra-
dicionals homenatges a les 
parelles de més edat dels nu-
clis montbuiencs, diferents 
xerrades, activitats lúdiques i 
esportives, balls a La Vinícola 
i a l’Ateneu del Nucli Antic, etc. 
El “Dinar de l’Avi” que es farà a 
Mont-aQua el proper dia 5 d’oc-
tubre serà l’activitat més partici-
pada i que clourà un any més 

aquesta setmana d’intensa ac-
tivitat.
Fins el dia 19, inscripció a l’ho-
menatge “Noces d’Or”
La Setmana de la Gent Gran de 
Montbui és organitzada conjun-
tament pel Casal d’Avis  i per 
l’ajuntament del municipi. En 
aquest sentit, fins el proper 19 
de setembre es poden inscriure 
a l’Ajuntament de Montbui totes 
aquelles parelles que enguany 
compleixen 50 anys de casats 
o de convivència. Com ja és ha-
bitual, en el decurs del Dinar de 
l’Avi de la Setmana de la Gent 
Gran es procedirà a realitzar-
los un homenatge. Totes aque-
lles parelles que compleixin 
els requisits poden passar per 
l’ajuntament i recollir i omplir la 
corresponent sol·licitud.

Del 23 de setembre al 5 
d’octubre, setmana de la gent 
gran de Montbui
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CAPELLADES / LA VEU

La temporada d’estiu a la Pisci-
na Blava de Capellades s’allar-
garà fins aquest diumenge 14 
de setembre. Igual que en els 
darrers anys, inicialment era 
previst tancar per la Diada. 
Aquest any, donat que el curs 
escolar començarà el dilluns 
15 de setembre, s’obrirà una 
mica més.
Aquest darrer diumenge la Pis-
cina ha commemorat els 80 
anys de la seva construcció, 
en un acte presidit per les au-
toritats capelladines i la família 
d’Antoni Colom i Sabater, qui 
la va construir. Després dels 

parlaments de l’Alcalde de Ca-
pellades, Marcel·lí Martorell, i 
de Joan Pinyol Colom en re-
presentació de la família, es 
va procedir a descobrir la pla-

La Piscina Blava tanca aquest diumenge

CAPELLADES / LA VEU

El passat Dissabte 6 de se-
tembre, es va omplir la po-
blació de Castellcir amb 570 
falcons de tot Catalunya, en 
motiu de la XIII Trobada de 
Falcons de Catalunya.
Les onze colles es van con-
centrar al voltant de la 13, on 
després de les salutacions i 
ballar el ball dels falcons es-
trenat per aquesta ocasió, van 
anar a dinar, al voltant de les 
16, es va fer un assaig per 
construir el castell de Cardona 
amb figures humanes, tot se-
guit va començar la cercavila 
pel poble amfitrió dividida per 
dos grups, on els Falcons de 
Capellades van realitzar tres 

Primera Pira de 10 pels Falcons 
de Capellades

Espelmes perfectament exe-
cutades, una Tripira 4x3 amb 
Pilar de 3 central molt sincro-
nitzat, una Escala de 7 molt 
lluïda i per acabar la cercavila 
es va fer una V executant cada 
colla la seva figura alhora, Ca-
pellades van executar l’Àvet, 
amb totes les gralles i tabals 
entonaran els Segadors, un 
moment molt emotiu.
La part més important va és-
ser al camp de fútbol, on totes 
les colles de falcons, van lluïr 
les seves millors figures, des-
tacar el gran nivell que estar 
obtenint el món falconer, l’acte 
va ser presidits pels diferents 
alcaldes del Moianès i pel pú-
blic van començar la primera 
ronda, on els Falcons de Ca-
pellades van assolir per primer 
cop la seva Pira de 10, molt 
treballada, emotiva pel suport 
de les altres colles i molt felici-
tada, a la segona ronda també 
van executar per primer cop 
els seu primer Supervòl amb 
Vol de 4 central, una figura 
molt vistosa per l’execució i 
quantitat de Falcons que in-
corpora.
Com a cloenda totes les colles 
van reproduir amb figures el 
Castell de Cardona últim bas-
tió caigut ara fa 300 anys amb 
els Segadors de fons.
Els Falcons de Capellades 
van anar al màxim en aquesta 
segona trobada per ells, i van 
sortir eufòrics per aconseguir 
grans fites en aquesta recta 
final de temporada.

ca que recordarà per sempre 
aquesta jornada. Ara, a l’entra-
da de la Piscina Blava es pot 
llegir com la Piscina Blava va 
ser inaugurada el 25 de juliol 
de 1934 per Ventura Gassol, 
Conseller de Cultura de la Ge-
neralitat; l’Alcalde Pau Vich i 
Jaume Rius, President del Pa-
tronat de l’Esport de la Natació. 
A més a més la placa recorda 
que va ser construïda per l’em-
presa d’Antoni Colom i Sabater 
amb la col·laboració voluntario-
sa de molts capelladins.
Aquest diumenge, per celebrar 
el final de temporada, és pre-
vist fer una Arrossada Popular. 
Es poden comprar els tiquets, 
a 14 euros, fins al dia 12, tant 
al Nou Bar Àngela com al Bar 
de la Piscina. El menú, a càrrec 
de l’empresa de càtering “El 
Graeller rialler”, consisitirà en 
una amanida verda de l’hort, 
un arròs tres corones de mar i 
muntanya i gelats. Per beure, 
aigua, vi i gasosa.

CAPELLADES / LA VEU

Amb una participació d’unes 
400 persones entre petits i 
grans, es va dibuixar aquest 
diumenge, dia 7 de setembre, 
una V a la plaça de Catalunya 
de Capellades. La majoria 
dels assistents anava vestida 
de groc tal com es demanava 
a la convocatòria.
A les 7 de la tarda es van anar 
col·locant els participants so-
bre una V pintada al terra en 
files d’una amplada de 3 per-
sones. També es van col·locar 
2 grans estelades al centre 
de la plaça, envoltades pels 
més menuts. Cada participant 
comptava amb una cartolina 
al·lusiva a l’acte i, després de 
desplegar-la, es va fer una 
fotografia des d’un balcó de 
la plaça. Es van sentir víctors 
demanant la independència i 
es va culminar la V amb forts 
aplaudiments per part de tots 
els assistents.
Després de la V es va llegir 
el manifest que l’ANC va re-
dactar per al dia 10 de juliol 

va ser tot un èxit tant de par-
ticipació com de bon ambient, 
amb el to festiu i reivindicatiu 
que es preveia. Per això els 
organitzadors, la Delegació 
Territorial de Capellades de 
l’Assemblea Nacional Catala-
na, es felicitaren per la bona 
acollida de l’acte entre els ca-
pelladins i forans.

Gran èxit de la V capelladina amb 
l’assistència d’unes 400 persones

d’enguany, amb les premisses 
bàsiques d’aquesta formació. 
Ja per acabar l’acte, que va 
durar uns 30 minuts, es va 
cantar l’himne d’ “Els Sega-
dors” i es va servir un refrigeri 
per a tots els assistents.
Aquesta V, que era una versió 
en petit de la que se celebrarà 
a Barcelona l’11 de setembre, 

COMERÇ NECESSITA
 

Persona per a feines d'atenció al públic,
gestió i organització de tasques internes.

 
Amb habilitats comercials, iniciativa i capacitat 

de comunicació.
 

Es requereix: Formació professional grau superior
 / Grau o llicenciatura universitària.
Imprescindible WORD I EXCEL.

 
Interessats envieu C.V. indicant REF. 7121 a:

 Publicacions Anoia, sl. -C/Retir, 40.- 08700 Igualada
 

o  també comercial628@gmail.com
indicant a l’assumpte REF. 7121

 

Si ets SUBSCRIPTOR O LECTOR de La Veu de l’Anoia només has de fer arribar 
aquesta butl leta  al carrer del Retir , 40. Entraràs en un sorteig que se 
celebrarà mensualment. Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51.

Nom:

Adreça: 

Localitat: 

Tel. 

Núm. subscriptor

E.mail

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

VÀLID DURANT TOT EL 2014
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CARME / LA VEU

El passat divendres, dia 5 de 
setembre, a Figueres, a la seu 
del  Consell Comarcal de l’Alt  
Empordà, es varen entregar 
els distintius de qualitat a les 
viles florides 2014.
L’acte va ser presidit per el 
Molt Honorable Conseller d’a
Agricultura, Ramaderia i Pes-
ca, Alimentació i Medi natu-
ral Sr. Josep Maria Pelegrí, 
l’alcaldessa de Figueres Sra. 
Marta Felip Torres, i el presi-
dent del C.H.O.C. (Confedera-
ció d’Horticultura Ornamental 
de Catalunya) Jordi Rodon. El 
reconeixement fou recollit, en 
nom de l’Ajuntament de Car-
me, pel regidor de turisme Sr. 
Josep Maria Poch.
Carme és la primera pobla-
ció de l‘Anoia en aconseguir 
aquesta distinció. Enguany 
s’han nomenat un total de 36 
poblacions, entre elles Sitges, 
Vilassar de Mar, Cardedeu, 
Lloret de Mar, Almacelles, Ro-
ses, etc.
Viles florides és un moviment 
impulsat per la C.H.O.C. per 

tal de fomentar la millora de 
l’espai verd a tots els nivells: 
municipal, fires, comerços, es-
coles, particulars i per fer créi-
xer l’interès per la natura. 
La iniciativa principal de Viles 
Florides és distingir aquells 
municipis que destaquen per 
l’actuació real, conscient i de 
llarga durada en matèria d’en-
jardinament i millora de l’espai 
urbà i la qualitat de vida dels 
seus habitants. 

Carme, reconeguda com a Vila 
Florida 2014 SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

El passat dissabte 30 d’agost, 
com en anys anteriors, la pla-
ça de Manel Ma. Girona, de 
Sant Martí de Tous, veritable 
rovell de l’ou del poble, acollí 
novament el tradicional so-
par de veïns, en la que fou la 
desena edició. Un sopar que 
acull familiars i amics dels 
veïns del centre del poble 
que hi són convidats.
La desena edició d’aquest 
tradicional sopar, va anar 
precedida d’un emotiu record 
dels veïns del barri que re-
centment ens han deixat, el 
Manel Bautista, el León Par-

ra i ‘Antoni Marimón, conegut 
com el Tonet de cal Gavetes.
L’Antoni Miranda ve llegir un 
vers preparat per aquesta 
ocasió. Acte seguit el jove 
Eudald Font interpretà, al 
clarinet, el Cant dels Ocells, 
mentre els presents escolta-
ren amb silenci, finalitzat el 
qual, correspongueren amb 
sentits aplaudiments.  
La traça i bona coordinació 
dels veïns va fer possible 
engalanar la plaça amb la 
instal·lació de tres focus i 
l’ornamentació decorativa. 
Mentre els homes cuidaven 
de la cocció a la brasa, de 

Desè sopar de veïns del casc antic de Tous
la botifarra, la carn de bé i 
la cansalada, que fou acom-
panyada amb seques, i les 
mestresses preparaven el 
pa amb tomàquet, les ama-
nides i els platets d’embotit 
d’elaboració tousenca. Els 
postres i el cafè van culminar 
la deliciosa menja. Una con-
versa agradable i el bon cli-
ma vespertí feu les delícies 
del centenar de comensals. 
A la sobretaula va sonar una 
guitarra i les veus d’un gru-
pet de veïns va embolcallar 
un ambient deliciós.  

MASQUEFA / LA VEU

El regidor del grup Força 
Masquefa, Juan José Garcia 
Mora ha estat finalment con-
demnat a dos anys i mig de 
presó i a la inhabilitació  com 
a regidor.
Garcia Mora estava acusat 
d’atropellar dos veïns del po-

ble quan estaven despenjant 
una bandera espanyola de 
l’Ajuntament el 12 d’octubre 
de 2011. A resultes de l’inci-
dent, els dos nois van quedar 
greument ferits.
La petició inicial de condem-
na era de 26 anys de presó 
però el jutge, considerant que 

Dos anys i mig de presó per al regidor 
masquefí Juan José Garcia Mora

no hi havia intenció d’assas-
sinar els veïns sinó només de 
ferir-los, ha rebaixat la con-
demna.
Garcia Mora haurà d’indem-
nitzar amb 22.800 euros Jordi 
I.A., el veí que va quedar més 
ferit, i amb 960 l’altre, Xavier 
M.A.

Una mirada a la història del català

Vols un joc
de taula per
a aquest estiu?

El català ha superat tota mena de reptes al llarg 
de la història. Malgrat les di�cultats és la 9a 
llengua d'Europa, manté el poder d'atracció i es 
projecta amb força cap al futur.

La Direcció General de Política Lingüística del 
Departament de Cultura et convida a conèixer 
els 300 fets clau que han marcat la història de la 
llengua pròpia de Catalunya.

Consulta'ls i comparteix-los a:
www.gencat.cat/llengua/300fets
          #llenguacatalana

Si vols guanyar el joc de taula ‘300 fets de llengua’, llegeix el fet
que trobaràs a continuació i respon el repte que es planteja.

Un dels vestigis més antics de topònims de Catalunya
és una moneda amb la inscripció Sikarra (segle III aC)
i l'estela romana de Prats de Rei on diu
Municipium Sigarrensis (segle I aC). 

REMENA les lletres de l'actual nom de la Segarra per trobar-ne
un anagrama. Ets capaç de formar una altra paraula?

Si ets una de les primeres cent persones que portes aquest exemplar de 
LA VEU DE L’ANOIA, a la seu de la redacció (c. retir, 40, d’Igualada) amb la 
resposta correctament consignada en aquest espai, guanyaràs el joc de taula 
300 fets de llengua.

REPTE

RESPOSTA

NOM I COGNOMS
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PIERA / LA VEU

La Festa Major de Piera con-
tinua amb actes programats 
per a aquesta setmana i fins 
diumenge 14:
Divendres 12 de setembre, a 
les 22 h, el Teatre Foment de 
Piera acull la repetició del mu-
sical El fantasma de l’òpera, 
estrenat al cicle de concerts A 
l’estiu Música en Viu, amb la 
Coral Tríola i la col·laboració 
de l’Aula Municipal de Música 
Maria Escolà i Cases.
Dissabte 13 de setembre, de 
9 a 21 h, es disputa el torneig 
d’hoquei XXI Memorial Berni 
i la presentació dels equips 
de la temporada 2014-15, un 
esdeveniment que comptarà 
amb la participació de l’equip 
d’hoquei de 1a. divisió espa-
nyola de Burguillo del Cerro 
(Extremadura). A les 19.30 h, 
hi haurà ball de tarda al Casal 
per a Joves i Grans i, a par-
tir de les 21 h, un dels esde-
veniments més potents de la 
festa gran, el IV Pierrakes, al 
c. Josep Ballesteros (darre-
re la Nau del Sanahuja), que 

ofereix actuacions i concerts 
amb PuntMoc, Cromosomos, 
D’Callaos, Elêctric Gozarela i 
Funk Tumaka.
Diumenge 14 de setembre, 
últim dia de la Festa, una acti-
vitat esportiva amb el Club Ci-
clista Piera, que organitza una 
sortida ciclista a les 8 h des 

Aquest cap de setmana continuen els 
actes de la Festa Major de Piera

MASQUEFA / LA VEU

L’Alzinar de Masquefa pre-
senta el IV Festival de Blues 
de Masquefa que tindrà lloc el 
proper diumenge, 14 de se-
tembre i que tancarà la Festa 
del Raïm de Masquefa.
L’Alzinar consolida l’aposta 
per aquest festival especialit-
zat en els estil del blues i el 
rock&roll i arriba a la quarta 
edició de Festival amb una 
proposta potent.
El cartell el formem dues for-
macions de total actualitat en 
l’escena musical nacional.
A les 19.30h la Marina BBface 
& The Beatroots obriran el fes-
tival amb la seva força i amb 
millor funky, blues i rock&roll.
A les 21.00h l’Augie Burr with 
The Elvis Tribute Band conti-
nuaran el festival amb el seu 
espectacle dedicat al Rey, El-
vis Prestley.
Tot el festival es realitzarà a 
la Piscina de l’Alzinar i servi-
rà per donar per tancada la 
temporada d’estiu. Hi haurà 
taules, cadires i la gespa en 
perfecte estat perquè tots els 

assistents puguin gaudir d’un 
berenar i sopar amb de picnic 
amb la millor música. També 
hi haurà servei de bar.
L’accés al IV Festival de Blu-
es de Masquefa és totalment 
gratuït.

Tot preparat per al IV Festival de 
Blues de Masquefa

del Casal (recorregut total: 99 
km). A les 12 h, se sortegen 
les obres del XXXVIII Concurs 
de Teatre Amateur Vila de Pie-
ra. Els resultats del sorteig es 
podran consultar a partir del 
15 de setembre a www.vila-
depiera.cat/actualitat/concurs-
teatre.

L’Alzinar consolida 
aquest festival es-
pecialitzat en blues i 
rock

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

93 803 75 56

Dia 21 de novembre del 2014 Hora Sortida:  15,30
Sortida amb el nostre autocar a primera hora de la tarda cap a Barcelona per veure aquest gran 
espectacle, al Tivoli  Entrades garantides a la Platea del teatre

Sister Act és una comèdia de 1992 protagonitzada per Whoopi Goldberg i dirigida per Emile Ardolino, 
la qual va inspirar posteriorment una obra musical del mateix nom.

La vida de Doloris Van Cartier , una cantant sense massa èxit, dóna un gir inesperat quan, després de ser 
testimoni d'un assassinat, la policia  la protegirà dels assassins amagant-la en un convent.
En posar-se la roba de monja, Deloris crida tant, que les monges que estaven pregant a l'església del 
convent es sobresalten en sentir-la.
Rebel i inconformista, Deloris  revolucionarà la tranquil·la vida de la comunitat religiosa.  

Dia 11 d’octubre 2014     Viatge - Espectacle 

Sortida amb el nostre autocar cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle.  Entrades garantides a 
la Platea del teatre 

Félix és un home de mitjana edat, meticulós i obsessionat amb l'ordre i la neteja, que és expulsat de la 
llar familiar per la seva dona. davant aquesta situació no li queda cap altra ocpió que recórrer al seu 
amic, perquè li permeti compartir el seu apartament ...  la convivència no serà senzilla en absolut

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ I PAGAMENT :  dia 25 de setembre 2014. 

SISTER ACT
TEATRE TIVOLI

LA EXTRAÑA PAREJA
al Teatre Condal

Temporada 2014 - 2015

Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.

DATA LIMIT INSCRIPCIÓ :  10 octubre de 2014    -  Places limitades
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Anoia Sud  

MASQUEFA / LA VEU

L’Ajuntament de Masquefa ja 
té a punt una nova edició de 
la Festa del Raïm. Tindrà lloc 
el cap de setmana del 13 i 14 
de setembre. I després de 
l’èxit i la gran acollida de l’any 
passat, tornarà a incloure les 
novetats que es van introduir 
aleshores per renovar i poten-
ciar aquesta festa amb què els 
masquefins viatgen al passat 
per rememorar els seus orí-
gens vinculats a la vinya i el 
camp. 
Així, el dissabte 13 se cele-
brarà la segona Fira de tastets 
i venda de vins, caves, res-
tauració i pastisseria. Durant 
el matí i la tarda els visitants 
podran degustar la gran va-
rietat de vins i caves que els 
oferiran les bodegues i cellers 
participants. També delecta-
ran el paladar amb els platets 
i els dolços que prepararan 
els restauradors i les pastis-
series, alguns elaborats amb 
productes típics i de gran tra-
dició a casa nostra. Els tastets 
tindran preus molt populars 
i per a totes les butxaques. 
Es podran fer amb les copes 
gravades amb el logotip de la 
festa que es vendran al preu 
d’1 euro.

La fira de tastets -amb que 
l’Ajuntament vol contribuir a 
revitalitzar el comerç- comp-
tarà amb la participació d’una 
desena d’establiments locals: 
Can Bonastre Wine Resort, 
Castell d’Age, Celler Finca 
Parera, Come d Pizza, Forn 
de Pa i Pastisseria Camilo, 
Forn de Pa i Pastisseria Mora, 
L’Aroma, Pa Mora Tradició 
Fornera des de 1884, Raven-
tós Rosell Heretat Vall-Ven-
tós i Restaurant Cal Cuiner. 

Aquest any també s’obre a la 
comarca, amb la presència del 
restaurant Kan Bakus d’Igua-
lada i la Cervesera Artesana 
Tous d’Anoia. 
Tots ells instal·laran els seus 
estands a l’espai dels jardins 
de la Torre del Tena, el qual 
l’Ajuntament va remodelar 
recentment per tal de poder 
acollir en les millors condici-
ons esdeveniments populars i 
multitudinaris com aquest.
La fira de tastets de vins, ca-

ves, restauració i pastisseria 
es complementarà, a més, 
amb novetats com una xerra-
da sobre maridatge a càrrec 
de Raventós Rosell Heretat 
Vall-Ventós. Així mateix, l’es-
tabliment Punt Taronja instal-
larà una fassina i farà una 
demostració d’elaboració d’ai-
guardents i destil·lats, que el 
públic també podrà degustar.
Per als més petits s’habilitarà, 
al matí, una ludoteca de jocs 
gegants. A més, durant tot el 
dia podran fer viatges gratuïts 
en una caravana de ruquets.

Fidels a la tradició
La Festa del Raïm d’aquest 
2014 tornarà a reservar un 
gran protagonisme a la tradi-
ció. També dissabte es farà 
la popular cercavila amb els 
carros i cavalls d’Antonio Ma-
let, que transportaran el raïm 
pel carrers de Masquefa, com 
es feia antigament, des de La 
Fàbrica Rogelio Rojo fins a la 
Plaça de l’Estació. Allà tindrà 
lloc una altra de les activitats 
més esperades: la trepitjada 
popular. Després, arribarà el 
torn del tradicional Concurs 
de tastavins, organitzat per 
l’Alzinar Societat Recreativa i 
Cultural. 

Aquest cap de setmana, nova edició d’una Festa del 
Raïm que vol repetir l’èxit de l’any passat 

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Els Hostalets de Pierola se sent 
orgullós de la seva mil·lenària 
història. Un pas del temps que 
anat deixant la seva petjada en 
l’urbanisme, les tradicions i la 
manera de ser, oberta i acolli-
dora, dels hostaletencs.
Als Hostalets de Pierola va ar-
relar l’arquitectura modernista 
de manera important. Així, en 
la trama urbana del poble, es 
pot gaudir de grans exemplars 
d’aquest estil arquitectònic tan 
lligat a la renaixença i l’esperit 
català que es viu al poble. El 
conjunt modernista dels Hos-
talets de Pierola és tan impor-
tant que, fins i tot, té una festa 
pròpia: El Mercat Modernista, 
que se celebra aquest cap de 
setmana. La Torre del Sr. Enric, 
l’antiga escola Renaixença o 
l’edifici del Casal Català, entre 
altres, conformen un conjunt 
amb identitat pròpia dins dels 
Hostalets de Pierola.
El programa del 7è Mercat Mo-
dernista és el següent:
Dissabte, 13 de setembre:
- 11.00 Obertura del Mercat Mo-

dernista als carrers del Centre 
del Poble.
- 11.00 Trobada i exhibició d’An-
dròmines al carrer Catalunya
- 12.00 Sortida de la 7a Baixada 
d’Andròmines.
- 18.00 Gresca infantil Moder-
nista amb la companyia Dis-
bauxa.
- 20.30 Sopar de Tastets Mo-
dernistes
- 22.00 Ball Modernista amb els 
Joglars de la Bota.

Els Hostalets de Pierola a punt per 
celebrar el 7è Mercat Modernista

Diumenge, 14 de setembre:
- 11.00 Reobertura del 7è Mer-
cat Modernista
- 12.00 Sardanes amb la Cobla 
Ressò
- 19.00 Concert del Cor Infantil 
Amics de la Unió
Durant tot el cap de setmana 
també es podrà gaudir de la 
Ruta Modernista, un itinerari 
que permet descobrir un impor-
tant patrimoni molt característic 
dels Hostalets de Pierola.

La programació continuarà 
diumenge amb tota una tarda 
dedicada a la música. Primer, 
la Capella del Roser acollirà 
el concert dramatitzat ‘1714: 
el setge de Barcelona – Cum 
Cantico’. Aquest acte, que 
s’emmarca en els actes de 
celebració de la Diada a Mas-
quefa, forma part d’un cicle 
de concerts promogut per la 
Diputació de Barcelona amb 
motiu del Tricentenari.
Després, el quart Festival de 
Blues, també organitzat per 
l’Alzinar, posarà el punt final a 
la festa. La piscina serà l’es-
cenari d’una doble actuació: la 
de Marina BBFace & The Be-
atroots, i la de d’Augie Burr & 
The Elvis Tribut Band.
A més, tant dissabte com diu-
menge es podrà visitar,  al Ca-
sal d’Avis, una exposició de 
pintura, dibuixos i escultures 
d’artistes locals, una altra de 
les novetats de la Festa del 
Raïm d’aquest any organitza-
da per la Comissió Exposició 
Artistes Locals.
En la Festa del Raïm també hi 
col·laboren Can Massana, Ex-
plotacions Agrícoles Junyent, 
l’ADF i Protecció Civil.

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Després de l’èxit de l’anteri-
or edició, els dies 20 i 21 de 
setembre, el Centre de Res-
tauració i Interpretació Pale-
ontològica dels Hostalets de 
Pierola celebrarà la II Trobada 
d’Aus Rapinyaires.
Les aus rapinyaires tornen als 
Hostalets de Pierola de la mà 
del CRIP i de la Societat de 
Falconers de les Comarques 
de Barcelona els propers dies 
20 i 21 de setembre. 
Les activitats d’aquestes jor-
nades se centren en un con-
junt de propostes familiars al 
voltant del coneixement de les 
aus en general i de les rapi-
nyaires en particular.
El dissabte 20 de setembre a 
partir de les 16.00, s’organit-
zaran dos tallers: Construïm 
un niu i Tria un rapinyaire i fes 
la teva xapa. Posteriorment, 
s’inaugurarà l’exposició “Com 
volen les aus, els secrets de 
les plomes”, que estarà co-
mentada pels falconers de la 

Societat de les comarques de 
Barcelona.
El diumenge 21 de setembre, 
a partir de les 09.00 al camp 
de futbol, se celebrarà l’exhibi-
ció de vol de les aus rapinyai-
res. Durant tot el matí es po-
drà veure volar les aus i xerrar 
amb els falconers que explica-
ran el treball que desenvolu-
pen amb aquests animals. Es 
tracta d’una activitat gratuïta i 
oberta a tots els públics. 

El CRIP inicia el nou curs amb 
la II Jornades d’Aus Rapinyaires 
dels Hostalets de Pierola
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CALAF / LA VEU

Calaf ha viscut una de les fes-
tes majors més participades 
dels darrers anys, aquest pas-
sat cap de setmana. La coin-
cidència amb la celebració 
del Mil·lenari de la vila, i una 
climatologia, que tot i les pre-
visions, va acompanyar tots 
els actes, van fer que calafins 
i calafines, i també molta gent 
de les rodalies, sortissin al 
carrer per gaudir intensament 
de la festa.
Segons ha explicat la regido-
ra de festes de l’Ajuntament 
de Calaf, Fina Bastardas: ‘’el 
municipi s’ha bolcat en aques-
ta festa, participant de tots els 
actes i també implicant-se en 
l’organització. En aquest sen-
tit cal destacar la feina feta 
per la comissió del Mil·lenari, 
els Gegants de Calaf, que 
van participar de la inaugura-
ció, els artistes locals, Ramon 
Puigpelat, Lluís Selvas i les 
germanes Prat, que van oferir 
tres magnífiques exposicions, 
l’Associació l’Arca, que es va 
encarregar de preparar el so-
par de Festa Major, les entitats 
esportives que van preparar 
tornejos especialment per a 
l’ocasió, la coral Ressons de 
Calaf, que va oferir els cants 

de la missa solemne de Festa 
Major, l’Agrupació Teatral de 
Calaf, que va presentar amb 
molt d’èxit l’estrena de “El 
Nom”, i l’actor Albert Latorre, 
que es va posar a la pell del 
primer calafí, Guillem d’Oló i 
va protagonitzar el pregó inau-
gural de la festa”.
Precisament el pregó inaugu-
ral va ser un dels actes més 
participats de la Festa Grossa 
Calafina. La Plaça Gran es 
va omplir per escoltar aquest 
personatge arribat del passat, 
i interpretat per l’actor calafí, 
Albert Latorre. Després de les 
paraules de l’alcaldessa Maria 
Antònia Trullàs, acompanyada 
per tots els regidors de l’equip 

de govern, Guillem D’Oló va 
irrompre en l’escenari amb la 
història dels orígens del muni-
cipi, a través d’una magnífica 
interpretació de l’actor local.
Després del pregó, va tenir 
lloc el sopar popular, durant 
el qual es van projectar foto-
grafies antigues sota el títol 
“Calaf viu la Festa” a la façana 
de l’Ajuntament. Per acabar la 
jornada va tenir lloc un espec-
tacle de ball i una mostra de 
Swing i Lindy Hop de la qual 
va poder participar també el 
públic.

La Fira del Mil.lenari
L’endemà dissabte, la festa va 
continuar amb la inauguració 
de la Fira del Mil·lenari, que va 
anar a càrrec de la diputada  
d’Educació, Igualtat i Ciutada-
nia de la Diputació de Barce-
lona, Mireia Solsona. Abans 
de la inauguració, Solsona va 
visitar l’Ajuntament, acompa-
nyada de l’alcaldessa del mu-
nicipi i dels regidors de l’equip 
de govern, va signar el llibre 
d’honor i va rebre un record 
de la commemoració del Mil-
lenari de la vila, posteriorment 
va tallar la cinta inaugural i la 
comitiva va fer un passeig per 
les diferents parades i espec-

tacles que tenien  lloc pels car-
rers del nucli antic.
La fira ambientada l’any 1015, 
data del document que fa re-
ferència a Calaf, més antic, 
va incloure recreacions his-
tòriques, lluites medievals, 
danses, explicacions sobre la 
vestimenta utilitzada pels ca-
vallers en l’època, passejades 
d’oques i ruquets, etc... A més 
de parades d’artesania i ali-
mentació. Per primera vegada 
la fira es va celebrar  al llarg 
de dos dies. “Això ha estat un 
encert, ja que ha contribuït a 
generar ambient de festa en 
aquesta celebració tan espe-
cial del Mil·lenari” –explica la 
regidora de festes.
Al llarg del matí també es va 
dur a terme el torneig infantil 
de tennis taula a la Unió Ca-
lafina i a la tarda hi va haver 
diverses propostes, com ara 
el torneig absolut de tennis 
de taula o l’exhibició de tennis 
i frontó, i també l’espectacle 
d’animació infantil “Germans 
Cascalloni’’, que va tornar 
a omplir de públic la Plaça 
Gran. També la Plaça Gran va 
ser l’escenari finalment de les 
lluites medievals que es van 
encarregar de portar a terme 
els Hereus de la Història. “In-
icialment aquest espectacle 
s’havia de fer a la falda del 
Castell, però vam veure que 
aquest espai no estava gaire 
concorregut, i per això vam 
decidir traslladar-lo al que va 
ser el centre neuràlgic de la 
fira’’- explica Fina Bastardas.
A la tarda un bon nombre de 
públic va seguir el concert  del 
grup Gran Premier que a ja 
a la nit va ser l’encarregat de 
conduir també el ball. Men-
trestant, al Casal de Calaf, 
tenia lloc un altre dels èxits 
de la Festa Major, la represen-
tació de ‘’El nom” a càrrec de 
l’Agrupació teatral de Calaf. 
La sala es va omplir, i un pú-
blic entregat va premiar amb 
forts aplaudiments els artistes 
locals que van posar en esce-
na aquesta obra dirigida per 

Calaf viu una de les festes majors més participades 
dels darrers anys

Angèlica Quingles.
Un altre dels plats forts de la 
Festa Major d’enguany  van 
ser els concerts de la Troba 
Kung-Fú i La Terrasseta de 
Preixens. La Plaça dels Ar-
bres es va omplir de públic, 
que va ballar a ritme de rumba 
catalana el repertori ofert pels 
dos grups.
Diumenge al matí es va poder 
continuar gaudint de la Fira 
del Mil·lenari, es va celebrar 
el quadrangular d’escacs; i al 
migdia, un nombrós públic va 
ballar sardanes amb la Cobla 
Lluïsos de Taradell. A la tarda 
es va dur a terme el partit de 
futbol de Festa Major, durant 
el qual la Unió Esportiva Ca-
laf va fer entrega al consistori, 
-representat pel regidor d’es-
ports, Josep Manel Navarro 
i la regidora de festes, Fina 
Bastardas-, de la nova vesti-
menta de l’equip, que llueix, al 
braç, el logotip del Mil·lenari.
Al vespre el passeig de Santa 
Calamanda, es va omplir de 
gent per participar del ball que 
va anar a càrrec del grup “De 
Gala” i a la nit la Companyia 
Bratislava va presentar l’obra 
“La gran duquessa de Gerols-
tein”. A partir de la mitja nit, la 
Nit Jove amb DJ’s locals va fer 
ballar el jovent a la Plaça dels 
Arbres fins ben entrada la ma-
tinada.
Finalment, dilluns al matí va 
ser el moment del tradicional 
torneig de Botifarra. Aquest 
any, no es va dur a terme la 
ballada de sardanes que habi-
tualment es celebrava dilluns, 
ja que la proximitat amb l’11 
de setembre, ha portat a can-
viar d’ubicació dins del calen-
dari aquest acte. A la tarda el 
ball amb Montse & Joe Trans-
fer va omplir de parelles balla-
dores la Plaça Barcelona 92 i 
ell castell de focs, en aquesta 
ocasió, dedicat al Mil·lenari de 
Calaf, va ser un colofó molt 
especial per a aquesta partici-
pada Festa Major.

Ball de gala Inauguració de la Fira a càrrec de l’alcaldessa i de la diputada Mireia Solsona

Nom
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S’ha d’enviar la butlleta a                                    al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada

SORTEIG D’UNA BICICLETA



El pierenc Toni Bou suma el seu vuitè campionat 
mundial de trial a l’aire lliure
MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

La darrera cita del campionat 
del món de trial a l’aire lliure 
tenia per marc la ciutat riojana 
d’Arnedo on, pel recorregut si-
tuat  seus voltants s’havia de 
decidir el títol entre el pilot pie-
renc Toni Bou amb Honda i el 
pilot de Gas Gas, Àdam Raga.
El trial constava de dues pro-
ves amb puntuació indepen-
dent per a cadascun d’ells que 
es disputaven el dissabte i el 
diumenge. Bou ja es va impo-
sar el dissabte amb la segona 
posició de albert Cabestany 
amb Sherco y Àdam Raga, 
amb la qual cosa ja quedava 
força clarificat el campionat de 
cara al trial de l’endemà.
Arribava el diumenge, el dia 
decisiu, i Bou es tornava a 
imposar, amb el segon lloc de 
Raga, sent tercer Jeroni Fajar-
do amb Beta i aconseguint així 
el pilot de l’Anoia el seu vuitè 
mundial a l’aire lliure, catorzè 

El pierenc Toni Bou, exultant després de guanyar el vuitè títol mundial.
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sumant el trials indoor. Sens 
dubte un palmarès històric i 
genial.
Una vegada acabat el trial d’Ar-
nedo, Bou comentava:”Ahir 

va ser un dia clau, i avui, en 
guanyar el vuitè títol, he tingut 
una sensació d’alegria enor-
me. No puc demanar més! 
Aquest any, que hem entrat 

centrar en gaudir de la cursa, i 
també a guanyar-la. El primer 
títol és el millor, perquè és la 
primera vegada que ets Cam-
pió del Món i no saps si tor-
naràs a ser-ho mai més. Però 
aquest vuitè és molt especial, 
sobretot perquè és el número 
8 i perquè el meu rival m’ho ha 
posat molt difícil durant tota la 
temporada. Com a pilot crec 
que puc millorar més”.

Primer podi mundial 
de Mireia Conde
Cal destacar que a la Rioja es 
disputava la tercera prova del 
campionat del món a l’aire lliu-
re per fèmines, i en el primer 
dia la pilot montbuienca Mireia 
Conde del Moto Club Montbui 
aconseguia el seu primer podi 
en el mundial amb l’exceŀlent 
tercera posició pilotant una 
Beta.

en HRC, tenia certa por de 
poder perdre el títol, però hem 
iniciat una relació de forma ex-
ceŀlent. Avui, el meu pilotatge 
ha estat diferent, m’he pogut 

El pilot català de l’equip Rep-
sol Honda Team, opina que la 
rivalitat en aquesta temporada 
ha estat alta, però que això el 
fa pensar en pujar encara més 
el nivell. 

Felicitats, Toni, pel teu vuitè 
títol. Has fet història en el 
món del motor. Havies pen-
sat que podries arribar a 
aconseguir-ho? Quines sen-
sacions has tingut? 
Per molt que pensis, no pots 
fer-te a la idea de quines sen-
sacions sentiràs en acabar. I 
avui he sentit la felicitat total: 
avui ha estat un dia perfecte: 
guanyant la cursa, i el títol; 
més no puc demanar. 

La victòria en la jornada de 
dissabte va ser molt impor-
tant, sobretot perquè va fer 
que diumenge poguessis 
competir més relaxat, i amb 
això, aconseguir una nova 
victòria, la setena de la tem-
porada ... 
Sí, com bé dius, guanyar dis-
sabte era clau. Les zones eren 
força complicades i això va 
permetre poder mostrar pràc-
ticament al 100% el nivell que 
tenim. Va ser molt important 
guanyar en aquesta penúltima 

cursa -amb Adam tercer en el 
podi-, va ser un dia fantàstic. 
També la regularitat aquesta 
temporada ha estat molt bona 
per a mi. He guanyat set carre-
res, però en la resta de proves 
no he baixat del podi, acabant 
en segon lloc. La regularitat és 
molt important en un campio-
nat com el Mundial. 

Se t’ha vist molt còmode so-
bre la moto. És també qües-
tió de confiança? 
Sens dubte. Entre la Montesa 
Cota 4RT i jo sempre hi ha una 
entesa perfecte. Quan sembla 

que jo no arribo, sempre hi ha 
la moto per acabar de convèn-
cer que sí, efectivament, és 
possible. Estic molt content 
de portar la Cota. Jo crec que, 
sense ella, tot això no hauria 
estat possible. 

A partir del mes d’abril heu 
començat oficialment una 
nova etapa com a equip 
100% HRC. Ha suposat més 
responsabilitat? 
Sí, hem començat aquesta 
temporada amb HRC i crec 
que no es pot demanar més. 
L’equip ha treballat a fons, i a 

mi, al principi, em va fer patir, 
per la possibilitat de perdre el 
títol. No hauria estat la millor 
manera de començar aquesta 
excel·lent relació! Però al final, 
tot ha tornat on havia d’estar... 
L’equip, el meu equip, no ha 
canviat, i ells són també part 
dels èxits que he aconseguit. 

Dels vuits títols, el primer 
diuen que el recordes tota la 
vida. El vuitè... també el re-
cordaràs així? 
Sí, segur. El primer títol de 
Campió del Món és el millor, 
això és indiscutible, perquè 
quan ho aconsegueixes per 
primera vegada sempre hi ha 
el dubte de no poder tornar a 
celebrar mai més. Però aquest 
títol és molt especial, no només 
perquè es tracta del vuitè títol i 
això és una dada per al futur, 
sinó també perquè l’Adam 
[Raga] ho ha posat molt difícil i 
hem arribat a l’última prova tots 
dos amb possibilitats. Superar 
la pressió a la qual estava sot-
mès ha estat fantàstic.

La teva principal preocupa-
ció era trobar una carrera 
massa fàcil. 
Sí, sobretot després de la cur-
sa de França, on ens trobem 

“Aquest títol ha estat molt difícil, però crec 
que encara puc millorar més”

amb una carrera molt fàcil i 
l’Àdam i jo vam acabar empa-
tats a dos punts després de 36 
zones. Mai havíem vingut aquí 
a Arnedo, i no sabíem què ens 
trobaríem, però dissabte es va 
fer una bona cursa i diumenge 
es va millorar. 

Com definiries el teu pilotat-
ge aquest passat cap de set-
mana? 
Doncs crec que la cursa ha es-
tat perfecta, però pel que fa a 
mi, crec que hi ha coses que 
encara puc millorar. El repte 
que ens marquem és el de se-
guir sumant i millorant. Encara 
hi ha coses que crec que puc 
millorar. Algunes les he pogut 
corregir, i altres, cal seguir en-
trenant i treballant per fer-ho. 

I el proper repte de Toni Bou, 
quin és? 
Doncs bé, aquest proper cap 
de setmana competim a Andor-
ra. És la prova del Trial de les 
Nacions, una competició que 
m’agrada pel format i pel bon 
rotllo que es desprèn entre els 
participants. Una vegada més, 
l’equip espanyol és favorit, i es-
pero complir les expectatives.

Repsol-Honda Team  
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Quan faltaven diverses jorna-
des per finalitzar la passada 
temporada, la Junta Directiva 
de la UD. San Mauro, coneixia 
la decisió del tècnic Francisco 
Pérez -Paquito- de no seguir 
com a entrenador del primer 
equip, a la temporada vinent. 
Segons els seus comentaris, 
hi havia certa discrepància 
d’organització amb la directi-
va del club. I és que el San 
Mauro estava treballant en 
una profunda remodelació en 
les tasques de coordinació, 
arribant finalment a un acord, 
amb Iván Rubio, perquè s’in-
corporés en una segona eta-
pa, com a responsable en la 
Coordinació General. 
Amb la renúncia de Paquito, 
el club, havia de buscar un 
substitut amb garanties de 
poder seguir comptant amb 
una plantilla a 2a catalana, 
que fos altament competitiva. 
Per això, la persona escollida, 
seria el tècnic Edu Berrocal. 
Berrocal serà un dels entre-
nadors més joves de la ca-
tegoria. Amb un perfecte co-
neixement del club, després 
d’haver deixat petjada en el 
seu pas pel mateix en etapes 
anteriors. 
Haver treballat com a segon 
del tècnic Xavi Bernal, li va 
donar les taules necessàries, 
per assumir la direcció tècni-
ca del primer equip, quan la 
directiva va decidir acceptar 
la dimissió irrevocable de 
l’entrenador a meitat de tem-
porada 2011-12. 
Compaginant les tasques de 
segon entrenador, amb les 
de direcció tècnica del Cadet 
A, aconseguiria que les joves 
promeses mauristes, s’alces-
sin amb el títol de campions 
de lliga de Primera Divisió 
Cadet, assolint l’ascens a la 
categoria de Preferent. 
La passada temporada, es 
prendria un any sabàtic en 
el tema esportiu, per motius 
d’estudis, que el va portar 
lluny de la nostra comarca, 
per poder realitzar els matei-
xos. 
Parlem amb ell, perquè ens 
exposi les seves inquietuds 
en aquesta nova etapa, en la 
qual torna al club on es va for-
mar com a entrenador. 

Què va suposar per a vostè, 
rebre la trucada per reinco-
porar-se al San Mauro, des-
prés d’haver estat un any 
allunyat de les banquetes i 
dels terrenys de joc?
De fet hi ha diverses fases pel 
que fa a la meva nova vincu-
lació amb el club. Una prime-
ra on els canvis que s’estaven 

Edu Berrocal, nou entrenador del primer equip del San Mauro.

Nou projecte esportiu al San Mauro, amb Edu Berrocal 
com a director tècnic del primer equip

donant a la Coordinació i la 
Direcció del club provoquen 
un primer contacte amb mi 
preguntant-me sobre la meva 
situació i una presentació del 
projecte que volien començar 
a la UD San   Mauro. La inten-
ció per part del club era que jo 
assumís part de la Coordina-
ció Esportiva i ser l’entrena-
dor del Juvenil A. Tot estava 
parlat i havia acord per co-
mençar a treballar. 
La negativa a continuar per 
part de l’anterior entrenador 
del primer equip fa que el club 
em faci un canvi de propos-
ta: volien que fos la persona 
que donés continuïtat al pro-
jecte, i que passés a fer-me 
càrrec del primer equip. Vaig 
demanar al club uns dies per 
valorar la proposta, però im-
mediatament vaig acceptar, i 
a partir d’aquí ens vam posar 
a treballar. 
Per a mi suposa un gran rep-
te, tant a nivell personal com 
professional. Malgrat la meva 
relativa joventut, em sento 
molt preparat i capacitat per 
liderar aquest projecte. Ener-
gia no me’n falta! 

Canviarà vostè el sistema 
tàctic, perquè s’ajusti més a 
la seva manera d’entendre 
el futbol? O podrem veure 
un sistema similar a l’em-
prat per l’anterior entrena-
dor, donant continuïtat al 
projecte? 
El sistema, el canvi de vari-
ants que es puguin donar, no 
tenen res a veure amb donar 
o no continuïtat al projecte. El 
projecte el marquen els juga-
dors, i els jugadors marquen 
l’estil. 
No crec que hi hagi molts 

canvis respecte a les últimes 
temporades. Conec Paquito, 
sé com treballa i com entén 
el futbol, i segur que els juga-
dors no notaran grans canvis 
en això. Potser on més di-
ferències hi pot haver és en 
la personalitat de cadascú. 
D’aquí sí que poden sortir 
més matisos. 
El que intentarem serà pro-
posar un joc que permeti que 
apareguin les nostres virtuts 
i que alhora amagui nostres 
defectes. Som un equip que 
prefereix el joc combinatiu a 
qualsevol altra proposta. El 
perfil dels nostres jugadors 
ens obliga a buscar el gol 
d’aquesta manera: combina-
ció ràpida i velocitat. I, d’altra 
banda, buscar defensar el 
més lluny de la nostra àrea 
possible. Preferim defensar 
amb 30 metres entre la nos-
tra defensa i el nostre porter, 
que haver de fer-ho ficats a la 
nostra àrea i havent de treure 
pilotes per dalt. Aquí ens mos-
traríem més febles. Per tant, 
com ja t’he dit, cal buscar la 
fórmula que ens permeti pro-
tegir al màxim. Veurem si som 
capaços d’aconseguir-ho! 

L’equip canvia de grup, a 
la 2a Catalana, respecte 
l’anterior temporada. Sota 
la seva forma d’entendre el 
futbol, quin tipus de futbol 
s’ajusta més a les seves 
preferències? 
Tot el que sigui allunyar-nos 
del contacte físic i de les dis-
putes ens beneficiarà. 
La diferència entre un grup i 
un altre és bastant gran. El 
grup 3, més proper a la zona 
de Barcelona, té més nivell, 
i els seus equips tenen més 

talent en comparació amb el 
grup 4. Però no deixa de ser 
un repte més: ser competitius 
en un grup d’una dificultat 
més gran, però que alhora 
ens pot permetre desenvolu-
par el nostre futbol. Veurem 
com es dóna. No serà fàcil, 
és clar. Però ens sentim pre-
parats! L’equip té ganes de 
demostrar del capaços que 
som. 

Quina és la seva valora-
ció sobre el rendiment de 
l’equip en la pretemporada? 
No és fàcil fer balanç d’una 
pretemporada. Mai! Perquè 
al final som jutjats pels resul-
tats en competició, la nostra 
realitat són els punts que 
acumulem durant el campio-
nat. A vegades et creus que 
per guanyar més en pretem-
porada estàs més preparat, i 
no sempre és així. Estar pre-
parat o no té a veure amb les 
sensacions que deixem com 
a equip, com a grup. Si allò 
que volem construir comença 
a tenir forma, si els jugadors 
assimilen la idea de joc i la de 
cultura de treball que volem 
implantar. 
Amb tot això, les sensacions 
són bones. Però ara ja no va-
len per a res: serem el que 
la classificació ens digui en 
cada jornada. 

En una etapa anterior club, 
va fer campió de lliga el 
Cadet A. Un total de cinc 
jugadors d’aquell equip po-
drien estar a la plantilla del 
primer equip en la present 
temporada: José Navarro, 
Edu Moreno, Juanjo Torres, 
David Guerra i Gabri Díaz.  
Quina opinió li mereix la pe-

drera del club? 
El San Mauro és pedrera. I 
no és una cosa que es digui 
per promocionar res. Aquí hi 
ha les xifres: dels 23 jugadors 
que tenim treballant amb no-
saltres, 17 han estat creixent 
en el nostre futbol base. Es-
tem parlant de gairebé un 
75% de la plantilla. A tot això 
caldria afegir els jugadors de 
l’Amateur B. És la millor no-
tícia que podria tenir el club, 
que els seus jugadors, aquells 
que han cremat etapes amb 
nosaltres durant tants anys, 
aquells als quals hem vist 
créixer i als quals hem ajudat 
a millorar hi són, a la primera 
plantilla, sent jugadors molt 
importants. D’aquí quan par-
lem de projecte: és el treball 
de molts anys i de molta gent. 
Hi ha confiança màxima en 
aquest grup de jugadors, als 
quals a més incorporem al-
tres que ens aporten necessi-
tats, experiència i competitivi-
tat al grup. 
A mi m’encanta treballar amb 
jugadors joves. Tenen un punt 
d’il.lusió diferent. Arriben i te-
nen ganes de fer-se un buit. 
De ser reconeguts. I poder 
estar amb jugadors que ja he 
tingut durant la meva etapa al 
futbol base és garantia d’una 
bona relació. Són jugadors 
que em coneixen perfecta-
ment. Junts hem aconseguit 
molts èxits i esperem poder 
seguir fent-ho en el futur. 

Quins són els objectius per 
a la temporada 2014 -15? 
Doncs per a res estem des-
contents amb l’inici de cam-
pionat. És cert que tant Ma-
rianao Poblet com Vistalegre 
són equips recent descendits 
de 1a Catalana. Comptem 
que siguin dos dels equips 
forts del grup. Però quan tot 
està per començar, sempre 
és més fàcil sorprendre. En-
cara no s’han creat dinàmi-
ques, tots estan buscant el 
seu lloc i el seu paper en la 
competició, hi ha molta incer-
tesa ... i amb això juguem. 
Sempre és més fàcil sorpren-
dre en un inici que no quan tot 
està més rodat. 
Per tant els nostres objectius 
s’aniran veient a mesura que 
tot vagi avançant. Però d’en-
trada marquem dos grans 
fites: donar continuïtat al 
projecte del club i fer créixer 
el grup de jugadors, i d’altra 
banda sentir-se orgullós del 
que aconseguim al final de 
temporada. I per complir amb 
això cal un treball diari seriós 
i constant. El nostre dia a dia 
ens posarà en un lloc o en un 
altre. 
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La temporada 2014-15 de Pri-
mera Catalana va començar 
oficialment diumenge a Les 
Comes. Amb el camp bastant 
ple i lluint les samarretes com-
memoratives del 75è aniver-
sari, els homes de Joan Prat 
van presentar un partit seriós 
i intens. 
El partit es va iniciar amb un 
domini altern, amb atacs rà-
pids d’ambdós equips i joc 
travat al mig camp. Els locals 
van arribar amb força a la por-
teria del Torredembarra i al mi-
nut 23 van estar a punt de fer 
el primer gol, després d’una 
jugada polèmica dins l’àrea 
contrària. Tot i així, la pilota no  
va entrar i va ser el Torredem-
barra qui, al minut 39, va batre 
la porteria de Felipe: el gol va 
ser fruit d’una falta lateral pen-
jada dins l’àrea on, després de 
múltiples rebots i una defensa 
blava incapaç de refusar la pi-
lota, un dels xuts dels visitants 
es va colar entre els tres pals. 
Un cop a la represa, el C.F. 
Igualada va sortir amb molta 
intensitat, dominant clarament 
el Torredembarra. 

El CFI exhibeix un bon joc en la seva 
estrena, però no aconsegueix guanyar

   PT. p j e p gf  gc df
1 Santboià FC 3 1 1 0 0 5 0 5
2 Rapitenca UE 3 1 1 0 0 4 0 4
3 Mollerussa 3 1 1 0 0 2 0 2
4 Torredembarra 3 1 1 0 0 2 1 1
5 El Catllar 3 1 1 0 0 2 1 1
6 Viladecans 1 1 0 1 0 2 2 0
7 Balaguer 1 1 0 1 0 2 2 0
8 St. Ildefons B 1 1 0 1 0 2 2 0
9 Juv. 25 Sep. 1 1 0 1 0 2 2 0
10 Amposta 1 1 0 1 0 0 0 0
11 Almacelles 1 1 0 1 0 0 0 0
12 Vilanova 1 1 0 1 0 0 0 0
13 Tàrrega 1 1 0 1 0 0 0 0
14 Igualada 0 1 0 0 1 1 2 -1
15 Torreforta 0 1 0 0 1 1 2 -1
16 Reddis 0 1 0 0 1 0 2 -2
17 Morell 0 1 0 0 1 0 4 -4
18 Lleida Esp. 0 1 0 0 1 0 5 -5

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G3
Jornada 1
Torreforta - El Catllar    1 - 2
Rapitenca UE - Morell   4 - 0
St. Ildefons B - Juv. 25 Sep.  2 - 2
Mollerussa - Reddis    2 - 0
Santboià FC - Lleida Esp.  5 - 0
Tàrrega - Almacelles    0 - 0
Igualada - Torredembarra  1 - 2
Vilanova - Amposta    0 - 0
Balaguer - Viladecans   2 - 2 

   PT. p j e p gf  gc df
1 Unif. Bellvitge 3 1 1 0 0 5 0 5
2 Espluguenc 3 1 1 0 0 3 1 2
3 St. J. Despí 3 1 1 0 0 3 1 2
4 Suburense 3 1 1 0 0 3 1 2
5 Olivella 3 1 1 0 0 5 4 1
6 Prat B 3 1 1 0 0 1 0 1
7 Can Vidalet 3 1 1 0 0 1 0 1
8 Moja 1 1 0 1 0 1 1 0
9 Gornal 1 1 0 1 0 1 1 0
10 San Mauro 1 1 0 1 0 0 0 0
11 Marianao P. 1 1 0 1 0 0 0 0
12 St. Andreu B. 0 1 0 0 1 4 5 -1
13 Sant Cugat 0 1 0 0 1 0 1 -1
14 Júnior 0 1 0 0 1 0 1 -1
15 Begues 0 1 0 0 1 1 3 -2
16 PUD Málaga 0 1 0 0 1 1 3 -2
17 Vista Alegre 0 1 0 0 1 1 3 -2
18 Martorell 0 1 0 0 1 0 5 -5

Jornada1
Moja - Gornal    1 - 1
PUD Málaga - Espluguenc  1 - 3
Marianao P. - San Mauro  0 - 0
Unif. Bellvitge - Martorell  5 - 0
St. Andreu B. - Olivella   4 - 5
Prat B - Júnior    1 - 0
Vista Alegre - St. J. Despí  1 - 3
Sant Cugat - Can Vidalet   0 - 1
Begues - Suburense    1 - 3

   PT. p j e p gf  gc df
1 Anoia 3 1 1 0 0 5 1 4
2 Cubelles C.F 3 1 1 0 0 4 1 3
3 Les Roquetes 3 1 1 0 0 4 1 3
4 FE Vilafranca 3 1 1 0 0 3 1 2
5 Sitges U.E 3 1 1 0 0 2 0 2
6 Carme 3 1 1 0 0 3 2 1
7 Ribes 3 1 1 0 0 1 0 1
8 M. Igualada 3 1 1 0 0 1 0 1
9 La Granada 1 1 0 1 0 3 3 0
10 Odena 1 1 0 1 0 3 3 0
11 St. Pere M. 0 1 0 0 1 2 3 -1
12 La Múnia 0 1 0 0 1 0 1 -1
13 Base Espirall 0 1 0 0 1 0 1 -1
14 Pª Jove Roq. 0 1 0 0 1 1 3 -2
15 Riudebitlles 0 1 0 0 1 0 2 -2
16 Calaf U.D 0 1 0 0 1 1 4 -3
17 Piera A.E 0 1 0 0 1 1 4 -3
18 St. Cugat S. 0 1 0 0 1 1 5 -4

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 1
Sitges U.E - Riudebitlles   2 - 0
M. Igualada - La Múnia   1 - 0
Carme - St. Pere M.    3 - 2
La Granada - Odena    3 - 3
Piera A.E - Cubelles C.F   1 - 4
Ribes - Base Espirall    1 - 0
Pª Jove Roq. - FE Vilafranca  1 - 3
Anoia - St. Cugat S.    5 - 1
Calaf U.D - Les Roquetes  1 - 4

futbol 4A CATALANA G7
Aquesta setmana, la Federació Catalana de 
Futbol ha donat a conéixer la distribució d’equips 
anoiencs de 4a Catalana. Quedaran gairebé 
tots agrupats al clàssic grup setè, a excepció de 
l’Hostalets de Pierola, que jugarà al grup 12è.
La distribució és la següent:

GRUP 7
1.- ATENEU IGUALADI 
2.- CABRERA D’ANOIA 
3.- CAPELLADES 
4.- FATIMA 
5.- PIERA  “B”
6.- JORBA 
7.- LA LLACUNA 
8.- LA PAZ 
9.- LA POBLA CLARAMUNT 
10.- LA TORRE CLARAMUNT 
11.- MASQUEFA 
12.- Pª MADRID TOSSA M.
13.- REBROT 
14.- SAN MAURO “B”
15.- TOUS 
16.- VILANOVA CAMI 

GRUP 10 
1.- CASTELLVI DE LA MARCA
2. FONT RUBI 
3.- HORTONENC 
4.- LA GRANADA “B” 
5.- LES CABANYES
6.- MARTINENCA 
7.- MEDIONA 
8.- MONJOS 
9.- PUIGDALBER 
10.- QUINTINENC 
11.- RAPIT CATALA 
12.- SANT PAU D’ORDAL 
13.- SANT SADURNI 
14.- TORRELLENC 
15.-HOSTALETS DE PIEROLA 
16.- CAN CARTRO

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 2
Almacelles - Santboià FC
Viladecans - Tàrrega
Torredembarra - Balaguer
Reddis - Igualada
Lleida Esp. - Vilanova
Juv. 25 Sep. - Rapitenca UE
El Catllar - St. Ildefons B
Amposta - Torreforta
Morell - Mollerussa 

Jornada 2
St. J. Despí - Begues
San Mauro - Vista Alegre
Olivella - Marianao P.
Martorell - St. Andreu B.
Suburense - Sant Cugat
Gornal - Prat B
Espluguenc - Moja
Can Vidalet - PUD Málaga
Júnior - Unif. Bellvitge

Jornada 2
Riudebitlles - Anoia
Pª Jove Roq. - Sitges U.E
St. Pere M. - FE Vilafranca
Odena - Carme
St. Cugat S. - Ribes
Cubelles C.F - M. Igualada
Calaf U.D - Piera A.E
Base Espirall - Les Roquetes
La Múnia - La Granada 

Bon començament de lliga 
de les noies de Santi Ramos 
i Paco Pablos davant un rival 
que probablement està cridat 
a ésser un dels equips potents 
de la lliga, malgrat que està 
encara en procés d’adaptació. 
El partit va començar amb mol-
ta calor i uns primers compas-
sos de domini de les visitants. 
Passats aquests primers 5 o 
6 minuts, però, l’Igualada va 
començar a guanyar terreny i 
en una pujada per la banda, la 
Judit va desbordar la defensa 
i va centrar a la frontal on hi 
havia la Mariona amb la canya 
a punt per inaugurar el marca-
dor. 
Des d’aquest moment i fins a 
la mitja part, l’Igualada va do-

minat completament el partit i 
va tenir les millors ocasions. 
La sentència no va tardar a 
arribar de les botes de la Ju-
dit que, aquesta vegada pel 
centre, va superar les rivals i 
va batre la porteria badalonina 
posant el 2-0 al marcador. 
A la segona part, l’Igualada va 
sortir amb la intenció de con-
trolar el partit amb el menor 
desgast físic possible i sense 
deixar-se dominar per les gro-
gues. L’objectiu es va assolir 
amb escreix i malgrat que no 
va estar una segona part plà-
cida, les noies de l’Igualada 
van aconseguir assegurar els 
tres primers punts de la tem-
porada. 
Aquesta setmana no hi ha lliga 

degut als compromisos de se-
leccions. Serà doncs el dia 21 
de Setembre que l’Igualada es 
desplaçarà al camp d’un dels 
millors equips de la categoria; 
El sempre difícil Europa. 
IGUALADA: Noelia García 

(portera), Elena Alert, Araceli 
Barroso, Sara Bergadà (Car-
la Navarro 76’), Marta Cua-
dras “Cuà” (defenses), Núria 
Miquel, Jèssica Pablos (Ari 
Rius 71’), Judit Pablos, Mari-
na Salanova (migcampistes), 

Mariona Marsal (Stefany Fer-
rer 66’), Marta Sáez (Míriam 
Solies 63’) (davanteres). En-
trenadors Santi Ramos i Paco 
Pablos. 
SEAGULL: Noelia Maese, 
Georgina Casals (Claudia 
Teya 61’), Clara Manent (Be-
atriz Tudela 68’), Jocelyn Gon-
zález, Meritxell Clapés, Xènia 
Royo, Sara Navarro, Mª del 
Mar Torres, Alicia Guerrero, 
Eulàlia Abellanet (Silvia Ro-
mero 51’), Anna Pascual. En-
trenador: Xavier Cereijo 
GOLS: 1-0 Mariona (10’) – 2-0 
Judit (19’) 
ÀRBITRES: Martí Ferrer. Gro-
gues a Sara (19’), Alícia (78’), 
Xènia (80’), Stefany (86’), No-
elia (87’). 

El CFI femení comença molt bé, derrotant el Seagull (2-0)

En els primers 5 minuts de la 
segona part, l’Igualada ja va 
avisar amb dos pals i, al minut 
54, Martí Just va aconseguir 
el primer gol de la temporada 
pels homes de l’Igualada. 
El domini va seguir sent dels 
locals amb dos xuts molt pe-
rillosos, primer de Güell, al 
minut 67, i després d’Eloi, al 
minut 69, que no van entrar 
per ben poc. Als últims minuts, 
i amb un desgast físic noto-
ri, el Torredembarra  va anar 
creixent al camp a partir de 
contraatacs i futbol vertical i, 
al minut 85 van acabar acon-
seguint el gol després d’una 
centrada des de la banda dre-
ta que va deixar al davanter 
vermell i blanc a boca de canó 
per enviar la pilota al fons de 
la xarxa. Un gol que va caure 
com una gerra d’aigua freda 
a un Igualada que va passar 
els 5 minuts restants intentant 
rematar pilotes penjades pels 
defenses i el porter  davant un 
Torredembarra ja molt tancat. 
Són els primers 3 punts que 
s’escapen de Les Comes des-
prés d’un partit molt intens, 
molt treballat i amb moltes 

ocasions clares per un Iguala-
da que, malgrat tot, només va 
poder fer pujar un gol al mar-
cador. 
CF IGUALADA: Felipe Oro-
zco, Bernat Sansano, Roger 
Peña, Robert Palau, Martí 
Just, Enric Palet, Eloi Jime-
nez, Jonny Fernandez, Carles 
Güell, Bachana Lominadze, 
Oriol Dalmau. 
Suplents: David Baraldés, 
Fran Arevalo, Àlex Zamora, 
Lucas Cajes, Pau Vidal, Jordi 
Castellano, Yeray El-Arass. 
Entrenador: Joan Prat.
TORREDEMBARRA: Oscar 
Ambrós, Anton Ribas, Àlex 
Canas, Arturo Morales, Robert 
Infantes, David Sanchez, Àlex 
Hurtado, Daniel Sabaté, Adriá 
Romeu, Jonathan Dominguez, 
Adrián Soriano. Suplents: Eli-
ott Moundoud, Marc Vidal, 
Genís Cañas, Alberto Cuen-
ca, Andreu Ribas, Fermí Re-
casens. Entrenador: Alberto 
Izquierdo 
Àrbitres: Àlex Vidal Canal. 
Targeta a Bachana Lominad-
ze (40’).
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Dues imatges de Josep Clotet, al costat de l’entrenador del Swansea, Garry Monk.

MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

La penúltima prova puntuable 
per al campionat estatal de raŀ-
lis de terra es va disputar per 
les rodalies de Cervera amb 
la participació de tres copilots 
anoiencs de Moto Club Iguala-
da, l’odenenc Àlex Haro copilot 
d’Albert Llovera amb Abarth 
Grande Punto S2000, l’iguala-
dí David Usón copilot d’Eduard 
Forés amb Mitsubish Evo IX i 
Carles Planell copilot de Gerad 
Llordés amb Ford Focus 1.6 
16V.
El raŀli segarrenc també puntu-
ava per al campionat de Cata-
lunya de raŀlis de terra així com 
per la Focuxtrem. Forés i Usón 
arribaven a Cervera segons 
del campionat estatal absolut i 
líders de grup N i es classifica-
ren en el cinquè lloc del grup N 
i tretzè de la general. 
Llordés i Planell ocuparen la 
setena posició a la Challenge 
Focuxtrem i mala sort per Llo-
vera i Haro que ben aviat van 
tenir que abandonar per una 
lleugera sortida de carretera. 
Després d’aquest imprevist 
Llovera i Haro comentaven: 
“Crec que el ritme era molt bo, 
ens sentíem còmodes amb el 
ritme que portàvem i estàvem 
convençuts que podíem fer un 

Forés i Uson continuen liderat el campionat 
d’Espanya del grup N de ral·lis

bon resultat. Sens dubte haver 
d’abandonar tan aviat sempre 
sap greu, però a més quan por-
tes més de dos mesos sense 
competir... Potser ens ho vam 
prendre amb masses ganes”
Ara del campionat d’Espanya 
tan sols queda un raŀli a dis-
putar, que serà a mitjans de 
novembre pels voltants de la 
població extremenya de Río-
lobos. Sis són els equips que 
matemàticament encara opten 

a proclamar-se campions i en-
tre ells hi ha el d’Eduard Forés 
i David Usón doncs actualment 
estan classificats en el tercer 
lloc i en el primer de grup N. 
Sens dubte estan portant una 
admirable temporada i tant de 
bo poguessin assolir el doblet, 
cosa força difícil però si més no 
el de grup N, la qual cosa seria 
tot un gran èxit per l’equip va-
llesà i anoienc.

Forés i Usón estan portant a terme una excel.lent temporada.

Victòries dels joves atletes 
Jaume Marín i Paula Blasco 
a la Milla d’Agramunt
ATLETISME / IGNASI COSTA

Els atletes del C.A. Igualada 
Petromiralles Jaume Marín i 
Paula Blasco, es van imposar 
dissabte passat en les categ. 
respectives de la 4a. edició de 
la Milla  Popular de la població 
lleidatana d’Agramunt, dintre 
dels actes de la festa major.
L’atleta de Sta. Coloma de 
Queralt Jaume Marín, era el 
guanyador en categ. Sènior 
masc., amb un registre de 5 m. 

02 seg., sobre els 1.609,32 m. 
de la prova, assolint a més el 
millor registre en masculins de 
la prova en les diferents cate-
gories, en una gran actuació.
La calafina Paula Blasco asso-
lia també una brillant victòria 
en categ. Cadet fem. amb 6 
m. 03 seg., assolint també el 
millor registre en femenines de 
totes les categ. de la prova so-
bre els 1.609,32 m.

Paula Blasco, en una fotografia d’arxiu.

Pep Clotet, un igualadí al cor de la Premier League 
com a segon entrenador del Swansea City
FUTBOL / JORDI PUIGGRÒS

Pep Clotet viu un somni. Des-
prés d’un llarg periple per di-
versos clubs europeus, l’igua-
ladí ha passat en pocs mesos 
de dirigir l’acadèmia de futbol 
del conjunt gaŀlès del Swansea 
City, a ser el segon entrenador 
del primer equip, que juga a la 
Premier League d’Anglaterra, 
una de les lligues més prestigi-
oses del món. I, per acabar-ho 
d’adobar, l’equip està donant la 
sorpresa, guanyant els primers 
tres partits de la lliga, i colide-
rant el campionat amb el Chel-
sea de José Mourinho, amb 
qui s’enfrontaran demà a les 4 
de la tarda a Stamford Bridge. 
A més, els gaŀlesos, vencedors 
l’any passat de la Copa de la 
Lliga d’Anglaterra, es van es-
trenar a l’Europa League gole-
jant a domicili el València. Tot 
plegat, vet aquí que té regust 
igualadí, un veritable ambai-
xador de primera. Un de casa 
a la banqueta d’un equip de la 
Premier!!
La cursa de Clotet, una mica 
desconeguda, ha estat llarga 
fins arribar al Swansea. Josep 
Clotet Ruiz va néixer a Iguala-

da el 28 d’abril del 1977. Va ju-
gar a l’Igualada i va començar 
la seva trajectòria com a entre-
nador a la UD Montserrat de la 
capital de l’Anoia.
Després d’un curt periple als 
equips base de l’Espanyol i a 
l’Espanyol B, durant el 2010 va 
ser ajudant de Roland Nilsson 
al Malmö de Suècia, amb el 
qual va obtenir el títol de cam-
pió de lliga. El seu paper en el 
Malmö, on es considerava el 
“cervell” del seu estil ofensiu, li 
va obrir les portes del Halms-

tad, un altre equip del sud de 
Suècia i rival del seu ja anterior 
club, de l’Allsvenskan, màxima 
categoria del futbol de Suècia.  
Va finalitzar la temporada en el 
dotzè lloc. Després va incorpo-
rar-se com entrenador al Viking 
FK de la Tippeligaen de Noru-
ega per a la temporada 2012.
En el preludi de la tempora-
da 2012/2013, va fitxar com a 
tècnic de l’Atlètico Malagueño, 
donada la seva confiança amb 
el responsable d’aquesta sec-
ció al club, Manel Casanova, 

amb qui va coincidir durant la 
seva etapa a l’Espanyol. Allí va 
tenir com a segon entrenador 
el també igualadí Xavier Ber-
nal, un altre “rodamón” que 
ara és en una de les acadè-
mies de futbol de més prestigi 
a Casablanca, al Marroc. Tant 
Bernal com Clotet, però, van 
abandonar el Malaga B quan 
el propietari del club, el xeic 
de Qatar Abdullah ben Nasser 
Al Thani va començar a posar 
problemes en els pagaments 
promesos.

El 19 de novembre de 2013 
Clotet va ser nomenat respon-
sable de l’acadèmia de futbol 
del Swansea City, i, el 7 de 
maig d’aquest any, segon en-
trenador del primer equip (as-
sistant manager en anglès), al 
costat del gal.lès Garry Monk, 
primer entrenador, amb qui 
es va proclamar campió de 
la Copa de la Lliga. Veritable-
ment, un salt espectacular que 
converteix Clotet en l’anoienc 
que ha arribat més lluny en el 
món del futbol internacional.



El 24 de setembre, 
assemblea ordinària 
de socis de 
l’Igualada HC
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HOQUEI / JORDI GRAELL

El Monbus Igualada ha tan-
cat la seva participació a 
la Copa EsportsPenedès.
cat-ACHP en l’onzena posició 
després  de  superar  l’Enrile 
PAS Alcoi per 1-6. Sergi Pla, 
amb un ‘hat trick’ en el primer 
quart d’hora, s’ha convertit en 
el gran protagonista del primer 
temps. Tot i això un gol de Da-
vid Aguilar al minut 16 ha des-
pertat els homes de Diego Mir, 
que tot i gaudir de grans oca-
sions per reduir diferències 
abans del descans, com dues 
pilotes al pal consecutives de 
Ferran Formatjé, no han pogut 
fer més gols a un segur Elagi 
Deitg. Per part igualadina tam-
bé ha estavellat una pilota al 
travesser Ton Baliu.

Segona part plàcida 
per l’Igualada
El quart gol dels de Cesc Mon-
clús, obra de Jassel Oller, ha 
suposat  una  gerra  d’aigua 
freda a les aspiracions de 
capgirar  el  partit  per  l’Alcoi. 
Finalment Edgar Peralta ha 
completat la golejada amb dos 
gols més, ja que Marc Grau ha 
aturat un penal a Joan Munta-
né i a les acaballes Ferran For-

Monclús, dirigint als seus jugadors. L’IHC va fer un torneig Copa Esports Penedès molt discret.

El Monbus IHC acaba el torneig del Penedès en 
una discreta onzena posició final

L’IHC ha fet la convocatòria 
oficial de l’assemblea gene-
ral ordinària del club, que 
tindrà lloc el 24 de setembre 
de  2014  a  la  sala  d’actes 
del pavelló de les Comes, a 
les 19:30h en primera con-
vocatòria i a les 20:00h en 
segona. L’ordre del dia és el 
segënt:
1.- Lectura i aprovació, si 
s’escau,  de  l’acta  de  l’as-
semblea ordinària anterior.
2.- Informe de Presidència.
3.- Balanç econòmic de la 
temporada 2013-14.
4.- Pressupost per a la tem-
porada 2014-15.
5.- Balanç esportiu de la 
temporada 2013-2014.
6.- Precs i preguntes. 

matjé ha enviat la falta directa 
corresponent a la desena falta 
igualadina al travesser.
ENRILE PAS ALCOI (1): Marc 
Grau, Pere Cañellas, Ferran 
Formatjé, César Candanedo i 
Marc Figa -cinc inicial- Jaume 
Arché, David Aguilar
MONBUS IGUALADA (6): Ela-
gi Deitg, Jaume Molas, Ton 
Baliu, Joan Muntané i Sergi 
Pla -cinc inicial- Jassel Oller, 
Albert Querol i Edgar Peralta
Gols:  0-1  Sergi  Pla  (1’),  0-2 
Sergi  Pla  (7’),  0-3  Sergi  Pla 

(15’),  1-3  David Aguilar  (16’), 
1-4 Jassel Oller (29’), 1-5 Ed-
gar  Peralta  (36’),  1-6  Edgar 
Peralta (43’)
Àrbitres: Casanova i Capde-
vila

El Tordera sorprèn el Mon-
bus Igualada (1-4)
Anteriorment a aquest partit, 
el Tordera ha sorprès el Mon-
bus Igualada per 1-4. A dife-
rència  de  l’anterior  partit,  els 
dos equips han imposat un 
ritme alt des d’un bon principi 

que ha permès als porters llu-
ir-se en diverses ocasions.
Les millors oportunitats, però, 
s’han vist  a pilota aturada. Al 
minut 6 Jaume Molas ha vist 
com  Enric  Núñez  li  atura-
va un penal, i tot seguit una 
blava a Ton Baliu permetia a 
Joan Castañé obrir la llauna 
torderenca de falta directa. 
L’Igualada  ha  tornat  a  dispo-
sar  d’una  pena màxima  i  no-
vament Núñez -tot i repetir-se 
el llançament- ha aconseguit 
aturar el llançament a Jassel 

Oller.  També  ha  gaudit  d’un 
penal el Tordera, però Elagi 
Deitg li ha endevinat les in-
tencions a Adrià Martos. Poc 
abans del descans Marçal Cu-
enca ha desviat un xut exterior 
per situar el 0-2 i malgrat que 
els homes de Cesc Monclús 
han tingut una falta directa per 
reduir la diferència, Sergi Pla 
tampoc ha pogut superar a 
Núñez i l’ha enviat al pal.
L’Igualada  ho  intenta  però 
topa amb un immens Enric 
Núñez.
A la segona part ha continuat 
el degoteig a pilota aturada, 
amb bones aturades dels dos 
porters  i  especialment  d’En-
ric  Núñez,  que  ha  evitat  que 
l’Igualada  entrés  en  el  partit. 
Xavi Aldrich, de penal, ha situ-
at el 0-3 pel Tordera, i malgrat 
que  ràpidament  Dani  López 
ha escurçat distàncies amb 
un gol de falta directa, Carles 
Torner ha sentenciat amb l’1-4 
també de falta directa.
MONBUS IGUALADA (0): Ela-
gi Deitg, Jaume Molas, Ton 
Baliu, Sergi Pla  i Dani  López 
-cinc inicial- Joan Muntané, 
Jassel Oller, Albert Querol i 
Edgar Peralta
CLUB PATÍ TORDERA (2): 
Enric  Núñez,  Xavi  Aldrich, 
Joan Castañé, Marçal Cuenca 
i Marc Serra -cinc inicial- Adrià 
Martos, Carles Torner, Pepe 
Hernández
Gols:  0-1  Joan  Castañé  (7’), 
0-2 Marçal  Cuenca  (22’),  0-3 
Xavier Aldrich  (38’),  1-3  Dani 
López  (38’),1-4 Carles Torner 
(42’)
Àrbitres: Josep Gómez i Oscar 
Valverde

L’equip portuguès del Turquel serà el primer 
rival de l’IHC a la Copa CERS, el 18 d’octubre
El Monbus IHC ja coneix el 
seu rival per la primera elimi-
natòria de la Copa Cers. Serà 
l’equip portuguès del Turquel. 
El partit d’anada es disputarà 
a Les Comes el  18 d’octubre 
i la tornada a Portugal el 2 de 
Maig. 
El conjunt arlequinat no ha tin-
gut sort en el sorteig perquè 
en cas de superar als portu-
guesos, a la seva banda del 
quadre,  s’hi  podria  trobar  el 
Trissino italià  (el primer rival 
de  l’IHC  a  la  història  de  les 
competicions continentals, 
l’any 1988) i el Follonica, l’únic 
equip transalpí que ha gua-
nyat la Champions.
El Turquel és un equip molt 
jove,  fundat  l’any  1964  i  que 
només  ha jugat 11 tempora-
des a la Primera Divisió de 
Portugal. Aquesta serà la seva 
segona participació en com-
peticions europees. El seu 
èxit principal va ser arribar a 
la final de la Copa de Portugal 
de la temporada 90-91. Entre 
els seus fets més destacats hi 
trobem que el mite Livramento 
en va ser el seu entrenador.
Els emparellaments dels 
equips  catalans  i  espanyols 

en els setzens de final són els 
següents:
Reus Deportiu-RHC Villach
Oliveirense-Cerceda
Calafell-Sporting CP
Igualada HC-Turquel
OC Barcelos-Noia Freixenet

La OK Lliga comença el 20 
de setembre a Calafell
Recordem que  l’OK  Lliga  co-
mençarà el 20 de setembre a 
les 8 del vespre, a la pista del 
Calafell. Aquest cap de set-
mana  es  jugarà  la  fase  final 

Un dels partits del Turquel, a la seva pista.

de la Supercopa d’Espanya, a 
Reus.
La setmana passada es va fer 
a la capital del Baix Camp la 
presentació de la lliga, i tam-
bé  per  formalitzar  el  conveni 
de coŀlaboració entre la RFEP 
i  l’Associació  de  Clubs  d’Ho-
quei sobre Patins, i per pre-
sentar una nova aplicació per 
seguir les competicions nacio-
nals d’hoquei sobre patins via 
“smartphones” i el joc “OK Ma-
nagaer”, una nova eina pensa-
da per fidelitzar el seguidor de 

l’OK Lliga. 
Carmelo Paniagua, president 
de  la  RFEP,  va  afirmar  que 
“cada any quan comença una 
nova competició es comença 
amb moltes ganes, i aquest 
any comencem amb la Super-
copa a Reus i posteriorment 
l’OK  Lliga,  la  millor  lliga  del 
món sens dubte. Hi ha equips 
molt renovats i amb moltes 
iŀlusions,  tots  tindran  oportu-
nitats de demostrar el seu ta-
lent”.
Més info a ihc.blog.cat



L’Aina, amb l’entrenador Sergi Alamillo, el vicepresident esportiu 
Roger Roca i el president del club , Roger Casellas.
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VOLEIBOL / GUILLEM GONZÁLEZ

El vòlei igualadí ha començat 
la pretemporada 2014-2015 
durant l’última setmana del 
mes d’agost. Tots els equips 
del club ja es troben en funcio-
nament per tal de preparar un 
nou curs que es presenta amb 
moltes novetats. 
L’estiu ha comportat un gran 
nombre d’altes i baixes en les 
diverses seccions del club, 
que ha hagut de fer grans es-
forços per aspirar a mantenir 
el nivell i la quantitat d’equips 
dels últims anys. És per això 
que el primer equip masculí 
s’ha reforçat amb la incorpo-
ració de diversos jugadors del 
filial.
També són moltes les nove-
tats en el primer equip feme-

Sessió d’entrenament de l’IVC.

L’Igualada Vòlei Club torna als entrenaments

ní del club, que s’ha renovat 
amb jugadores dels equips 
base del club. Totes les cares 
noves del club comencen la 
temporada durant el mes d’oc-

tubre i els aficionats al voleibol 
podran seguir la seva progres-
sió, com sempre, al Fortí del 
Gimnàs de Les Comes.

BÀSQUET / CBI

CBI: M.Masegosa (18), 
C.Martínez (9), M.Calleja (6), 
M.Fernández (2), J.Lamolla 
(16) -cinc inicial-, L.Ferrer (2), 
C.Solé (2), M.Sàbat (4). Bai-
xes: C.Oller, M.Fernández, 
J.Codina, L.Rius.
Primera victòria del jove sèni-
or femení B en el primer partit 
amistós de la pretemporada. 
El partit que va enfrontar el 
jove equip igualadí contra el 
sots 25 de l’Òdena va servir 
per cohesionar el grup i sobre-
tot per a començar a veure tot 
allò que s’ha estat treballant 
durant aquestes dues prime-
res setmanes d’entrenament.
Els primers minuts de partit 
van estar marcats per la igual-
tat en el marcador, però ràpi-
dament les joves igualadines 
van escapar-se en el marca-
dor. Ràpids contraatacs i un 
gran encert en el llançament 
exterior feia que s’arribessin 
a uns avantatges de quasi 20 
punts. Les igualadines els hi 
costava defensar en estàtic, 
sobretot les portes enrere i 
la defensa d’ajudes. Això ho 
aprofitava l’equip odenenc 
per anar retallant diferències. 
Quan l’equip local era capaç 
d’aproximar-se en el marca-
dor, les igualadines eren capa-
ces de robar pilotes en defen-
sa i lligar ràpids contraatacs. 
Al descans s’arribava amb un 
còmode 23 a 40.
A la segona meitat, les locals 
van treure el seu millor bàs-
quet. En joc estàtic eren ca-
paces de forçar penetracions 
i acabar des de sota amb cis-
tella. Les blaves en atac esta-
ven estancades, els hi costava 
moltíssim construir el joc ofen-
siu i això provocava imprecisi-

El Bàsquet Igualada femení B guanya
en pretemporada a l’Òdena (49-59)

Nou podi de José Ríos del CAI 
Triatló, a Banyoles
TRIATLÓ / REDACCIÓ

Dissabte 6 setembre, es cele-
brà la XXIX Triatló de Catalu-
nya a la població de Banyoles, 
es tracta de la triatló més an-
tiga de les disputades a Cata-
lunya. La prova puntuable per 
a la lliga de clubs i circuit ca-
talà de triatló va acollir a 630 
participants  en un dia solejat i 
força calorós.
Els triatletes van iniciar la pro-
va amb 1500 metres de na-
tació a l’estany de Banyoles, 
seguits de 40 km de ciclisme 
amb nou recorregut pels vol-
tants de la població de Ba-
nyoles, un circuit trencacames 
amb constants pujades i bai-
xades. Per finalitzar la prova 
els participants van realitzar 
10 km de cursa a peu pels 
voltants de l’estany. Es tracta 
d’una de les proves amb més 
participació del circuit català 
i amb millor acollida per part 
dels participants
Els guanyadors de la prova 
foren Pau Castellvell del Fast-
Triatlon i Ester Hernandez del 
Reus Ploms. Pel que fa als 

components del CAI triatló Pe-
tromiralles, destacar el gran 
treball i estratègia d’equip de 
tots els components que els hi 
va permetre assolir una excel.
lent 9a. posició de la classifi-
cació general de clubs amb 45 
equips classificats, i una bri-
llant 2a. posició de la segona 
divisió del circuit català.
A nivell individual destacar el 
podi de José Rios 3a. a la ca-
tegoria de veterans i la brillant 
38a. posició de la general de 
Jordi Vidal mostrant un gran 
estat de forma i regularitat als 
tres segments de la prova.
Resultats dels components 
del CAI triatló Petromiralles:
38è Jordi Vidal             2h13m04s
53è Marc Codina         2h15m13s
56è Daniel Baraldés      2h15m55s
64è Daniel Segura        2h17m12s
96è Joan Riera             2h20m26s
137è Oriol Castells       2h24m09s
143è José Rios             2h24m57s       
(3r. categoria veterans)
447è Oleguer Suñé      2h54m38s
485è Ricard Solé          3h01m03s
500è Enric Guix                       3h05m16s

Participants del CAI Triatló a Banyoles.

AGILITY / REDACCIÓ

El cap de setmana passat es 
va celebrar una competició 
d’agility al Club Caní La Selva. 
Aquesta prova forma part de 
les competicions que puntuen 
per al campionat d’Espanya 
i es van presentar diversos 
membres del Club montbuienc 
Club d’Agility Rivalcan.
Luis Luque ensinistrador caní 

i entrenador d’agility del Club 
Rivalcan va quedar campió en 
la seva categoria mini de Grau 
III amb el seu gos Melendi el 
diumenge, havent quedat se-
gon classificat el dia d’abans. 
Ara Luis Luque s’està prepa-
rant per anar al campionat del 
Món amb la selecció espanyo-
la que es celebra la setmana 
vinent a Luxemburgo.

Doble podi de Luis Luque en 
una competició d’Agility

ons i pèrdues de pilota. L’Òde-
na CB es va arribar a col·locar 
a 6 punts però l’equip igualadí 
va reaccionar i va tornar a po-
sar terra pel mig. En el darrer 
període va passar factura el 
cansament en els dos equips.
Al final del partit 49 a 59, pri-
mera victòria de les blaves. 
Lluny de la victòria, destacar 
que aquest equip comença a 
assimilar el seu joc i comença 
a conjuntar-se com a equip. 
Tot just acabem de començar, 
però anem pel bon camí. Bona 
feina de tot l’equip i a seguir 
treballant molt dur.

El CBI fitxa Aina Denti, 
exjugadora de Lliga-1

Qualitat i alçada, aquesta és 
la carta de presentació de 
l’Aina Denti. El Club Bàsquet 
Igualada ha fitxat la jugadora 
nascuda a Esplugues de Llo-
bregat l’any 1.985, i que me-
deix 1,92 m d’alçada. Aportarà 
experiència, força i talent a 
l’equip. L’Aina destaca per la 
seva bona mà a 3-4 metres 
i els seus moviments sota la 
cistella. 
Formada a les categories in-
feriors del Segle XXI, ha jugat 
en les dues màximes catego-
ries femenines. Amb la seva 
incorporació, el Sènior Feme-
ní completa un planter amb 
garanties per competir a bon 
nivell.
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L’Ateneu Igualadí comença 
el curs amb una programació 
farcida d’activitats per a to-
tes les edats i tots els gustos. 
L’entitat tanca l’any de cele-
bració del seu 150 aniversari 
i engega una nova etapa amb 
el mateix compromís cultural i 
social que sempre l’ha carac-
teritzat. En aquest sentit, l’Ate-
neu ha omplert l’agenda del 
primer trimestre de l’any amb 
activitats formatives i de lleure 
per a tots els públics.
En un primer bloc trobem els 
cursos i tallers. Els dilluns 
s’imparteix el curs de cinema 
“24 rialles per segon. La comè-
dia en el cinema” (1986-2010) 
a càrrec de Joan Millaret. Els 
dimarts el Club d’Escacs Ate-
neu Igualadí ofereix classes 
d’iniciació i perfeccionament 
d’aquest joc. Els dimarts tam-
bé, els amants dels treballs 
manuals poden apuntar-se 
al taller d’enquadernació per 
aprendre a embellir els llibres 
i salvaguardar-los amb dife-
rents tècniques i materials. 
Les persones obertes a ex-

perimentar i a provar noves 
experiències, a comprendre, 
prendre consciència i practi-
car una mirada creativa per tal 
d’expressar sense limitacions, 
el taller “Expresart” pot ser el 
seu espai, un taller per a expe-
rimentar amb la forma, la llum 
i l’espai utilitzant el dibuix com 
a eina principal i d’altres re-
cursos artístics com l’expres-
sió corporal, el teatre físic, la 
música ...
Per aquells que volen moure 
el cos, ballar amb ritmes llatins 
i passar una estona divertida i 
distesa poden provar amb les 
classes de zumba amb la pos-
sibilitat d’escollir entre dife-
rents dies de la setmana i amb 
horari de matí o de tarda. Una 
altra opció amb moviment po-
den ser les classes de country, 
un ball que compta amb molts 
seguidors que es reuneixen 
tots els divendres al vespre 
per a ballar al gimnàs de l’Ate-
neu. El tai txi també pot ser 
una bona elecció i molt salu-
dable, ja que els seus benefi-
cis no només són físics també 
facilita la relaxació, el cultiu de 

la quietud i una millor actitud 
envers l’entorn. Finalment, 
trobem les classes d’aikido, 
un art marcial tradicional japo-
nès, defensiu i no competitiu 
que dóna molta importància a 
la postura i a la respiració per 
a desenvolupar l’energia inter-
na, un art que està íntimament 
lligat amb l’esgrima i la tradició 
samurai.

El Zoom, conferències, ter-
túlies, música, jocs, llibres...
Aquest primer trimestre de 
curs també compta amb una 
agenda plena d’activitats per 
viure l’Ateneu. Destaca la dot-
zena edició del Festival Euro-
peu de Cinema per a Televisió 
Zoom que un any més acollirà 
a milers d’espectadors. Tam-
bé omple aquesta progra-
mació conferències com “La 
pràctica tradicional del Feng 
Shui” o el cicle de nou confe-
rències organitzades per La 
Teixidora emmarcades dins 
la seva campanya “El país 
que volem”. Una altra propos-
ta és la presentació del llibre 
Otro mundo. Ensayo lujuriante 

de la mujer dominicana y su 
entorno de Josep Pons i que 
anirà a càrrec de l’igualadí Lle-
onard del Río. 
Segueix aquest curs també 
l’espai de tertúlia DdD Dimarts 
de diàlegs amb temes relacio-
nats amb la ciutat que, a partir 
d’una mirada global al tema 
escollit, s’acaben acoten a es-
cala local. En l’espai dedicat 
al cinema, el Cineclub Ateneu 
inicia també la seva tempora-
da que cada segon i quart di-
vendres de mes amb sessions 
del millor cinema no comercial 
i d’autor del moment i els di-
jous amb el cicle de Pantalla 
Oberta. D’altra banda, l’entitat 
El Pati ofereix l’espai “Vine a 
jugar a l’Ateneu” amb diferents 
trobades per a jugadors sense 
experiència o experimentats 
en jocs de taula.
La música també té un espai 
molt destacat amb els con-
certs “Músiques de butxaca” 
, propostes de qualitat i varia-
des quant a estils que el pú-
blic pot gaudir amb un gintònic 
de primera marca gentilesa 
dels patrocinadors. I l’art es-

L’Ateneu Igualadí engega el curs amb l’agenda plena d’activitats 

TEATRE / LA VEU

El Teatre Municipal l’Ateneu 
acollirà la primera producció 
de la companyia El Ballet Im-
perial de la Reina Rosamunda, 
Escenes d’Infants, el proper 
diumenge, 14 de setembre, a 
les 18h. Les entrades es po-
den comprar, al preu de 6 i 8 
euros sense cap taxa afegida, 
al Punt de Difusió Cultural i 
Turística d’Igualada (c/ Garcia 
Fossas, 2), de dimarts a diven-
dres de 19 a 21h i dissabtes i 
diumenges d’11 a 14h i de 18 
a 21h, festius laborables tan-
cat. Hi haurà entrades a partir 
de 5 euros per als més petits.

El Ballet Imperial de la Reina 
Rosamunda
Escenes d’infants, de Frederic 
Mompou (Barcelona, 1893-
1987), és la primera producció 
d’El Ballet Imperial de la Rei-
na Rosamunda, una compa-
nyia que acaben de fundar els 
membres de La Companyia 
del Príncep Totilau per a la 
creació d’espectacles de dan-
sa per a infants. Aquest grup 
ja ha creat espectacles com 
Sis Joans, La Tempesta, Ca-

vallet de cartró o El país de pa 
amb tomàquet. El seu director, 
Marc Hervàs ha dirigit, a més, 
A l’arca a les vuit per a la Fun-
dació Xarxa.
La companyia ja fa temps 
que tenia ganes d’escenificar 
aquestes peces per a piano 
de Mompou, que parlen dels 
valors més importants de la 
infància: la llibertat, l’alegria, 
l’humor, la senzillesa, la ima-

ginació, el joc i la innocència. 
També, des de sempre, hem 
estat vinculats al món de la 
dansa, però no ha estat fins 
ara, després d’haver treballat 
en la direcció i dramatúrgia del 
ballet Petruixka d’Igor Stra-
vinsky, que s’han decidit a fer 
aquest pas. A Petruixka, una 
producció del Gran Teatre del 
Liceu que actualment continua 
representant-se en aquest i en 

altres teatres, van tenir l’opor-
tunitat de treballar amb la co-
reògrafa Catherine Allard i la 
companyia IT Dansa, i aques-
ta experiència els ha animat 
a tirar endavant aquest vell 
projecte. Així doncs, compten 
amb dos ballarins d’IT Dansa 
i, juntament amb l’escenògrafa 
Anna Alcubierre i l’equip habi-
tual de la companyia, han cre-
at Escenes d’infants, que es 

tarà present a través de les 
exposicions de fotografies i 
pintures que ompliran el ves-
tíbul de l’Ateneu cada dia del 
trimestre.
Amb una programació com 
aquesta, l’Ateneu Igualadí se-
gueix amb la seva missió de 
servei a la ciutadania i de tre-
ball per a la construcció d’un 
país millor. I és que l’ Ateneu 
és, sobretot, un espai privilegi-
at per participar activament en 
la vida ciutadana, un altaveu 
plural, lliure i democràtic de 
la societat civil, al servei de la 
cultura, i del país. Al centre de 
la ciutat, l’Ateneu és i ha sigut 
sempre una casa per conver-
sar, debatre, informar-se, for-
mar-se, estudiar, expressar 
opinions, explicar  projectes, 
practicar esport i gaudir de les 
sales que el bell edifici ofereix.
Pot trobar-se més informació 
sobre la programació i les ins-
cripcions a la web de l’entitat 
www.ateneuigualadí.cat, al 
telèfon 938030763 o al mateix 
centre al carrer Sant Pau, 9 
d’Igualada.

El Teatre Municipal l’Ateneu rep diumenge “Escenes familiars”, 
una proposta familiar a partir de la música de Frederic Mompou

va estrenar el juliol del 2013 a 
les Nits Culturals de Sant Pere 
Sallavinera i s’ha pogut veure 
a la darrera Mostra d’Igualada 
Fira de Teatre Infantil i Juvenil.

Escenes d’infants
En aquest espectacle fan un 
recorregut per diverses obres 
per a piano del gran músic 
català Frederic Mompou i, 
seguint l’esperit de la seva 
música, pretenen mostrar els 
valors més importants de la 
infantesa. Expliquen la història 
d’un noi i una noia que viuen 
aclaparats per les obligacions 
de la vida adulta, es troben en-
mig del soroll d’una gran ciutat 
imaginària, obren les portes 
simbòliques de la memòria i 
reviuen les escenes de la seva 
infantesa. A partir d’aquest re-
cord, aprenen a ser uns adults 
més lliures i amb una nova 
construcció de valors, més 
autèntica i vital. Amb aquesta 
nova proposta de dansa in-
fantil, volen apropar als nens 
d’avui la dansa contemporània 
catalana i també la música de 
Mompou.
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D’aquell compromès moviment sufragista anglès 
en van prendre model tots els altres sufragismes 
posteriors, tant del segle XIX com del XX. La llui-
ta i el gran reclam reivindicatiu de les sufragistes 
angleses tenia com a principal punt de pronunci-
ament la negació més rotunda a un acostumat i 
acceptat –històricament- estat immobilista de les 
coses. En aquest sentit, no es va fer esperar una 
radical contestació a una legislació i unes discipli-
nes polítiques que seguien perpetuant, tot i alguns 
signes de progrés, la tradicional subordinació fe-
menina.
En aquest sentit van ser nombroses les dones que 
-any rere any- sense treva en la lluita van plantar 
cara als seus companys per a reclamar-los posar 
fi, més enllà de la pròpia causa feminista, a qual-
sevol acte de discriminació social. Amb tot, però, 
considerant aquell context, no pots passar per alt 
que, d’una banda, tan sols tenien dret al vot els 
barons propietaris i determinats membres de l’Es-
glésia; i, de l’altra, no pots negar els efectes soci-
als que havia de tenir l’alliberament de l’esclavitud.
A partir del 1845 va esdevenir una constant en el sí 
de tota l’opinió pública britànica la lluita d’aquestes 
dones (que van arribar a sensibilitzar-ne a moltes 
més) a l’hora d’apuntar reivindicacions tan nova-

CARMEL·LA PLANELL

Les sufragistes o la negació a una secular subordinació femenina
dores -com, aleshores, revolu-
cionàries- en la línia d’exigir la 
igualtat de drets en la potestat 
dels fills i el dret al divorci, al 
costat d’una vindicació -per a 
les dones i totes les criatures de 
sexe femení- d’una formació i 
cultura equiparable a la dels 
homes, així com la preservació 
del dret de propietats i el dret 
a l’administració dels ingres-
sos propis; un primer precedent 
aquest dels reclams d’indepen-
dència econòmica, com a punt 
de partida de totes les llibertats 
individuals.
D’entre incomptables noms i 
cognoms, des de l’anonimat fins 
a l’àmbit públic, cal citar una de 
les més infatigables lluitadores i capdavantera de 
totes les manifestacions públiques, Mary Smith. 
Aquesta pionera del sufragisme, per allà la dècada 
dels trenta ja es va pronunciar com a primera defen-
sora -en la seva condició de dona soltera i propietà-
ria- del dret a la solvència econòmica i a la tinença 
i/o administració de l’herència patrimonial de les 
dones. Òbviament, per la seva condició de soltera i 
per les seves peticions va ser objecte de reiterades 
ridiculitzacions en el sí de les sessions parlamen-
tàries. Al costat d’ella, moltes altres, que participa-

ven més o menys activament en política, des de 
diferents procedències també s’organitzaven per a 
reivindicar els seus propis drets en aquest camp; 
així com solidaritzar-se amb la causa de l’abolició 
de l’esclavitud i reprovar la brutal explotació de la 
classe obrera, en plena eufòria  industrial.
Cap el 1849 ja s’inaugurava la Primera Associació 
de Dones de la Política, que va incidir en la urgèn-
cia de la concessió del vot femení, expressada en 
una apassionada i cruel batalla al Parlament i al 
carrer al llarg de molts anys.   

Entre nosaltres

Els primers passos de la vindicació 
del  “vot femení”

CINEMA / S.T.

Aquests dies es celebra a la 
seu barcelonina de la Filmo-
teca de Catalunya la Setmana 
de Cineclubisme Català. Hi 
ha estat convidat el Cineclub 
Ateneu, que des de fa més de 
trenta anys ofereix a la ciutat 
d’Igualada distints serveis de 
caràcter cinematogràfic: publi-
cacions, cursos, exhibicions, 
cicles i sessions de cinema 
quinzenals, tant a la sala de 
socis de l’Ateneu com al Tea-
tre, les habituals sessions de 
cineclub, quinzenalment els 
divendres. Ara mateix, en no 
existir cap sala d’exhibició co-
mercial, les úniques sessions 
regulars de cinema que es fan 
a Igualada estan programades 
pel Cineclub Ateneu.
El Cineclub Ateneu ha estat 
convidat i participarà doncs 
en aquesta primera Setmana 
de Cineclubisme Català, on 
s’hi faran debats i projeccions 

de pel·lícules. Està prevista 
l’estrena de la peŀlícula xilena 
Joven y alocada, de la directo-
ra Marialy Rivas.  També està 
prevista una taula rodona so-
bre  “El cineclubisme a Catalu-
nya, avui”
De fet els cineclubs, des de 
mitjans dels anys cinquan-
ta, han fet possible la difusió 
d’una “altre” cinema al nostre 
país. Llavors es lluitava so-
bretot contra els límits de la 
censura oficial; ara, contra els 
de la censura comercial i les 
desigualtats territorials. I és 
que els cineclubs catalans re-
presenten a comarques -en 
moltes ocasions- l’única opció 
per veure cinema d’autor i en 
versió original. El seu dinamis-
me i oferta heterogènia passa 
per projectar cinema inèdit, do-
cumentals, fer coŀlaboracions 
amb d’altres entitats... Els films 
que es projecten a la Filmoteca 
de Catalunya, proposats per la 

Federació Catalana de Cine-
clubs avalen un format de pro-
gramació nascut de la tradició 
cineclubista –molt arrelada a 
Catalunya-, de passió pel bon 
cinema i de complicitat amb un 
públic proper i fidel -ja que sen-
se ells seríem ben poca cosa-, 
però que alhora, i en clau de 
futur, s’ha d’enfortir amb nous 
models d’exhibició. 
Els cineclubs acaben fent, com 
la mateixa Filmoteca, una tasca 
de programadors “complemen-
taris”. I és així com en aquestes 
jornades, els cineclubs propo-
sem un seguit de peŀlícules, 
totalment inèdites. Els espec-
tadors assistents podran gaudir 
d’una comèdia japonesa (Afro 
Tanaka, 2012), d’un documen-
tal sobre com el cultiu del vi pot 
servir per desenvolupar una 
important feina d’inclusió social 
(Terra d’oportunitats, 2011), un 
film xilè sobre la descoberta de 
la sexualitat d’una noia criada 
en el marc d’un catolicisme de 
la vella escola (la ja citada Jo-
ven y alocada), un altre film lla-
tinoamericà  que lliga realisme 
màgic i tradició revolucionària 
(Abuelos, 2010) i l’estrena a 
l’Estat Espanyol d’uns docu-
mentals, produïts entre el 1965 
i 1967, de qui ha estat mestre 
d’Abbas Kiarostami, el també 
iranià Kamran Shirdel. 

El Cineclub Ateneu a la Setmana del 
cineclubisme català

MÓN CASTELLER / LA VEU

Després de la gran Diada de 
Festa Major d’Igualada on 
els Moixiganguers van acon-
seguir la seva millor actuació 
tot descarregant la torre de 8 
amb folre, els morats van tor-
nar a demostrar que es troben 
en un gran moment en dues 
actuacions aquest passat cap 
de setmana. En les dues oca-
sions, la colla anoienca va tor-
nar a descarregar la torre de 
7 i el 4d8, un gran doblet que 
demostra que la colla conso-

lida aquests grans castells i 
segueix mirant endavant. 
Dissabte a la tarda, els Moi-
xiganguers van actuar amb 
Castellers de Lleida a Agra-
munt. El tercer castell escollit 
va ser el 5d7.
Diumenge al matí, i amb la 
companyia dels Castellers del 
Poble Sec i els Bordegassos 
de Vilanova, els Moixigan-
guers van assolir la seva millor 
Diada a la Festa Major de Vila-
nova del Camí en la seva 20a 
visita. A més de la torre de 7 i 
el 4d8 esmentats, els morats 
van decarregar el 7d7.

La setmana de la Diada Na-
cional de Catalunya serà in-
tensa pels Moixiganguers. 

Dimarts, la colla va rebre el 
Premi al Compromís Cultural 
que atorga Òmnium Cultural 
Anoia en l’acte que es realit-
zà al Teatre Municipal l’Ateneu 
d’Igualada.  
Ja el dia 11, els Moixiganguers 
van actuar al migdia als Hos-
talets de Pierola i posterior-
ment es dirigiren a Barcelona 
per ser al tram 49 de la Via 
Catalana, on van aixecar una 
de les seves construccions 
habituals.

Bon cap de setmana dels 
Moixiganguers amb doblet de 
4d8 i torre de 7 
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L’Aula d’Extensió Universitària 
per a la Gent Gran de l’Ano-
ia, l’AUGA, presenta la pro-
gramació del primer trimestre 
del nou curs 2014-2015. De 
setembre a desembre, un to-
tal de 13 sessions d’àmbits di-
versos que s’impartiran cada 
dilluns a les 6 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu. 
L’igualadí Enric Morist serà qui 
donarà el tret de sortida del 
curs a l’AUGA, amb la confe-
rència “La Creu Roja davant la 
crisi econòmica”, el proper 15 
de setembre.
Enric Morist és un igualadí 
que, des de molt petit, ha estat 
vinculat a les activitats i res-
ponsabilitats de la Institució 
Creu Roja, primer a Igualada i 
l’Anoia i, més tard, en tasques 
de direcció a nivell de Catalu-
nya. En l’actualitat és Coordi-
nador General de la Creu Roja 

Catalunya, Vicepresident de 
la Taula d’entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya i 
Membre del Consell Assessor 
de Polítiques Socials i Famili-
ars del Govern de Catalunya.

Ponències de temàtiques 
variades, per a tots els pú-
blics
La resta de conferències abor-
daran àmbits diversos, com la 
desigualtat social i econòmi-
ca, l’experiència dels amants 
dels globus aerostàtics a Bora 
Bora, la història que va suc-
ceir als Prats de Rei durant la 
Guerra de Successió, la religió 

L’AUGA engega la programació del 
curs 2014-2015

o la ciència.
Per a tenir tota la informa-
ció de les ponències, des de 
l’organització de l’AUGA s’ac-
tualitza setmanalment la pà-
gina web www.auga.cat, que 
també inclou el programa del 
trimestre.
L’AUGA, que va començar fa 
prop de vint anys de la mà de 
Magí Puig i Gubern, ha conti-
nuat fins avui mantenint l’ob-
jectiu de continuar aprenent. 
La junta actual, encapçalada 
per Jaume Ortínez, segueix 
apostant per mantenir la mis-
sió fundacional i anar incorpo-
rant noves generacions. 

El coordinador ge-
neral de Creu Roja 
Catalunya Enric Mo-
rist obrirà dilluns 
vinent, dia 15, les 13 
sessions del primer 
trimestre de l’AUGA

Aquest passat diumenge, el 
grup teatral de Ca n’Aguilera 
va posar en escena al Casal 
Català dels Hostalets de Pi-
erola aquesta obra de teatre 
original de Jordi Galceran .
En el text original cal recor-
dar que el repartiment cons-
ta de tres actors i una actriu, 
però els amics de Ca n’Agui-
lera, més concretament el 

El método Gronholm

seu director Ricard Picart, ha 
canviat un personatge masculí 
per un de femení, per necessi-
tats de la companyia. 
El repartiment ha quedat de la 
següent manera: Ferran Auge: 
Marc Picart, Núria Font: Núria 
Almirall, Merce Degàs: Mercè 
Vaquero, i Carles Bueño inter-
pretat per Santi Sagrera. 
El Método Gronholm és una 

CARLES MUNTANÉ

EXPOSICIONS / LA VEU

Amb l’inici de curs es reprenen 
les exposicions a l’Escola Mu-
nicipal d’Art Gaspar Camps i 
és l’artista barcelonina Rosa 
Permanyer qui inicia aquesta 
nova temporada amb la mos-
tra “Temps de vermells”, una 
selecció dels seus darrers tre-
balls centrats en la tècnica del 
gravat. Formada en l’àmbit de 
l’interiorisme a l’Escola Eina 
d’Art i Disseny, Rosa Perma-
nyer inicia la seva trajectòria 
pedagògica com a professo-
ra fundadora del Taller d’Art 
Manolo Hugué de Caldes de 
Montbui, on des de 1980 con-
tinua impartint classes de gra-
vat. Actualment també dóna 
cursos de gravat al Cercle 
Artístic de Sant Lluc de Bar-
celona.
En la seva obra artística Per-
manyer combina les tècni-
ques del gravat no tòxic i de 
l’aquarel·la matèrica d’una 
forma molt innovadora. En les 
seves obres constatem la su-
blimació de la natura, la recer-

ca de l’harmonia i l’equilibri, i 
la progressiva depuració de 
la forma. Unes obres serenes 
i subtils, properes a una estè-
tica Zen i extraordinàriament 
evocadores, que han estat ex-
posades no només a Catalu-
nya sinó a països com Corea 
del Sud, Mèxic, Colòmbia, Ità-
lia, Bèlgica, Suècia, Argentina, 
Finlàndia, o al Quebec.
L’exposició es podrà veure 
fins al dia 17 d’octubre en l’ho-
rari habitual de l’escola.

“Els vermells” de Rosa 
Permanyer inauguren el curs a 
l’EMA Gaspar Camps

sàtira sobre el món dels 
processos de selecció. Qua-
tre aspirants “lluiten” per un 
lloc d’alt nivell en una de les 
més prestigioses empreses 
transnacionals del món. Es 
presenten en una oficina per 
passar la darrera etapa d’un 
procés de selecció però no es 
tracta d’un procés convencio-
nal sinó que segueix un mè-
tode en concret, el mètode 
Gronholm. De mica en mica, 
i després de passar les dife-
rents i esbojarrades proves 
eliminatòries, els aspirants 
aniran descobrint les seves 
diferents personalitats i  refle-
xionaran en clau de comèdia, 
sobre certes pràctiques del 
món corporatiu actual. 
Resumint: una obra amb 
dues parts, força divertida, 
entretinguda i amb un nivell 
d’interpretació bo, i amb un 
final d’aquells que no es pot 
explicar, fa que el públic as-
sistent, més de mitja platea, 
gaudeixi d’un bon teatre.

MÚSICA / LA VEU

Intensa activitat en la primera 
setmana del nou curs de la Co-
ral de Santa Maria d’Igualada 
sota la direcció de Coni Tor-
rents i amb l’acompanyament 
al piano i a l’orgue de Maite 
Torrents. Dissabte passat dia 
6, la Coral va oferir durant una 
hora, un recital de havaneres, 
a la rambla de Sant Isidre, 
dintre dels actes de la Botiga 
al Carrer, organitzats per Igua-
lada Comerç. El diumenge dia 
7, va participar en els cants de 
la missa estacional presidida 
pel Bisbe de Vic, monsenyor 
Romà Casanova, a l’església 
de la Soledat, com a cloenda 
de la visita pastoral en aque-
lla parròquia. El dilluns dia 8, 

actuà en la capella de Gràcia, 
amb motiu de la festivitat de 
la Presentació de la Verge, en 
el transcurs de la missa cele-
brada per l’arxiprest Mn. Josep 
Massana; en acabar va oferir 
un petit concert de quatre can-
çons: «El capità», «Pots som-
niar una mica en mi» –que la 
Coral va dedicar a la Sra. Anna 
Viadiu–, «D’un temps, d’un 
país» i «Cant a la senyera».
Per a dilluns vinent dia 15, es 
prevista l’actuació de l’esmen-
tada Coral a 2/4 d’12 del matí, 
en l’Eucaristia de la festa pa-
tronal de la Soledat.
Els actes de la commemoració 
del 75è. aniversari continuaran 
fins el proper 30 de novembre.

Copiosa activitat en l’inici del 
nou curs de la Coral de Santa 
Maria

La cantada d’havaneres, dissabte a la Rambla (Foto: Jaume Vila)
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Amb els assajos d’aquest mes 
de setembre la Schola Canto-
rum ha iniciat el nou curs i per 
aquest motiu convida els joves 
i homes afeccionats a la músi-
ca i el cant a formar part de la 
coral. Per a més informació po-
deu dirigir-vos tots les dimarts 
de 5 a 6’30h i els dijous de 6’30 
a 8’30h al nostre local socials, 
carrer de santa Paula, 3, bai-
xos.
Recordem que aquesta entitat 
coral fou fundada pel mestre 
Joan Just i que en aquest any 
se’n compleix el 75è. aniversa-
ri.
Durant la seva existència s’ha 
guanyat un merescut prestigi 
per les seves actuacions a la 
nostra ciutat i comarca com 
també en altres lloc d’Espanya  
l’estranger (França, Itàlia, Su-

ïssa).
En el seu repertori, a més de 
composicions de polifonia re-
ligiosa i clàssica, hi figuren 
altres obres populars que els 
permet fer actuacions molt va-
riades. La coral la formen nor-
malment de 25 a 30 cantaires 

Inici de curs de la Schola Cantorum

Torna, en la seva 38a. edició, l’exposició “La 
pintura com a hobby” a la Sala Municipal
PINTURA / LA VEU

Dimarts, amb presència de Jo-
sep Miserachs, primer tinent 
d’alcalde i regidor de Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada, va 
tenir lloc l’acte inaugural de 
l’exposició “La pintura com a 
hobby” que aplega les obres 
d’un bon grup de pintors no 
professionals, que fan de la 
pintura el seu entreteniment, 
aportant obres de qualitat a la 
ciutat.

de veus masculines.
Assumeix la direcció de la co-
ral en l’actualitat en Josep Mi-
quel Mindán i com a sotsdirec-
tor Antoni M. Prat, tots ells molt 
compromesos a continuar amb 
l’obra i l’esperit del fundador.

MÚSICA / LA VEU

Després de l’èxit de les Vetlla-
des de capvespre, per aquest 
final d’estiu i començament de 
tardor s’enceta un nou cicle 
d’uns altres  tres concerts en 
el marc privilegiat de l’església 
romànica de Santa Maria de 
La Tossa organitzat per Con-
trapunt, plataforma per a la 
promoció d’activitats musicals 
i la Fundació La Tossa, que 
compta amb la col·laboració 
del Consorci de La Tossa, el 
restaurant La Tossa i la Llibre-
ria Llegim…? d’Igualada.  Els 
concerts  es duran a terme 
dins la mateixa església  els 
diumenges a la una del mig-
dia, per això  el cicle portarà 
per nom Concerts de Migdia. 
El primer d’ells tindrà lloc diu-
menge vinent, dia 14, i  anirà 
a càrrec del duo de violins 
Peña-Andújar, format pels 
igualadins  David Andújar i 
Luis Peña, que ens interpre-
taran un brillant programa vir-
tuosístic d’obres del segle XIX 
i XX, des dels autors conside-
rats els pares del violí modern 
fins d’altres que han treballat 
per Hollywood: Viotti, Bériot, 
Rosza, etc.  
El preu de l’entrada és de 6 
euros, però es podran adqui-
rir entrades anticipades a Lle-
gim…? Llibreria, a 5 euros. 
L’entrada és gratuïtra pels in-
fants fins 9 anys i, de 10 a 14 
anys, a meitat de preu. Amb 

l’entrada el restaurant ofereix 
descomptes en el preu del di-
nar. Per a reserves cal trucar 
al telèfon 646728984. Tothom 
qui desitgi completar una in-
teressant matinal cultural pot 
pujar a les 12 del migdia on hi 
haurà  visita guiada de l’esglè-
sia, el castell i l’entorn.
Els altres concerts del cicle 
tindran lloc a la mateixa hora 
i dins les mateixes condicions, 
el dia 28 de setembre, amb 
el Duo Dilettanti, format pels 
també igualadins, la soprano 
Assumpció Linares acompa-
nyada a la guitarra per Albeer-
to Luque, que ens oferiran un 
programa de canço catalana 
d’ahir i d’avui, a través d’un-
passeig per les músiques i la 
poesia del segles XX i XXI a 
casa nostra. El darrer concert 
tindrà una vessant didàctica 
i anirà a càrrec del conegut 
flautista i professor anoienc 
David Riba amb l’ espectacle 
500 anys de flautes, on ens 
mostrarà l’evolució de la flauta 
des de l’Edat Mitjana fins els 
nostres dies. 

Comença el nou cicle de 
concerts a La Tossa de 
diumenges al migdia
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Després del parèntesi estival, 
tornen els concerts al Hot Blu-
es.
Serà el proper dijous 18 de 
setembre i anirà a càrrec de 
Sabina Witt, qui presentarà el 
disc Vistes al Mar, amb Sabi-
na Witt, Guillermo Rizzotto i 
Joan Antoni Pich. Un disc llu-

Tornen els concerts al Hot Blues

MÚSICA / LA VEU

Tota bona feina té recompen-
sa i així ha estat amb l’èxit que 
han tingut les quatre represen-
tacions del musical Peter Pan, 
la nova producció de la Coral 
Infantil Gatzara. 
El passat divendres, diumen-
ge i dilluns el Teatre Municipal 
l’Ateneu va omplir totes les 
seves butaques amb un públic 
ansiós per veure el resultat de 
9 dies de treball i d’il·lusió per 
preparar un musical des de 
zero. A l’escenari un conjunt 
de 80 cantaires d’arreu de la 
comarca d’entre 7 i 17 anys 
van mostrar i oferir un gran 
espectacle, tot cantant, ballant 
i lluint els vestits i decorats fets 
per ells mateixos. Tota la fei-
na realitzada durant els dies 
anteriors va donar el seu fruit 
i tant el públic com els matei-
xos participants en van gaudir 
al màxim. 
Els nens i nenes amb entusi-
asme, motivació i seguretat 
van aconseguir traslladar al 
públic cap al País de Mai Més. 
Durant l’aventura no hi van 
faltar els indis, ni les sirenes, 
ni els pirates, ni els nens per-
duts, ni les fades... ni la màgia 

de volar! Per un moment tot-
hom va esdevenir un nen que 
no volia créixer. Tot un fantàs-
tic viatge al País de Mai Més 
que va deixar al públic ben 
impressionat i amb ganes de 
repetir.
Peter Pan ha estat possible 
gràcies a la il·lusió, l’actitud i 
l’excel·lent treball dels nens i 
nenes; la col·laboració de les 
famílies; i també a la dedica-
ció i al talent de l’equip d’es-
pecialistes, format pels res-
ponsables de la Coral Infantil 
Gatzara, Pep Farrés com a di-
rector escènic, Susana Enrich 
i Elisabet Farrés en la part de 
decorats i Sònia Mateu en la 
part de vestuari.
Moltes gràcies a tothom qui ho 
ha fet possible!

Gran èxit del musical Peter 
Pan de la Gatzara

CULTURA / LA VEU

El programa Cultura en Família 
proposa una quinzena d’alter-
natives culturals, educatives 
i lúdiques per als mesos de 
tardor a la ciutat d’Igualada. 
D’aquesta manera, tots els diu-
menges de setembre a desem-
bre hi haurà un ampli ventall 
d’activitats familiars, la majoria 
d’elles gratuïtes.
La programació arrenca amb 
Jocs de 1714. La memòria lú-
dica del Tricentenari, que se 
celebra al Museu de la Pell 
el 7 de setembre, dins també 
dels actes que commemoren 
els 300 anys de la Guerra de 
Successió. El 14 de setembre, 
espectacle de dansa Escenes 
d’infants amb música de Fre-
deric Mompou. Una setmana 
més tard, el dia 21, oportuni-
tat per conèixer gratuïtament 
i amb aforament limitat el nou 
museu del ferrocarril en mini-
atura Railhome BCN i, el dis-
sabte 27 de setembre, Lectura 
il·lustrada 1714, basada en 
l’àlbum de Jordi Sierra i Fabra, 
amb lectura d’Elisenda Roca 
i dibuixos en directe d’Ignasi 
Blanch. El mes de setembre 
culminarà el dia 28 amb les ti-
telles de El conte de la lletera a 
l’Ateneu.
El 5 d’octubre, torn per la visita-
taller “Retrats de persones esti-
mades”, coincidint amb l’expo-
sició fotogràfica “Cara a cara” 
al Museu de la Pell. El dia 12, 
Cabaret elegance a l’Ateneu, 

un espectacle de circ merei-
xedor de diferents premis. Una 
setmana més tard, proposta 
a l’aire lliure, amb una cami-
nada pel riu Anoia al seu pas 
per Igualada descobrint la fau-
na i la flora d’aquesta zona. El 
mes d’octubre acabarà el dia 
26 amb l’espectacle de titelles 
Dragoncio, de la companyia 
Los Titiriteros de Binéfar.
El 9 de novembre l’Ateneu re-
brà La màgia del mag Lari i, el 
dia 16, el Museu de la Pell pro-
posa el taller de cuina en an-
glès “Let’s make a cake”. El 23, 
torn per Musiquetes de paper, 
les cançons dels infants de fa 
cent anys i, el dia 30, Cinema 
en Català porta el film d’anima-
ció Astèrix a Amèrica. Cultura 

El programa Cultura en Família proposa circ, 
tallers, titelles, caminades, música i cinema 
per als mesos de tardor

en Família finalitzarà al desem-
bre amb un nou espectacle de 
titelles el dia 7, La granja, i amb 
el taller “Fem papers per les 
postals de Nadal”, en aquest 
cas el dia 21.
L’Institut Municipal de Cultura 
(IMC) de l’Ajuntament d’Igua-
lada, el Museu de la Pell, la 
Biblioteca Central i el Progra-
ma de Millora del Barri de Sant 
Agustí, impulsen novament i 
de manera conjunta aquesta 
programació que es va iniciar 
el gener de 2012. Recull tam-
bé la programació estable de 
teatre infantil que organitza 
l’associació Xarxa d’Igualada. 
El programa complet es pot 
consultar al web www.iguala-
da.cat.

minós inspirat en l’obra poèti-
ca de Joan Maragall, Salvador 
Espriu i Miguel Hernandez. Un 
viatge sonor carregat de se-
ducció lírica i emocional amb 
sonoritats que abracen el jazz, 
el folk i la cançó.
El concert començarà a 2/4 
d’11 i l’entrada tindrà un cost 
de 3 euros.

ANUNCI
Aprov. Inicial expedient modificació planejament urbanístic.

Amb el present es fa públic que l’Ajuntament, en sessió plenària de data 11 de 
juny de 2014, ha aprovat inicialment l’expedient de modificació puntual de les 
Normes Subsidiàries de planejament urbanístic “Ampliació i adequació de vial 
perllongació C/. Principal entre el carrer Torre Baixa i la variant exterior”, obrint 
un termini d’exposició pública de l’expedient de un mes a comptar des del dia de 
la publicació del corresponent anunci al BOP per tal que els interessats el puguin 
consultar i, si s’escau, presentar les seves al·legacions, reclamacions i/o sugge-
riments en deguda forma. Cas de no ser presentada cap reclamació o al·legació, 
l’expedient podrà esdevenir aprovat tàcitament de forma provisional i es trami-
tarà a la Comissió Territorial d’Urbanisme corresponent per a la seva aprovació, 
si s’escau, definitiva.

L’Expedient també es pot consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament  
www.latorredeclaramunt.cat

La Torre de Claramunt, 13 de juny de 2014.

Lluís Colau Asensio.
Secretari.
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MUSICAL. “EL FANTASMA DE 
L’ÒPERA”
- Piera 
Repetició del musical estrenat 
el 4 de juliol al XVIII Cicle de 
Concerts «A l’estiu, música en 
viu».
Divendres, a les 10 del vespre 
al Teatre Foment.

20 ANIVERSARI DELS PIXA-
FORCS I CAGAESPURNES
- Masquefa 
Tallers, tabalada, espectacle i 
correfoc per celebrar l’aniver-
sari de la colla de diables de 
Masquefa.
Divendres, a la tarda i al vespre 
a la plaça de l’Estació.

DISSABTE 13

RECREACIÓ HISTÒRICA DEL 
TRICENTENARI
- Igualada 
Pedrenyal.
Igualada es convertirà en un 
campament militar de l’any 
1714.
Dissabte, de les 11 del matí a 
les 8 del vespre a la plaça del 
Pilar i nucli històric.

VINE A JUGAR A L’ATENEU
- Igualada 
Pati Societat Patfinder. Partides 
per a jugadors sense experièn-
cia i jugadors experimentats.
Dissabte, de les 11 del matí a 
les 8 del vespre a l’auditori de 
l’Ateneu.

MERCAT MODERNISTA
- Els Hostalets de Pierola 
Cap de setmana d’actes amb el 

7è. Mercat Modernista. Mercat, 
activitats per a totes les edats, 
música, dansa...
Dissabte i diumenge durant tot 
el dia als Hostalets.

DIUMENGE 14

DANSA. “ESCENES D’IN-
FANTS”
- Igualada 
El ballet imperial de la reina Ro-
samunda ens explica la història 
d’un noi i una noia aclaparats 
per la vida adulta.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

CONCERT. “EL SETGE DE 
BARCELONA”
- Masquefa 
Concert dramatitzat ‘El setge 
de Barcelona’, amb motiu de la 
Diada Nacional de Catalunya.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
la capella del Roser.

IV FESTIVAL DE BLUES
- Masquefa 
Gaudeix del millor blues del 
moment.
Diumenge a partir de 2/4 de 8 
del vespre a la piscina.

BALLADA DE SARDANES
- Vilanova del Camí 
Cada segon diumenge de mes 
l’Agrupació Sardanista organit-
za una ballada de sardanes.
Diumenge a les 12 del migdia a 
la plaça del Mercat.

DILLUNS 15

CONFERÈNCIA. “LA CREU 
ROJA DAVANT LA GREU CRISI 

ECONÒMICA”
- Igualada 
Conferència a càrrec d’Enric 
Morist, igualadí molt vinculat a 
la institució. Organitzada per 
AUGA.
Dilluns, a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMECRES 17

CINEMA VO
- Igualada
Projecció, en versió original, de 
la peŀlícula “The Moonstone”, 
basada en la noveŀla de Wilkie 
Collins que es comentarà al 
Club de lectura en anglès.
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Presentació del llibres “Otro 
mundo. Ensayo lujuriante de la 
mujer dominicana y su entorno” 
de Josep Pons.
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
sala de socis de l’Ateneu.

DIJOUS 18

CLUB DE LECTURA
- Igualada
Club de lectura per a persones 
adultes que han llegit el llibre 
“La herencia de la tierra”, d’An-
drés Vidal. Es comptarà amb 
la presència de Màrius Mollà, 
l’autor.
Dijous a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

EXPOSICIONS

ELS ANUNCIS EN ELS 
PROGRAMES DE FESTA 
MAJOR 1920-1970
Recull d’anuncis publicitaris 
inclosos en els programes de 
Festa Major. A diverses sales 
igualadines: Sala Municipal 
d’exposicions (fins el 7 de se-
tembre), El Portal del Llevador, 
Cal Blaiet, Somiatruites, Rec-
toria de Santa Maria i l’Em-
premta.
Fins el 14 de setembre.  

CARTELLS DE FESTA 
MAJOR I MOIXIGAN-
GUES
Fotografies antigues de car-
tells de Festa Major i de la 
moixiganga. 
Durant tot el mes de setembre 
al Mercat de la Masuca.

SCHOLA CANTORUM: 
75 ANYS
Visió històrica de la coral igua-

ladina des de la seva fundació 
fins al dia d’avui. 
Del 20 d’agost al 20 de setem-
bre al vestíbul de la Biblioteca 
Central d’Igualada.

AMPOLLES DECORA-
DES A MÀ
Teresa Ferré Canals
Ampolles reciclades, que ves-
tides de colors i filigranes, es 
converteixen en peces úniques. 
Del 20 d’agost al 31 d’octubre al 
punt de lectors de la Biblioteca 
Central.

CAL FONT: UNA MI-
RADA ALS 120 ANYS 
D’UNA FÀBRICA DE 
TEIXITS
Una mirada a la història de la 
fàbrica del Cal Font a partir de 
fotografies, documentació i tei-
xits.
Del 20 d’agost al 23 de setem-
bre a la sala d’exposicions de la 
Biblioteca Central d’Igualada.

LECTURES SOBRE 1714
Mostra de llibres i audiovisuals 
per conèixer els fets dels 1714 
tant des de la vessant històrica, 
com literària, musical i cinema-
togràfica.
De l’1 al 30 de setembre a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

LA PINTURA COM A 
HOBBY
38a edició de l’exposició dels 
pintors amateurs de la pintura 
com a hobby.
Del 9 al 28 de setembre a la 
Sala Municipal d’Exposicions

EINGANG I, HAUS 11-17
Lourdes Fisa
Pintura i gravat que ens por-
taran a través d´un fil íntim i 
personal a commemorar els 25 
anys de la caiguda del mur de 
Berlin.
Del 9 de setembrea al 26 d’oc-
tubre a Artèria Igualada

ANIMALADES
Representacions d’animals en 
suports, formats i mesures di-
ferents.
De l’1 al 30 de setembre a la Bi-
blioteca de Piera.

CERÀMICA
Exposició de ceràmica de les 
Germanes Prat.
De l’1 al 16 de setembre a casa 
Joan Prat de Calaf.

TEMPS DE VERMELLS
Rosa Permanyer
L’exposició parteix de la comu-
nicació amb la natura i la ciutat 
de l’autora.
Del 16 de setembre al 16 d’oc-
tubre a la sala de l’EMA Gaspar 
Camps.

ÍDEM 
Joana Sardà
Mostra de les diferents obre so-
bre recerca personal i subjecti-
va de la identitat.
Del 18 de setembre al 2 d’octu-
bre a Cal Blaiet.

ESGLÉSIES I ERMITES DE 
L’ANOIA EN MINIATU-
RA 
Francesc Arévalo i Cortès
Vuit maquetes en fusta de les 
ermites i esglésies que tenim 
a l’Anoia.
Fins el darrer diumenge de no-
vembre a l’ermita de la Tossa 
de Montbui.

ESPERANT DOS PER 
COMENÇAR LA SESSIÓ
Josep M. Corbera
Fotografies.
De l’1 al 30 de setembre al 
vestíbul de l’Ateneu Igualadí.

ЦВЕТЫ FLORES FLORS 
FLOWERS
Natalia Dubovik, 
Aquarel.les de flors que des-
taquen per la seva subtilesa, 
elegància i frescor,.
De l’1 al 30 de setembre a Lle-
gim...? Llibreria

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS
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EXPOSICIONS / LA VEU

Des de el passat 1 de se-
tembre de 2014 fins al final 
del mateix mes, a la llibreria 
d’Igualada “Llegim…?” està 
esposada la segona exposició 
de la pintora d’origen rus, Na-
talia Dubovik.
L’exposició anomenada 
“Цветы Flores Flors Flowers ” 
es compon d’una quinzena de 
quadres realitzats en aquarel-
la. Els treballs de Natalia Du-
bovik, destaquen per la seva 
subtilesa, elegància i frescor, 
que ens donen les flors al llarg 
de la nostra vida.
Natalia Dubovik, nascuda a 
Rússia, concretament a la Si-
beria, és una gran amant de la 
nostra naturalesa mediterrània 
tant acolorida, plena de vida i 
de passió. Les seves pintures 
emmarcades sempre en mars 
purament blancs, com el color 
de la neu dels boscos siberi-
ans que envolten el llac Bai-

kal. Això encara ressalta més 
el contaràs d’aquestes dues 
terres, tant diferents i tant esti-
mades per ella.
Fa més de quinze anys que 
la Natalia Dudovik resideix a 
Igualada i que és coneguda 
per la seva tasca com a pro-
fessora de rus. Ella ha volgut 
tornar a recuperar la seva 
gran afició del passat, que 
és la pintura, de la mà de la 
seva mestra la senyora Teresa 
Riba, una reconeguda escul-
tora i pintora de l’Escola Muni-
cipal d’art Gaspar Camps.
Qualsevol persona que ho 
desitgi pot vindre a contem-
plar els quadres de la Natalia 
Dubovic, que com ja hem dit 
estaran exposats durant tot 
aquest mes de setembre. 
Si algú s’ha sent atret per 
qualsevol d’aquest, per poder 
donar a la seva llar un toc de 
llum, color i frescor, sàpiga 
que també els pot adquirir.

Aquarel.les de flors, de Natalia 
Dubovik, a Llegim...? Llibreria



El semblant d’un paisatge lunar al costat 
de les sorprenents formacions derivades 
de l’aridesa de bona part del territori de 
l’Anatòlia central atorguen una atmosfera 
atemporal a una insòlita Capadòcia que 
no tardes a endevinar com a una mil.le-
nària i ancestral destinació que va servir 
d’insòlit recer per a unes innombrables 
llars i un no menys curiós estil de vida. 
Aquesta regió abraça els vells assenta-
ments de l’actual Turquia de Nigde, Ak-
saray, Nevsehir, Nigde, Kirsehir i Kayseri, 
unes cabalístiques poblacions que van 
originar-se fa prop de deu milions d’anys 
a partir de l’erupció de tres volcans: l’Er-
ciyes, l’Hasandag i el Golludag. Per aques-
tes contrades, la lava i les cendres vessa-
des dels seus cràters, al cor de la regió dels 
llacs Neogene i del riu Kizilirmak, van cre-
ar el llençol precís que la posterior erosió 
natural i el pas del temps ha anat dibui-
xant al seu antull. 
La omnipresent roca esponjosa que se 
n’ha derivat de les successives erupcions 
ha sofert un procés de trossejament que, 
per l’efecte de diversos accidents fluvials, 
ha  donant forma a l’actual concentració 
de les anomenades xemeneies i de llars 
embotides dins les roques. Efectivament, 
tan bon punt vas ingressant per l’espès 
galimaties de muntanyes, valls, senders 
i canons, vas descobrint una riquesa na-
tural i també cultural úniques al món: un 
patrimoni artístic tan colpidor com alhora 
xocant del pas de pobles assiris, hitites, 
frigis, lidis, bizantins i otomans, entre d’al-
tres.
Aquest fenomen natural, doncs, tan 
sols troba una explicació si observes 
amb deteniment que, darrere de la mo-
numental plasticitat del paisatge, s’hi 
amaguen mil i una llars que van ser –i 
encara són- el refugi i l’hàbitat d’uns 
poblats que ja havien conquerit un ex-
cel.lent nivell de supervivència en dies 
de l’Edat dels Metalls, amb l’explotació 
d’una rudimentària industria metal.lúr-
gica. D’ençà, gràcies a la riquesa en or 
i plata tota la regió va veure desenvo-
lupades successives civilitzacions que, 
amb la destresa en tallar la toba, van en-
ginyar-se-les per a construir una vasta 
colònia de coves i galeries excavades a 
la roca; mentre que   acabarien establint 
un estret vincle entre Europa i l’Orient, 
un lligam que encara es manté.  
Si bé la precarietat econòmica de tota 

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

La Capadòcia: uns fantàstics paratges d’aparença onírica  

la regió és un fet, i el nivell de despo-
blament ha anat en augment; ha estat 
l’empenta turística adreçada a la des-
coberta d’aquest patrimoni natural i 
cultural, impulsada des de mitjan segle 
passat, la que ha  permès de reeixir un 
important comerç local de la mà d’uns 
quants pobladors, fent-ne de retruc 
un estil de vida. En aquest sentit, tota 
mena d’objectes i estris de costosa ela-
boració se sumen a les obres d’art que 
et regalen aquests paratges tan propers 
als universos quimèrics i del somnis. 
Aquest esplèndid conjunt arquitectònic 
natural d’uns destins prodigiosament 
excavats a la roca amb les seves caprit-
xoses siluetes còniques, els seus abrics 
de traç ondulat, els seus rebuscats 
camins, les seves misterioses ciutats 
subterrànies i les seves inimaginables 
esglésies de pedra et proposen un ín-
tim apropament al passat de diferents 
cultures de l’Àsia Menor que tan aviat hi 
van trobar l’escenari per a la seva super-
vivència com l’amagatall –com és el cas 
dels cristians- per a evadir les persecuci-
ons de què eren objecte, fins a conver-
tir-se en un dels territoris  de màxima 
difusió del cristianisme. Galeries, llars 
i espais de culte sota terra alberguen 
nombrosos vestigis del tarannà i les cre-
ences de pobles que van fer d’aquests 
indrets l’ànima de la Capadòcia. 
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Viatges Descobrir món. Eixamplar fronteres



Estrena a Tous •  No se aceptan devoluciones

RAMON ROBERT.-

Des del temps de Cantinflas 
(del que aviat podrem veu-
re una biografia interpretada 
pel català Oscar Jaenada) 
i sense tenir en compte les 
magnifiques obres d’Alejan-
dro González Iñarritu, podem 
afirmar que avui en dia arriba 
molt poc cinema mexicà a les 
pantalles catalanes. Alfonso 
Cuarón i  Guillermo del Toro 
s’han passat al cinema ianqui 
i fa temps que no sabem res 
d’Arturo Ripstein. Sí que s’ha 
estrenat entre nosaltres, però, 
No se aceptan devoluciones, 
una notable comèdia dramàti-
ca escrita i realitzada per Eu-
genio Derbez, actor televisiu 
de gran popularitat a Mèxic i 

altres països de parla castella-
na, i que ara fa el seu debut 
darrere la càmera. Derbez es 
converteix en el Roberto Be-
nigni mexicà, sense el seu pò-
sit històric, però igual de ten-
dre i commovedor.
En la seva peŀlícula No se 
aceptan devoluciones, Euge-
nio Derbez interpreta Valentín, 
un tipus faldiller, solter i egois-
ta. De sobte, Valentín s’ha de 
fer càrrec d’una filla a la qual 
no coneixia, fruit d’una aventu-
ra ocasional. Decidit a tornar-li 
la nena a la seva mare, aquest 
home emprèn un viatge amb 
ella a Los Angeles, però la 
convivència amb la nena aca-
ba transformant la seva des-
preocupada personalitat.
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Cinema mexicà

A parts iguals divertida i sen-
timental, la peŀlícula ha obtin-
gut gran acceptació a Mèxic, 
Estats Units (entre la població 
hispana) i altres països pro-

pers en els que Derbez és 
molt popular. La peŀlícula va 
obtenir exceŀlents resultats a 
la taquilla, sent no només el 
major èxit del cinema mexicà 

en tota la seva història, sinó 
també la peŀlícula llatina amb 
major recaptació en el Box Of-
fice dels Estats Units.

Estrena de la setmana •  Boyhood (Momentos de una vida)
RAMON ROBERT.-

S’estrena la que serà una de 
les peŀlícules més sorprenents 
d’aquest any, Boyhood (Mo-
mentos de vida), que ha estat 
escrita i realitzada pel nord-
americà  Richard Linklater. La 
peŀlícula ha estat filmada al 
llarg de 12 anys amb un mateix 
grup d’actors. En aquest temps, 
veurem créixer a un nen que al 
principi de la peŀlícula només 
té sis anys, i en acabar, 18. Li-
teralment, el petit Mason (Ellar 
Coltrane) creix a la pantalla 
davant dels nostres ulls. Pro-
tagonitzada per Ethan Hawke 
i Patricia Arquette com a pares 
de Mason, la peŀlícula presenta 
moments d’una infància, d’una 
adolescència i d’un primer pas 
a l’edat adulta. La família, l’es-
cola, els viatges i qualsevol epi-

12 anys de vida
sodi de la infància i adolescèn-
cia de Mason sembla interessar 
al cineasta Linklater. 
La peŀlícula, que resumeix 
aquest dotze anys de la vida 
d’una persona en 166 minuts, 
ha estat molt ben rebuda arreu 
on s’ha pogut veure. Ha estat 
premiada en els festivals de 
Berlín (Millor director) i de Sant 
Sebastià: Gran Premi FIPRES-
CI a la millor peŀlícula de l’any 
2014. Reproduïm un fragment 
d’una crítica apareguda en una 
web americana: “La peŀlícula 
enlluerna amb la més commo-
vedora descripció possible de 
la ferida del temps i proposa re-
gles noves pel cinema. És una 
peŀlícula sense precedents, tan 
descomunal i inquietant com 
commovedora. Magnètica i irre-
nunciable”. 

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

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

Aquesta promoció no inclou 3D. Si vols veure-la en 3D hauràs d’afegir 2’50 €.



IGUALADA

YELMO CINES ABRERA 3D

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
Mèxic. Comèdia dramàtica. D´ Eugenio Derbez. Amb Eugenio Derbez, 
Loreto Peralta, Jessica Lindsey i Alessandra Rosaldo. Valentín, un tipus 
faldiller, solter i egoista, de sobte, s´ha de fer càrrec d´una filla a la qual 
no coneixia, fruit d´una aventura ocasional. Decidit a tornar-li la nena a la 
seva mare, emprèn un viatge amb ella a Los Angeles, però la convivència 
amb la nena acaba transformant-lo en algú diferent.

BOYHOOD (MOMENTOS DE UNA VIDA)
Estats Units. Drama. De Richard Linklater. Amb Ellar Coltrane, Patricia 
Arquette i Ethan Hawke.
És la història de Mason, des dels sis anys, i durant una dècada poblada 
de canvis, mudances i controvèrsies, relacions que trontollen, casaments, 
diferents col.legis, primers amors, primeres desil.lusions, moments 
meravellosos, moments de por i una constant barreja de esquinçament 
i de sorpresa. 

L’ENDEMÀ
Catalunya. Documental. D´Isona Passola. Més enllà del dret a decidir, 
aquesta pel.lícula vol respondre  amb rigor a les preguntes que tots els 
catalans ens fem sobre com viuríem en una Catalunya independent, quina 
seria la nova relació amb Espanya i com hauria de ser aquest nou país. 
La pel·lícula dóna veu a economistes, sociòlegs i representants socials 
de diversos àmbits que plantegen el seu model per a una Catalunya 
independent.

MADRE E HIJO
Romania. Drama. De Calin Peter Netzer. Amb Luminita Gheorghiu, 
Bogdan Dumitrache i Florin Zamfirescu. Una nit, un home de 32 anys, que 
condueix el seu cotxe a una velocitat molt superior a l´establerta, atropella 
un nen que mor poc després. A temerari conductor l´espera una pena de 
presó d´entre tres i quinze anys. Però la seva mare, una arquitecta de la 
classe alta de Romania, intentarà evitar-ho per tots els mitjans. Festival de 
Berlín: Ós d´Or a la millor pel.lícula.

JERSEY BOYS
Estats Units. Biogràfica. De Clint Eastwood. Amb John Lloyd Young, 
Vincent Piazza, Erich Bergen, Michael Lomenda i Christopher Walken. 
Neward, Nova Jersey, a mitjan dels anys 60. El jove Frankie Valli lidera el 
grup Four Seasons. Aviat es donaran a conèixer i els seus els èxits seran 
sonats.  Però Frankie tindrà una vida molt polèmica, entre d´altres coses, 
perquè mantindrà sempre una relació fluïda amb la màfia, fet que li 
passarà factura.

EL NIÑO
Espanya. Thriller. De Daniel Monzón. Amb Luis Tosar, Jesús Castro, Eduard 
Fernández, Sergi López, Bárbara Lennie i Ian McShane. Dos nois, El Niño i 
El Compi, volen iniciar-se al món del narcotràfic i fer diners fàcils. Alhora, 
dos agents de policia, Jesús i Eva, treballen des de fa anys intentant 
desenredar l´espessa xarxa de tràfic de drogues de l´Estret de Gibraltar.

GUARDIANES DE LA GALAXIA
Estats Units. Aventures còsmiques. De James Gunn. Amb Chris Pratt, Zoe 
Saldana, Dave Baptista, Bradley Cooper i Vin Diesel. El temerari aventurer 
Peter Quill és objecte d´un implacable caça-recompenses després de 
robar una misteriosa esfera cobejada per Ronan, un poderós malvat, que 
pretén conquerir tot l’univers. Quan Quill descobreix el veritable poder 
de l’esfera, haurà de fer tot el possible per derrotar als seus extravagants 
rivals en un intent desesperat de salvar el destí de la galàxia. 

LUCY
França. Dramatica. De Luc Besson. Amb Scarlett Johansson, Morgan 
Freeman i Choi Min-sik.
Johansson dóna vida a una dona obligada a exercir de mula (portadora de 
drogues) i que adquireix poders sobrenaturals quan la bossa de droga es 
trenca i els narcòtics entren en contacte amb el cos. Llavors, es converteix 
en una màquina de matar, amb una memòria prodigiosa i una velocitat 
del llamp.

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquest divendres no hi ha sessió 
de Cineclub

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 34 SETMANES TANCAT

1/ EL NIÑO (16 anys)
Dv. i Ds: 17:00/19:40/22:20
Dg.:11:40/17:00/19:40/22:20
Dll a Dj.: 18:30/21:15

2/LA ABEJA MAYA 3D (apta) 
Dg: 11:30
2/LIBRANOS DEL MAL (18 anys) 
Dv. a Dg: 17:15/19:45/22:10
Dll. a Dj.: 19:00/21:30

3/COMO ENTRENAR A TU 
DRAGON 2 (apta) 
Dv. i Ds: 15:50/18:00
Dg.: 12:00/15:50/18:00
Dll a Dj.: 17:30
3/ INFILTRADOS EN LA 
UNIVERSIDAD (16 anys)
Dv. a Dg.: 20:15/22:40
Dll a Dj.: 19:35/21:40

4/HERCULES (12 anys)  
Dv. i Ds: 15:50/18:10/20:20
Dg.: 12:00/15:50/18:10/20:20
Dll a Dj.: 17:40/19:45
4/HERCULES 3D (12 anys) 
Dv. a Dg: 22:25
Dll a Dj.: 21:50

5/EL HOMBRE MAS BUSCADO (12 
anys)
Dv. i Ds: 17:30/20:00/22:30
Dg.: 11:30/17:30/20:00/22:30
Dll a Dj.: 18:00/20:30

6/CAPERUCITA ROJA 2 (apta)
Dg: 11:50
6/LUCY (16 anys)
Dv. a Dg: 16:40/18:40/20:40/22:45
Dll a Dj.: 17:40/19:40/21:40

SANT MARTÍ DE TOUS

Cartellera 43
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CASAL 
MADRE E HIJO  (12 anys) Ós a la 
Millor pel.lícula a Berlin
Diumenge: 18:00
NO SE ACEPTAN 
DEVOLUCIONES (apta) 
Diumenge: 19:50

7/PLANETA DE LOS SIMIOS (12 
anys)
Dg.: 11:50
7/LA ABEJA MAYA (en català) 
(apta)  
Dv a Dg.: 15:45
7/LA ABEJA MAYA (apta)
Dv. a Dj.: 17:45
7/L’ENDEMÀ (apta)
Dv. a Dj.: 19:45
7/EN EL OJO DE LA TORMENTA 
(12 anys)
Dv. a Dg.: 22:00
Dll a Dj.: 21:45

8/ OPERACION CACAHUETE 
(apta)
Dv. i Ds.: 16:00/17:50
Dg.: 11:40/16:00/17:50
Dll a Dj.:18:15
8/ GUARDIANES DE LA GALAXIA 
(12 anys)
Dv. a Dg: 20:00/22:30
Dll a Dj.: 20:30

CINEMA A L’ANOIA
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Igualada, setembre  de 2014

En record de

        Josep Casals Valls
Vidu de Neus Gili Serra

Morí el passat dilluns dia 8 de setembre a l’edat de 90 anys.

A.C.S.
Els seus estimats �lls, Rosa Mª i José (   ), Miquel i Rosa Mª; néts, Neus, Josep, Ángel, 
Miquel, Albert, Marta; besnéts, Miquel, Aina, Clara, Lucía, Paul, Maria i demés familiars ho 
fem saber a llurs amics i coneguts. La família volem agrair les mostres de condol rebudes 
en l’acte de comiat que tingué lloc el passat dimarts dia 9 de setembre a l’església dels 
Hostalets de Pierola. 

 

Igualada, 13 de setembre  de 2014

8è aniversari

 Jaume Bartolí Carol

La seva esposa i família preguem que el tingueu present
en les vostres oracions.

           Els que tant t’hem estimat i t’estimarem mai t’oblidarem. 

Igualada, setembre  de 2014

2n aniversari

 Joan Muntané Tomàs

No tornaràs mai més, però perduraràs en les coses i en mi, de tal manera que 
em costa imaginar-te absent per sempre.

Se celebrarà missa en el seu record a la Basílica Sta. Maria
el diumenge 14 de setembre a les vuit del vespre.

Lluís Tarragó Parellada
Vidu d’Anna Piñol Abelló que va morir el 31 d’agost

Igualada, setembre de 2014

En record del nostre pare

“Avui fa un cel de cels”
Sempre ens dius quan l’aire 

fa olor de tramuntana... 
Ara ja no et caldrà girar la vista enlaire,

i a la vora dels qui tan enyoraves
podràs pintar amb colors tots els teus somnis

omplint de serenor l’eternitat.
T’estimem pare!

Una de les últimes fotos te-
ves, Marc. D’això ja en fa un 
any. 
Un any trist, ple d’enyorança, 
de preguntes sense resposta 
i de sentiments que mai ens 
hauríem pogut imaginar.
Plorem quan recordem la 
teva alegria.
El món poc ha canviat, però 
per nosaltres tot és diferent, 
té un altre sentit.
Fill, estimar-te i ajudar-te a 

créixer durant 17 anys va ser 
molt fàcil i gratificant per a 
tots.
Estimaves perquè t’agrada-
va estimar.
Ara, superar el dia a dia és 
molt difícil, no en sabem...
però ho farem, tots junts, per 
tu.
T’ESTIMEM MARC

Família Duran-Alsina i tots 
els teus bons amics.

Últimes vacances
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Igualada, 10 de setembre  de 2014

Isabel Rodríguez Arteaga
 Vídua de José M Gálvez Càceres

Morí cristianament el 9 de setembre a l’edat de 94 anys.

Els seus �lls, néts, besnéts i germans us agraeixen totes les mostres de condol rebudes 
per tan  trista pèrdua i per l'acompanyament  que van tenir en l'acte de comiat, 

celebrat al Tanatori.
 

Hostalets de Pierola, 11 de setembre 2014

En memòria

 Àngel Sala Parcerisas
L’Àngel de la tenda

30.12.1921 - 11.9.1998

Mª Dolors Esteve Llopart
Vídua de n’Àngel Sala
13.8.1922 - 27.2.2011

No és oblidant com s’apaivaga el dolor d’una pèrdua, sinó recordant.
Restareu sempre presents en les nostres vides.

El passat 28 d’agost morí 
cristianament, Enric Enrich 
Noguera, a l’edat de 85 anys. 
Recordem que del 1983 a 
1995 fou regidor convergent 
de l’Ajuntament d’Igualada.
Després d’agrair l’assistència, 
va llegir-se el comiat de les se-
ves filles Francina i Mª Teresa, 
redactat en aquests termes:
“Gràcies, pare, per totes les 
coses que ens has ensenyat 
i has compartit amb nosaltres: 
la constància, l’honestedat, 
l’enteresa i la fortalesa que 
ens has demostrat fins l’últim 
moment. Recordem amb mol-
ta tendresa tots els moments 
que hem viscut junts: les ex-
cursions a la Roca Forada-
da, quan ens ensenyaves a 
buscar bolets, les passejades 
amb la Frida (una gosseta que 

va viure 17 anys amb nosal-
tres), els partits d’hoquei, les 
curses de bicicletes al velò-
drom, els dinars de diumenge 
al camp amb la iaia Rosita... 
tampoc oblidarem mai el con-
tent i emocionat que estaves 
quan ens vam casar i també 
quan van néixer els teus néts 
Ferran, Arola i Joan Marc.
En fi, són tants i tants els re-
cords que seria impossible 
enumerar-los tots.
Pare, tots hem après del teu 
compromís i dedicació. Grà-
cies per l’amor que ens has 
donat a tots. Mai t’oblidarem i 
sempre estaràs en els nostres 
cors.
Un petó de la teva dona, de 
les teves filles, del Joan i dels 
teus néts. T’estimem!”.

En el traspàs d’Enric Enrich

IGUALADA / JOSEP ELIAS

Al saló de sessions de l’Ajun-
tament d’Igualada va tenir lloc 
la conferència institucional 
de la Festa Major, que anà a 
cura, en aquesta ocasió, de 
Mn. Valentí Miserachs, el qual 
desenvolupà una viscuda des-
cripció de “Variacions romano-
anoienques”.
Fou presentat per l’Alcalde, 
Marc Castells, que relatà el 
“currículum curt” del mestre 
de música de la basílica Santa 
Maria la Major del Vaticà.
Mn. Valentí feu un biogràfic re-
corregut per tota la seva rela-
ció amb Igualada, iniciada des 
de la seva localitat natal de 
Sant Matí de Sesgueioles. Allí 
inicià els seus contactes amb 
la capital de l’Anoia, que han 
tingut lloc en el decurs dels 
anys, i que no s’han trencat 
pas, tot i que la seva vida ecle-
siàstica i professional l’hagin 
portat a residir a Roma. Re-
cordà, amb certa nostàlgia, la 
seva primera vinguda a Igua-
lada i la visita que feu al tem-
ple de Santa Maria Enumerà 
una rastellera d’Actuacions a 
casa nostra, com la seva par-
ticipació en la renovació del 
valuós orgue de Santa Maria.
En el IV Centenari del Sant 
Crist d’Igualada, actuà de 
Mantenidor en els Jocs Flo-
rals que es convocaren i va 

tenir el goig d’acompanyar 
als pelegrins que visitaren la 
Santa Seu vaticana. Recordà 
com amb Mn. Josep Còdol, 
van convenir de publicar a la 
revista “Vida...” unes pàgi-
nes dedicades a “Les Fonts 
de l’Anoia”, que ajudaren a 
la consolidació identitària de 
la nostra comarca. Mostrà la 
seva gran satisfacció per ha-
ver rebut l’encàrrec de musi-
car l’oratori, “Mil anys”, escrit 
per Antoni Dalmau i Ribalta, 
en ocasió del Mil·lenari de la 
parròquia de Santa Maria, i es 
mostrà igualment complagut, 
ja que, enguany, després de 
deu anys de la seva estrena  a 
la basílica i al Palau de la Mú-
sica Catalana, de Barcelona, 
ara s’hagi previst una nova i 
propera interpretació a Iguala-
da. Explicà la seva experièn-
cia romana i la relació que ha 
tingut  amb els darrers papes.
Fou molt aplaudit i l’alcalde 
li lliurà l’Àguila de la ciutat, 
com símbol d’agraïment per 
la seva destacada participació 
en la festa en honor de sant 
Bartomeu, quina estampa en-
guany fou realitzada per Jau-
me Enrich Gumà, i presentada 
abans de començar aquest 
acte.
Entre el públic assistent, no-
tàrem la presència de l’Arxi-
preste d’Igualada, Mn. Josep 
Massana,

Variacions romanoanoienques 
de Mn. Valentí Miserachs

Avui, divendres, 12 de setem-
bre, festa del santíssim nom 
de Maria, a 2/4 de 9 del ves-
pre, a l’església del Roser, se 
celebrarà una Eucaristia, amb 

la qual els veïns del carrer de 
l’Argent honoraran a la seva 
patrona, la Mare de Déu de la 
Guia.

Missa al Roser per als veïns 
del carrer de l’Argent

La iaia se n’ha anat, ha marxat, 
La veig com agafa el camí i tra-
vessa el riu de la vida. Comen-
ça a caminar a poc a poc, les 
cames no l’aguanten. Camina 
amb el bastó a una mà, l’altre 
s’agafa a la barana. Camina 
molt a poc a poc. S’atura  i es 
gira, ens mira, la seva cara vol 
fer un somriure però els seus 
ulls són tristos, no vol marxar, 
sap que ho ha de fer, que ha 
arribat l ‘hora. La boira cobreix 
l’altra banda del pont,  no es 
veu res, però va avançant a 
poc a poc. Sense adonar-se’n 

deixa la barana, les cames no 
li fan tan mal, sembla com si tot 
el pes dels anys viscuts l’anés 
deixant pel camí, i se sent més 
lleugera. Deixa el bastó en un 
racó i continua avançant. La 
boira a poc a poc es va desfent 
i allà lluny, a l’altra banda es veu 
algú, hi ha gent. Ella s’ho mira i 
continua caminant. Ara més de 
pressa. La boira s’ha aixecat 
del tot i es pot veure qui l’espe-
ra: Hi ha l’avi, la tieta, les seves 
germanes, les amigues... Hi és 
tothom, tothom qui l’ha estimat 
i ha pres el camí abans que 

ella . Hi ha tanta gent... Ella es 
torna a girar i ens mira, ara sí 
que somriu, camina de pressa 
i quan arriba a l’altra banda del 
pont, es gira, aixeca la mà i ens 
diu adéu. La boira torna a cau-
re, queda fosc, no es veu res i 
nosaltres marxem amb el cap 
cot. Alguns parlen dels records 
que els queden , d’altres mar-
xem en silenci amb els nostres 
pensaments, amb els nostres 
records. Tots però, sabem en el 
fons, que el dia que ens toqui 
marxar, ella serà allà esperant-
nos. Adéu iaia. A reveure

A Montserrat Sans i Renon, mare, àvia i besàvia:

Igualada, setembre  de 2014

MOSSÈN ANTONI MARIA BAUSILI i BAS 

Sacerdot diocesà 
Rector d'Òdena i l'Espelt, capellà de l'Hospital d'Igualada.

 
A.C.S 

Va morir ahir a Igualada a l'edat de 85 anys i seixanta anys de sacerdoci. 
Els seus familiars i la comunitat arxiprestal comuniquen que la Missa Exequial per l'etern 
repòs de la seva ànima tindrà lloc avui divendres a 2/4 de 12 del migdia a l'Arxiprestal Basílica 
de Santa Maria d'Igualada. A continuació tindrà lloc l'enterrament al Cementiri Municipal de 
la ciutat.
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ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

DRA. Núria Múnera i  Pascual
Núria Torres Riba. 

Nutricionista i dietista

Consells 
ODONTOLOGIA

APARELL DIGESTIU

DERMATOLOGIA ORTOPÈDIA

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA
· TERÀPIES NATURALS

OFTALMOLOGIA

CLÍNICA DENTAL 
DR. RAMON OSES I

DR. JOSEP Ma USTRELL

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

ORTOPÈDIA 
CASES

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

POLICLÍNICA IGUALADA

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

CLÍNICA DENTAL
SANT AGUSTÍ

Passeig Verdaguer, 107, 1r
IGUALADA

TEL. 93 804 21 11
Totes les especialitats en hores 

convingudes

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

C. Capellades, 37, baixos
Tel. 93 805 15 63

IGUALADA

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Plantilles a mida, faixes ortopèdiques, 
etc...

C. Bèlgica, 2,
local 6 

Tel. 93 805 50 76
IGUALADA

EMDR - Resolució del trauma pel 
moviment ocular.

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

C. Garcia Fossas, 2, 2n, 1a
(cantonada Rambla / Pl. Creu)

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 
08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

Dietes d’aprimament
Dietes per augmentar pes

Hipertensió, diabetis
LES, èczema, dermatitis atòpica

Colitis ulcerosa, síndrome de Crohn
Al·lèrgies, intoleràncies...

Més info: 654 50 97 81

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

C. de Manresa, 59 Igualada
Telf. 93 804 37 48 

www.laservarices.com
www.angiovascular.com

- Neuropsicologia infantil.
- Logopèdia.
- Trastorns de la parla i la lectoescriptura.
- Diagnòstic, psicoteràpia i tractament 
psicològic.
- Reeducació de la veu i quequeig.
- Medicina i Psicologia.
- Psicologia.
- Nens i adults

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

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

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

IGUALADA
Hores convingudes:

Tels: 629 16 56 67 - 93 803 25 90
93 805 51 74 

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

Av. Andorra, 8 · IGUALADA
Tel. 93 804 24 27 

vives.singla@cofb.net

· Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes matí.
Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

Tels. 93 805 39 33 (consultori)
            93 290 68 67 (permanent)

Ofereix tots els serveis
odontològics

DRA. NÚRIA MÚNERA I PASCUAL

Av. Mestre Muntaner, 72. Baixos
Tel. 93 803 06 10 - 93 803 36 16 

IGUALADA

DR. MARTIN ELENO

Ecogra�a abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95

IGUALADA

C. Indústria, 1
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

Passeig Verdaguer 55, local 4
Tel. 93 803 05 90

08700 IGUALADA

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

-Taps de bany i de sorolls fets a mida
-Reparació d’audiòfons de totes les marques

-Personal titulat

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

Assistencial Anoia S.A. CE NTR ES MÈ DICS

C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90

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

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

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia

En aquesta edició, volem 
fer un salt al passat, amb 
el propòsit de recuperar 
i posar en valor la tra-
dició culinària catalana.
L’alimentació a Catalunya 
del segle XVIII es focalitza-
va en 3 grans elements: el 
pa, el vi i la carn d’aviram 
o de vedella. Per altra ban-
da, es comencen a utilit-
zar productes procedents 
d’Amèrica com el cacau, 
la patata (inicialment con-
siderada pels porcs), el 
pebrot i el tomàquet, con-
vertit en la base del sofre-
git. Sense oblidar la frui-
ta, tant fresca com seca.   
En motiu dels actes de com-
memoració del Tricentena-
ri, posem èmfasi a la ruta 
gastronòmica 1714, un iti-
nerari patrimonial i cultural 
que comprèn els principals 
escenaris on van succeir 
els episodis històrics més 
remarcables de la guerra 
de Successió a Catalunya. 
Una recopilació d’indrets 
carregats de simbolisme.  
Entre els diferents restau-
rants adherits al projecte 
trobem La Cuina del Mer-
cat de Calaf, oferint una 
selecció de plats del 1714 
que han estat actualitzats 
pel cuiner de renom Sergi 
de Meià sota la coordina-
ció de la Fundació Institut 
Català de la Cuina i de la 
Cultura Gastronòmica.
Tanmateix, a partir del 
17 de setembre es posa-
rà a la venda el recepta-
ri més complet del segle 
XVIII, adaptat als nostres 
temps. Una obra anome-
nada “La cuina del 1714” 
destinada als apassionats 
de la cuina i la història, 
que pretén donar a conèi-
xer quins eren els ingre-
dients emprats, com els 
cuinaven, els gustos de 
l’època i les menges en 
funció dels estrats socials. 

“La cuina del 1714”



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

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

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

Restaurant
Braseria i Cafeteria

Carretera  NII, KM.562 - 08719 
Castellolí (BCN)

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

(maig i juny)

Música 
en directe 
i Gintònics

Ctra. Nacional II, Km 548 • 08719 Jorba (Barcelona). Tel.: 93 809 40 37

www.xarops.com • e-mail: restaurant@xarops.com

Restaurant

Casaments 
· Reunions de treball 

· Convencions Presentació 
de productes

 · Celebracions familiars
Servei de carta i menú diaris 

· Menjar per emportar.

El gourmet
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· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA  obert tots els dies

93 804 24 51
C/ del Retir, 40
08700 Igualada
  

publianoiadisseny@gmail.com

PER 
PUBLICITAT

C/ Sant Magí, 58 
 08700 Igualada
Tel. 93 804 66 26 

reserves@santmagi.net

. MENÚ DIARI 
. CARTA

 Preparació:

Pelar els plàtans, obrir-los per la meitat, llevar la part 
fosca de l'interior, trossejar i triturar amb la batedora.

Pelar les mandarines, treure els grillons, llevar la pell, 
trossejar molt � i barrejar amb el puré de plàtan.

Tallar la roda de pinya en daus petits i tirar el líquid 
que ha deixat anar al puré.

Repartir la crema en 4 copes, adornar amb la pinya, 
espolvorar amb la canyella i servir.

Ingredients (4 persones) :

- 4 plàtans
- 2 mandarines
- 1 roda de pinya natural
   canyella en pols i en branca

Crema de plàtans amb mandarina i pinya
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
En Roger Solé és graller. És, 
naturalment moltes més coses, 
però avui el portem aquí per 
la seva faceta de graller i més 
concretament per la seva vin-
culació als Grallers d’Igualada 
que enguany celebren el vint-i-
cinquè aniversari de la seva fun-
dació. I també perquè en la seva 
faceta d’emprenedor, parlarem 
de Instint, l’empresa digital de la 
qual es soci.
Què són els Grallers d’Igua-
lada?.
Una entitat sense ànim de lucre 
que va néixer per acompanyar 
la Víbria d’Igualada a partir 
d’una petita escola de grallers.
Al llarg dels vint-i-cinc anys 
quanta gent ha passat per la 
colla?
Una quarantena llarga. Actu-
alment som cinc grallers i cinc 
percussions que pensem és la 
mida justa perquè la colla funci-
oni bé. Cal tenir en compte que 
és molt difícil d’afinar un grup 
nombrós de gralles i que si hi 
poses massa percussió poden 
arribar a no sentir-se. Ara ja 
estem incorporant els nostres 
fills. Es dóna el cas que aquest 
any hem coincidit en Pep Solé, 
el meu pare, jo mateix i també 
el meu fill.
D’on sorgeix la gralla?
És un instrument medieval 

català. Hi ha derivacions com la 
dolçaina del país valencià ins-
truments similars a Ses Illes.
On actueu?
On ens ho demanen. Habitual-
ment acompanyant als gegants 
de la ciutat. Vàrem començar 
acompanyant dracs però ara 
podem acompanyar balls folklò-
rics i altres festes populars.
Aprofitant els 25 anys la seva 
empresa -Instint- ha posat 
al dia la imatge dels Grallers 
d’Igualada.
En el seu moment ja vaig fer el 
primer anagrama del grup que 
era el dibuix d’un graller amb 
un tipografia molt estàndard. 
Ara he fet destacar els mots 
grallers i Igualada i hem canviat 
els colors. Ara tenim dos vestits: 
l’habitual que és negre i també 
un altre de colors fet amb tela 
tècnica que ens permet passar 
menys calor. Ho hem fet tot amb 
empreses d’Igualada.
Què és Instint?
Va néixer l’any onze i treballem 
la imatge digital i corporativa 
de qualsevol empresa. Atenem 
a les seves necessitats, els 
aconsellem, dissenyem logos, 
posem al dia pàgines web, fem 
hostings, xarxes socials, posici-
onament, registre de dominis...
Por tot arreu o per l’Anoia?
Per tot arreu. Predominen els 
clients catalans però treballem 

per empreses de tot l’estat.
Ha crescut prou el comerç 
electrònic?
Va començar molt fort però s’ha 
frenat una mica. Per un cantó 
per la crisi i per l’altre perquè 
inicialment es cobraven molts 
diners per una pàgina d’e-
comerç. El comerç electrònic 
hem demostrat que no és car i 
a poc a poc es va incrementant, 
sense arribar encara als nivells 
europeus, però creixent.
És segur el comerç electrò-
nic?
Si s’utilitzen eines segures ho 
és molt, però si el portem d’una 
forma poc curosa, és fàcil que 
ens hi puguin entrar il.legalment. 
Penso que les pàgines professi-
onals i personalitzades són molt 
i molt segures. Nosaltres ens 

En el darrer Confidencial es par-
lava del treball desinteressat 
que fan moltes entitats igualadi-
nes i s’atribuïa a la Collon@ada 
la iniciativa d’escampar espí-
gol, pròpiament dit barballó,  a 
l’església de Santa Maria per la 
celebració patronal de la Festa 
Major, així com les banderetes 
als carrers. Però els veritables 
promotors d’aquesta acció han 
estat un grup de joves, dins el 
projecte de festa de la FESTHI 
(Federació del seguici tradicio-
nal i històric d’Igualada) i en Pol 
Tarafa, qui amablement ens ha 
indicat l’error comès. Lamentem 
l’equivocació, perquè a cadascú 
se li ha d’atribuir les responsa-
bilitats que li pertoquen. Però 
l’esperit del confidencial no 
canvia gens, ja que pretenia ser 
un reconeixement a una tasca, 
posant de relleu detalls que 
sovint passen desapercebuts. I 
en això també volíem donar les 
gràcies a totes aquelles perso-
nes, entitats i grups que esmer-
cen hores, enginy i il.lusió en 
projectes de tota mena, sense 
altra compensació que la feina 
ben feta. I agraïm encara més els 
aclariments que ens ajuden a fer 
la nostra feina amb la cura, seri-
ositat i rigor que correspon a un 
mitjà que també està al servei de 
la comarca i dels seus ciutadans. 

assegurem que les pàgines 
que fem siguin molt segures.
És necessari tenir visibilitat 
a la xarxa?
Imprescindible. Quan pensem 
en viatjar a algun lloc, el primer 
que fem és mirar la informació 
del país. El mateix fem quan 
volem fer una compra... i cada 
vegada més.
Internet de què li ha de servir 
als Grallers d’Igualada?
És un aparador. Ens serveix 
perque ens localitzin i ens 
surtin actuacions. El nostre 
planteig és fer cinc o sis actu-
acions cada any i alguns tocs 
que busquem nosaltres matei-
xos, com el lliurament de la 
carta als Reis o l’European 
Balloon Festival. 
Quin és el futur de les colles 
de caire folklòric i cultural de 
Catalunya?
És una via de participació a 
l’expressió cultural popular. Hi 
ha grups professionals i altres 
que ho fem de forma altruista. 
El nostre paper és cuidar el 
planter infantil de les noves 
fornades i en la integració dels 
immigrants. O ets espectador 
o protagonista. La nostra tasca 
és obrir vies de participació.
Coŀlaboreu entre entitats?
Molt. Es donen algunes ten-
sions puntuals però després 
d’actuar sortim junts de festa.

4 paraules amb... Roger Solé Bou


