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El centre, on ja es poden estudiar dos graus, podria innovar a Catalunya 
oferint Administració i Direcció d’Empreses (ADE) Industrial

Diumenge, Fira de la Vinyala a Òdena

P27

Estudiants d’enginyeria, en un descans a l’exterior del Campus Universitari d’Igualada, aquesta setmana. Foto: Jordi Puiggròs. P07
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La Fira de la Vinyala a Òdena és una de les activitats més participades a la Conca.
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L’obertura del Campus Universitari 
d’Igualada és una de les grans notícies 
de l’any. Construït en plena crisi econò-
mica i en temps rècord gràcies a les no-
ves tecnologies, aquest espai no només 
representa el trasllat de l’antiga “Escola 
de Teneria” de la plaça del Rei, que en el 
seu dia va situar la ciutat en el mapa uni-
versitari d’Espanya, sinó, en certa mane-
ra, també la forma de rebeŀlar-se d’Igua-
lada per combatre els temps que vivim, 
invertint en una de les millors fórmules: 
la formació.
La idea de crear un Campus a Igualada 
i d’obrir els ulls cap a aconseguir noves 
titulacions d’educació superior ja va sor-
gir en governs anteriors, que s’ha vist 
reforçada en els darrers anys amb els 
intents de recuperar la perduda Escola 
d’Infermeria, o amb accions sòlides per 
millorar la relació entre el món educatiu 
i l’empresarial, amb la posada en marxa 
de la Càtedra A3, que ha reforçat molt els 
vincles entre la indústria tèxtil i de la pell, 
i l’Escola d’Enginyeria, invertint en la in-
novació i la investigació a costat de casa 
mateix.

Trobem molt encertat l’objectiu, ferm, de 
treballar les titulacions que pugui aco-
llir el nou Campus Universitari tenint en 
compte la personalitat industrial d’Iguala-
da i la seva àrea d’influència. Creiem que 
el sector secundari és el nostre, històri-
cament, renunciar-hi plenament en favor 
d’altres -com el terciari- seria un error 
majúscul i elaborar projectes com el de 
tenir una titulació d’ADE especialitzada 
en el sector industrial és una forma con-
tundent de demostrar la ferma convicció 
per a recuperar la força industrial, adap-
tada als temps que ens tocarà viure.
Però es pot aprofitar més. Potser és hora 
de recuperar la feina feta per intentar re-
cuperar l’Escola d’Infermeria, establint 
acords amb altres universitats que, fa cinc 
anys, no van poder fructificar. Tot plegat 
ajudaria a un altre objectiu, que generaria 
més ingressos indirectes: convertir-nos, 
en la mesura de les nostres possibilitats, 
en una ciutat universitària, situada al bell 
mig de Catalunya, un model que ha aju-
dat molt a l’economia d’altres ciutats del 
país.

Saber més, i 
saber millor

Anna Bacardit
La regidora d’Ensenyament i Universitats de l’Ajuntament d’Igua-
lada i directora de l’Escola d’Enginyeria de la capital de l’Anoia 
és una de les persones que més ha treballat per aconseguir que 
Igualada tingui, des d’aquesta setmana, un Campus Universitari, 
i es posi a l’altura de moltes altres ciutats catalanes amb molts 
més habitants. La comarca disposa d’unes instal.lacions de pri-
mer ordre amb les que aspirar a dotar-se de més estudis univer-
sitaris, que ajuden, i molt, a millorar aquest territori.

Manuel Bustos, exalcalde de Sabadell imputat en el 
cas Mercuri i també del cobrament de dietes, ha de-
manat tornar a la Diputació, d’on és funcionari sub-
altern en excedència. Ara està esperant l’adjudicació 
d’una nova responsabilitat i podria obtenir una plaça 
o bé d’oficial de manteniment, de xofer, o d’auxiliar 
administratiu.

Emma Soler, la noia que el 11-S va tirar la papereta 
simbòlica a l’urna del que ha de ser el 9N - quan ella 
farà els 16 anys – va declarar “El més normal seria 
no haver de fer això, però si ho hem de fer, ho fem”. 
Molta intel·ligència i sentit de responsabilitat que de-
mostren que a la seva edat hi ha coses que ja se 
saben.

Carme Forcadell, presidenta de l’ANC, li ha dit a 
Artur Mas, president de la Generalitat, “Parlament, 
Govern de Catalunya, President, posi les urnes al 
carrer, la decisió és només nostra”.

Oriol Junqueres, diu que “Votarem i guanyarem” i 
en Joan Coscubiela, portaveu d’ICV al Congrés dels 
Diputats va declarar a la tribuna del parlament espa-
nyol,  “volem votar i ho farem. No us feu il·lusions: po-
den posar portes a la democràcia i aixecar tanques 
i murs, però no ho podran fer durant massa temps”.

Martí Anglada, periodista que havia estat el corres-
ponsal de TV3 a Alemanya, diu que democràticament 
només hi ha una sortida per aquest litigi. “Votar”.

Josep Maria Vila-Abadal, president de la Federació 
de Municipis Independentistes, ha dit que “una vega-
da el President Mas aprovi el decret convocant a les 
urnes el 9N tots els municipis adscrits faran plens per 
adherir-se a la convocatòria. 

Mariano Rajoy, president de la Generalitat, no va 
estar gens encertat en dir “un andalús pot viure amb 
el cor d’un català”. És mesquí fer servir aquest sí-
mil amb el sistema nacional de trasplantaments, per 
parlar de solidaritat i unitat. I més quan els catalans 
sempre han estat solidaris. I això no té res a veure 
amb deixar de ser el que són.

Pedro Sanz, president del Govern de la Rioja, ha 
assegurat que “Moriran aquells que creguin que són 
més que els altres i que poden fer un pols i amena-
ces. Per viure a Catalunya, Galícia o el País Basc, no 

es tenen més privilegis que els que viuen en altres 
regions”. Les persones moren i tot el que té un inici 
té un fi. Però les amenaces sobren.

Però ara és el que s’estila. Eduardo Torres-Dulce, 
fiscal general de l’estat, ha dit “el primer és esperar 
a la decisió del Constitucional però, en cas de deso-
bediència, tenim tots els instruments del codi penal 
para posar-los en marxa. La Fiscalia ja ha valorat 
algunes mesures pel cas de que finalment Artur Mas 
convoqui la consulta incomplint la llei. Hem estudi-
at les possibilitats hipotètiques, perquè ho fem amb 
molts tipus delictius. La desobediència n’és un i la 
sedició és encara més greu”. 

Maria Dolores de Cospedal, secretària general del 
PP, va dir que “Governar a cop de manifestació no és 
propi de democràcia. Les lleis es fan per complir-les 
tots i quan algú se situa fora de la llei està negant la 
democràcia i l’imperi de la llei. I quan s’oblida de l’Es-
tat de Dret vénen els totalitarismes i les dictadures”.

Alícia Sánchez Camacho, presidenta del PPC, va 
declarar que “l’independentisme està en davallada. 
Els xifres no ens desmenteixen”. Per afegir a con-
tinuació que “el referendum del 9N no es farà i això 
generarà una gran frustració col·lectiva.”

Artur Mas, president de la Generalitat, ha acabat as-
segurant “Votarem segur. Una altra cosa és en qui-
nes condicions i circumstàncies”.

Jordi Moragas, cap del gabinet de Mariano Rajoy 
va enviar uns SMS a Victòria Alvarez, animant-la a 
denunciar a la policia els moviments de diners de 
Jordi Pujol Ferrusola. “Si dones una entrevista i ho 
expliques tot, salvaries Espanya i jo et faria un mo-
nument”. Així la llei s’interpreta com convé. 

Ha mort Emilio Botín, president del Santander. Va 
ser un dels homes més influents del país i quan es 
van descobrir els milions que la família tenia a l’es-
tranger, va fer un xec i el tema es va acabar en sec. 
Ell no es dedicava a la política. La feia. 
També va dir que “Catalunya no serà independent 
mentre jo sigui viu”.

També ha mort Isidoro Alvarez, president del Corte 
Inglés. Un mite de la distribució.

“Elaborar projectes com el de tenir 
una titulació d’ADE especialitzada 

en el sector industrial és una forma 
contundent de demostrar la ferma 

convicció per a recuperar 
la força industrial”
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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La premsa internacional -l’espanyola mira cap 
a una altra banda- explica que a la Diada va sor-
tir més del 24% de tota la població de Catalunya. 
Efectivament, 1.800.000 persones representa una 
quarta part del total d’habitants d’aquest país. No 
parlo de cens -que són 5,5 milions- sinó de població 
total.
Més enllà però del nombre de persones que érem 
a la gran V, els participants estàvem acompanyats 
pel record i l’exemple dels que malauradament ja 
no poden ser-hi personalment. Entre càntics, crits 
i consignes, sentíem la força dels que ens han 
precedit en la lluita. A tal d’exemple vaig recordar 
el doctor Moisès Broggi, catalanista fins al darrer 
sospir. A Lluís Maria Xirinachs, exemple de resis-
tència contra l’opressió nacionalista espanyola. A la 
senyora Montserrat, l’àvia centenària que va ser la 
persona més gran de la Via catalana i que ja te-
nia preparada la pancarta “Tinc pressa” però que la 
mort fa uns mesos li va impedir acompanyar-nos. 
He recordat en Joan Serra Llansana que no es per-
dia cap acte patriòtic. O en Marià Amich, un altre 
catalanista de pedra picada. O en Lluís, en Carles, 
en Guillem, na Joana, na Glòria.... i tants i tants ca-
talans que han marxat, sense viure la joia d’aquest 
moment històric, la relació dels quals no cabria en 
aquesta columna. 
Tinc la sensació que els catalans mai no camina-
rem sols perquè estem donant exemple de civisme, 
sentit democràtic i una irrenunciable voluntat d’es-
devenir lliures, li pesi a qui li pesi. 
Hi ha “historiadors” al servei de la corona borbònica, 
que miren de tergiversar la història per veure si ens 
desmobilitzen. Aquests dies he escoltat -a Madrid- 
que Rafel de Casanova “era una patriota español” 
i que la guerra “fue de sucesión y no de secesión” 
com si el que ens mou als catalans del segle XXI 
fos una reivindicació històrica i pensen que variant 
la història, variarem el nostre rumb.
No canviarem rumb, diguin el que diguin, perquè 
no és únicament una reivindicació històrica, sinó 
que és l’expressió de la voluntat de no seguir sent 
esclaus d’un estat que no ens representa, que no 
ens defensa, que ens espolia i que ens priva de la 
nostra cultura.
També ens amenacen amb aplicar “el codigo penal” 
a qui convoqui un referèndum il·legal però és que 
la consulta serà legal, fins i tot dins de la Consti-
tución Española, ja que es convocarà atenent a la 
nova Llei de Consultes que sortirà del Parlament de 
Catalunya, amb tota seguretat la setmana vinent. 
De fet, pot cometre un delicte greu -prevaricació- és 
qui, sabent que una llei o un decret és legal, l’anul·la 
per raons polítiques.
Facin el que facin els aparells -repressors?- de l’Es-
tat, els catalans seguirem lluitant per la nostra lliber-
tat des de les institucions i, sobretot, des del carrer. 
Som majoria els que ho volem i si no s’ho creuen 
posem les urnes i comptem els vots.

Érem molts més

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

El cavallet guanyador. “El cavallet 
guanyador” és un conte adaptat per D.H. Lawrece. 
És modern. Explica la història de Paul, un nen que 
veia com se mare patia per la manca de diners. Es-
tava trist quan la sentia queixar-se per la poca sort 
que tenien. I aquesta era la causa de ser pobres. 
Però en Paul tenia un do. Era capaç d’endevinar 
el guanyador de les carreres del hipòdrom. El seu 
oncle Oscar ho va descobrir quan el va veure que 
jugava muntant un cavall de cartró i anava cridant 
“Daffodil”. Ell sabia que era un dels que corria l’en-
demà i va apostar per ell. Gran va ser la seva sor-
presa en veure’l arribar el primer a la meta. Cada 
matí feia que en Paul jugués amb el seu cavall i 
apuntava el nom que repetia. Ell hi apostava i veia 
com guanyava. I així dia rere dia. No cal dir que es 
van fer rics. La seva mare ja no es queixava pels 
diners. Eren feliços. 
La mare va comprar una casa nova, va canviar els 
mobles. Volia llençar aquella joguina tan vella i rò-
nega. Però en Paul no deixava que li prenguessin 
“la sort”. Un dia l’oncle va arribar a la llar dient que 
s’acostava el Gran Derby, la carrera més important 
de l’any. Les apostes podrien donar una fortuna 
si el guanyador no fos un dels favorits. “Malabar” 
semblava un dels que tenien menys opcions. Però 
en Paul va dir que guanyaria. I l’oncle va apostar tot 
el que tenia. I el cavall va guanyar i es feren molt 
rics. Tant que ja no haurien de treballar mai més i 
sempre viurien en l’opulència.
Però el nen agafar molta febre per l’esforç realitzat. 
I als pocs dies es va morir. La mare no entenia res. 
Se li escapava per què de l’estranya mort del seu 
fill. No sabia qui era en “Malabar”, ni per què el nen 
no volia desprendre’s d’aquell joguet que no valia 
res. Ni per què li deia “la meva sort”. Però mai més 
en van tenir i  tampoc l’alegria d’en Paul damunt el 
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seu cavallet. Tot van ser penes i tornaren les tristors 
malgrat els diners, que ara tenien en abundor.

Es pot tenir un cop de fortuna, però no edificar tota 
la vida sota aquesta premissa. Molta gent s’ha fet 
rica ‘per accident’ i no ha sabut ser feliç. Res és se-
gur. Res és permanent. Ni alegries ni penes. Tam-
poc la salut. Tard o d’hora arriben malalties i nafres 
que  martiritzen i condicionen. No es pot anticipar el 
que vindrà, malgrat que en algunes ocasions sem-
bli que tot sigui clar. Sols es pot controlar l’actitud 
amb la que afrontar el que la vida va portant. Poc 
més. Només hi ha expectatives i esperances. I la 
realitat serà la que serà. Però el que cadascú pot 
fer, és molt més del que sovint ens imaginem. Amb 
treball i esforç ‘la sort’ deixa de ser una anècdota 
passatgera i fugissera. Es converteix en una opor-
tunitat. I per quan arriba cal que el terreny estigui 
preparat i ben adobat. Per això s’ha d’estar atent 
per fer anar els dits quan passi el vent per la flauta. 
La vida ens portarà moments de tota mena. És una 
quimera voler perseguir només els bons -que cal 
aprofitar i gaudir- però com que n’hi haurà de tota 
mena, cal també saber obtenir avantatges de les 
situacions dolentes. En tot hi ha quelcom de positiu.
En Paul tenia un do. Veia una part del futur. Sabia 
qui guanyaria les curses, però no què li passaria. 
Com tots vivia el seu món. I no era irreal. Els seus 
sentits eren una mica especials. Tenia una escletxa 
per albirar més enllà. I aquesta es va tancar quan 
va morir. Aleshores el seu cavall de cartró va deixar 
de ser la sort, per tornar a ser només una joguina 
vella i rònega que va acabar a les escombraries. I 
és que a vegades, en les coses més insignificants 
es pot trobar aquella felicitat que ens entestem en 
ignorar a base de perseguir quimeres i objectius 
equivocats.

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

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA
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LOTTO 6/49
· Dissabte 13/09/2014

12-14-17-20-23-39
Complementari: 4
Reintegrament: 5

· Dimecres 17/09/2014
14-25-35-43-48-49
Complementari: 9
Reintegrament: 0

TRIO
· Dijous 11                  784  
· Divendres 12          405
· Dissabte 13     930
· Diumenge 14          380
· Dilluns 15               075
· Dimarts 16       022
· Dimecres 17      660

ONCE
· Dijous 11              95240
· Divendres 12       13760
· Dissabte 13    80652
· Diumenge 14       18658
· Dilluns 15             18881
· Dimarts 16    87593
· Dimecres 17    53668

· Dijous 11   2-5-7-9-20-24   C: 46  R: 7
· Dissabte 13   3-12-13-18-38-44  C: 34   R: 2

· Diumenge 14   9-10-13-24-36  Núm. clau:3 

· Dimarts 16   4-29-30-35-50  Estrellas: 2/4

SETEMBRE
19: Gener; Maria de Cervelló. 
20: Eustaqui, Teopista; Càndia o Càndida.
21: Mateu; Ifigènia; Celina.
22: Maurici; Digna; Fèlix IV, papa.  
23: Tecla; Andreu; Lli o Linus.
24: Mare de Déu de la Mercè; Gerard 
25: Dalmau Moner; Aurèlia

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.

Agraïment i crida de 
l’ANC
•• IGUALADA PER LA INDEPENDÈNCIA

Volem agrair la gran participació dels 
igualadins en la formació espectacular 
de la V de Barcelona d’aquest Onze 
de Setembre.  
L’èxit i l’assoliment de l’objectiu són 
inqüestionables: cap a dos milions de 
persones vingudes d’arreu del país 
són un argument determinant a favor 
de la convocatòria del 9N, l’objectiu 
de l’ANC, i l’aportació d’Igualada i de 
l’Anoia hi ha estat fantàstica   
Un agraïment, doncs, i també la felici-
tació  per la gran feina de tantes perso-
nes de l’Assemblea Territorial Igualada 
per la Independència que han facilitat 
el viatge en transport públic a molta 
gent a omplir el tram 49 de la Gran Via, 
la nostra aportació a la magna concen-

tració.
Alhora, hem de tornar a demanar a 
tothom d’estar amatents per continuar 
treballant perquè la convocatòria del 
9N  permeti el camí cap a l’èxit del pro-
cés en què ens trobem immersos: la 
Independència. Per això us demanem 
que seguiu les propostes del progra-
ma Ara és l’Hora, que participeu dels 
actes programats i que feu tota l’apor-
tació personal que sigueu capaços per 
aconseguir sumar més convençuts a 
favor del procés.

El Paco Ramón Marí i l’art 
d’ensenyar a raonar
•• CARLES MARTÍNEZ 

He tingut la gran sort de ser alum-
ne seu i sempre ho seré. Com molts 
dels montbuiencs del nucli antic, el 
“Senyor mestre” -que era com llavors 

l’anomenàvem- no tan sols va prepa-
rar-nos acadèmicament sinó també, 
i especialment, va inculcar-nos una 
determinada manera d’encarar la vida 
basada, en la meva modesta opinió, 
en dos eixos bàsics: disciplina i treball, 
d’una banda i esperit crític, d’altra. No 
n’hi havia prou amb aprovar l’examen 
d’història, per exemple, es tractava 
d’intentar entendre la història i pregun-
tar-se’n els per què. Dit d’altra manera: 
el seu principal objectiu era tenir alum-
nes formats alhora que persones infor-
mades. Aquesta concepció de l’educa-
ció, ara tan en voga, ell ja l’aplicava fa 
quaranta anys. Recordo vivències molt 
especials com el dia que vàrem anar 
a veure sortir el sol; les excursions al 
camp a dibuixar l’esclat de colors de 
la primavera; l’aprenentatge d’anglès 
escoltant cançons o els debats a clas-
se a partir de les notícies publicades 

a la premsa. Estudiar sí, i tant, però, 
sobretot, raonar. A nivell personal re-
tinc a la memòria amb especial afecte 
l’inesborrable viatge de final de curs a 
la seva estimada Eivissa, que va in-
cloure la contemplació del firmament 
des d’un observatori astronòmic d’un 
dels molts bons amics que tenia. Tal-
ment com si d’una profecia es tractés, 
aquell mateix cel -farcit d’estels lla-
vors- va embogir diumenge a mitjanit. 
Incomptables llamps i trons, enutjats, 
feien saber a tothom que al matí ens 
havia deixat el Paco Ramon, just po-
ques hores abans de l’inici d’un nou 
curs escolar. 
Estimat Mestre: moltes gràcies per tot 
i a reveure.

Dia 19: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 20: CASAS V/ Soledat, 119
Dia 21: BAUSILI/PILAR/ Av. mestre Montaner, 26
Dia 22: FÀTIMA./ Av. Pietat, 25
Dia 23: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 24: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 25: MR SINGLA/ Pujadas, 47

cartes al director

Vull expressar tot el meu respecte pels ciutadans ca-
talans que són contraris a una Catalunya independent 
i votaran no en el referèndum o consulta o com la llei 
catalana de consultes, encara no aprovada, digui que 
s’ha d’anomenar l’acte democràtic de ficar unes pape-
retes dintre d’unes urnes. També expresso tot el meu 
respecte pels ciutadans catalans que no acaben de 
veure clara la independència i, davant del dubte i segu-
rament imbuïts també pel discurs de la por que dia sí 
i dia també ens arriba des de l’oest, votaran no. Tot el 
meu respecte, igualment, pels ciutadans catalans que 
veient clar que el futur de Catalunya serà millor amb 
unes estructures polítiques d’estat que ara no tenim, és 
a dir, amb una Catalunya constituïda en un nou estat 
independent d’Europa, votaran afirmativament a una 
Catalunya independent. I, com no podria ser d’altra 

El respecte te l’has de guanyar
MIQUEL SAUMELL ·    

manera, tot el meu respecte pels que no veuen clara ni 
una cosa ni l’altra i optaran per l’abstenció. Seria molt 
convenient que en un tema tan important com aquest 
es mullés com més gent millor, però s’ha de respectar 
també el dret a l’abstenció, que és tan democràtic com 
el d’anar a votar.
En canvi no em mereixen cap respecte els que prete-
nen impedir que els ciutadans catalans votem sobre 
com volem que sigui el nostre país, és a dir, si el volem 
lligat a Espanya com fins ara o preferim prescindir de 
les tutories política, econòmica, fiscal, lingüística, cul-
tural, etc., espanyoles. No em mereixen el més mínim 
respecte els parlamentaris, polítics, jutges, militars i 
funcionaris que pretenen que una determinada llei, la 
Constitución Española, elaborada en unes circumstàn-
cies polítiques ben peculiars que poc tenien a veure 

amb una situació democràtica, amb un fort soroll de 
sabres inclòs, impedeix als catalans l’acte més demo-
cràtic que hi pot haver en una democràcia: votar. 
Si en una democràcia, i se’ns diu i se’ns repeteix 
contínuament que Espanya ho és, hi ha una llei que 
impedeix que la ciutadania catalana s’expressi demo-
cràticament a les urnes seguint el mandat majoritari 
del Parlament de Catalunya -tres quartes parts dels 
nostres representants parlamentaris hi donen suport-, 
estem davant de la prova del nou que l’Estat espanyol 
de democràtic potser en té el nom però no l’esperit. 
I com que, dissortadament, aquesta és la situació en 
la qual ens trobem, cada dia és més clar que en un 
moment del procés els catalans haurem de prescindir 
de les traves legals espanyoles per tirar endavant un 
referèndum políticament vinculant. 
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O, si voleu, com diria la meva família gironina, 
“Pocªpotªpasªsèèèè”. Aquesta frase em va rondar 
tota la tarda per la barretina en comprovar que allò 
que semblava impossible s’havia fet realitat. De fet, 
els que tenim una certa tendència al pessimisme, 
tenim també l’avantatge de sorpreses agradables 
quan no ho esperem. En canvi, els massa optimistes 
a vegades se n’emporten decepcions.
Ho comentàvem tot anant amb l’autocar a la 
manifestació de Barcelona. Els dies anteriors 
a la Diada semblava que la cosa estava una 
mica morta. No es veia la il·lusió de la Via del 
2013 i molts pensaven que no seria igual, es-
pecialment després de l’escàndol de l’afer Pu-
jol. Però a mesura que passaven els dies, la 
gent es va despertar. Mentre circulàvem per 
la A-2 ens avançaven gran quantitat de cotxes 
fent brandar les estelades per la finestra. Això 
ens va animar. “Si a més som capaços de fer 
una senyera de 12 km, és que podem aconse-
guir-ho tot”, em va dir la veïna de seient. I així 
va ser. Des del primer moment, tothom sabia 
el tram on havia d’anar i amb qui el comparti-
ria. A nosaltres ens va tocar el centre la plaça 
d’Espanya. 
Després d’un dinar de pícnic a la gespa dels jardins 
de Montjuïc, vàrem tenir temps encara de fer una 
breu becaina mentre la canalla jugava per l’herba. 
A l’hora establerta, a mesura que anàvem avançant 
vers el tram, la multitud s’anava fent més espessa. 
Les samarretes grogues i vermelles ocupaven les 
poques zones d’ombra dels pavellons de la fira. Però 
així que es va tallar el trànsit, tothom es va anar situ-

Poc pot pas ser

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

Hi ha persones que sembla que no descansin mai. 
“Els cansats fan la feina” deia la meva àvia amb 
aquella saviesa que a la pagesia transmetien de 
pares a fills. Ho dic perquè la Carme Forcadell, l’en-
demà de la concentració de la Diada, en comptes 
de descansar una miqueta, prodigar-se rebent feli-
citacions i deixar-se admirar, s’ha posat a treballar i 
els que som membres de l’ANC, el dia 12 al matí ja 
vam rebre correus dient-nos el que havíem de fer 
a partir d’aquell mateix dia. El meu avi -que també 
era pagès- sé que hauria dit amb un deix d’admira-
ció: cony de dona!
I és que pel 9N falten poc dies, i passaran molt de 
pressa, d’una revolada, i per acabar-ho d’espatllar 
tenim a Madrid un gobierno de la nación que no 
s’avergonyeix de jugar tan brut com pot, de cen-
surar actes prohibint-los directament, de llançar 
atacs informàtics intentant bloquejar els servidors 
de l’ANC i els telèfons dels seus dirigents, de men-
tir descaradament i difamar, i estan dolguts i rabi-

osos perquè el resultat de la V baixa ha estat tan 
espectacular, ha arribat tan lluny en portades dels 
principals diaris del món, de les obertures dels te-
lenotícies i piulades amb les noves tecnologies. 
Això nosaltres ho sabem, som coneixedors de les 
dues coses: que són animals i que estan ferits, i per 
aquest motiu ens tocarà vigilar i treballar el doble, 
però no ens espantem, i si ens cansem pensarem 
en la dita popular que cito al principi “els cansats 
fan la feina”, i la farem.
Vàreu sentir el discurs de la Carme Forcadell al vèr-
tex de la V baixa a la Plaça de les Glòries? Li va dir 
al president de la Generalitat que posés les urnes 
el 9N perquè els catalans poguéssim votar, i com li 
va demanar? “hauria de posar...” o “ens agradaria 
que posés...” o “si no és molèstia que li faria res de 
posar...” no. Va utilitzar el temps verbal imperatiu, el 
temps que commina, sense excuses, el que s’utilit-
zen els pares per educar als fills quan no hi ha altra 
sortida: “para taula!”.

Els cansats fan la feina
JOSEP M. RIBAUDÍ ·    Membre de l’ANC

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
19 de setembre de 2014 Opinió

ant en grups, de manera totalment informal, al centre 
de la plaça. L’asfalt bullia i l’ardentor pujava de terra 
com si fos una calefacció. “Aquest indepèndència 
l’haurem ben suada”, em va dir algú. Perquè fins i 
tot la fina estelada que portàvem a l’esquena ens 
semblava una manta. Les mares aprofitaven la font 
per anar-hi a remullar els petits. Alguns altres inven-

taven proteccions amb les mateixes senyeres com a 
paraigües davant aquell sol implacable. 
Mitja hora abans de les 17.14, unes cartolines gro-
gues i vermelles indicaven les fileres on ens havíem 
de situar per formar les quatre barres de la senyera. 
La gent s’anava organitzant i cadascú es posava al 
seu lloc, mentre saludava els helicòpters que foto-
grafiaven l’esdeveniment. Les primeres fotos rebu-
des per whatsap ja indicaven que el miracle s’havia 

acomplert. Allò que semblava impossible era una re-
alitat. “Som així de collonuts”, va dir algú amb l’orgull 
pintat a la cara.
No vàrem sentir cap discurs ni res del que s’esdeve-
nia al vèrtex de la V. Però no calia. L’ambient era de 
festa i l’espectacle del palau nacional (MNAC) -em-
marcat per les torres venecianes i les quatre colum-

nes restaurades- ens permetia una visió abans 
mai vista. Estàvem, això sí, ansiosos per arribar 
a casa i endollar la televisió. Algú que seguia els 
comentaris per ràdio  ens anava informant del 
que succeïa més enllà de la nostra limitada vi-
sió. Només faltava fer les onades corresponents 
mentre tothom cridava el consabut “In, Inde, In-
dependència!!!!”. L’airet de la marinada anava 
alleugerint la pesantor dels cossos suats.
Després, cansats però contents, abans d’anar 
als autobusos que ens esperaven, repreníem 
forces asseguts al peu de les fonts tot menjant 
un entrepà. La xifra d’un milió vuit-centes mil 
persones donada per la guàrdia urbana va om-
plir els rostres de somriures de satisfacció. “Ho 
hem fet!”, “L’hem feta grossa!”, deien alguns. Al 
peu de l’autocar, un grup de lituans vestits de 

verd, que anaven a veure el partit de bàsquet contra 
els Estats Units, ens saludaren amb un “Visca Cata-
lunya!!!”. Ells sabien per pròpia experiència de què 
anava tot plegat. La resposta no podia ser cap altra: 
“Lliure!!!”. 
El poble de Catalunya ha complert. Ara cal que els 
seus representants estiguin a l’alçada per fer realitat 
aquesta il·lusió col·lectiva. Que no hàgim de dir mai 
que “pocªpotªpasªser”. Perquè serà.

Jo no sóc gens mitòman, valoro les persones pel 
que fan bé i penso que tenen el dret a ser com vul-
guin. Per exemple, admiro a Mario Vargas Llosa 
com a escriptor i en canvi penso que és una des-
gràcia com a intel·lectual i com a persona. Possi-
blement la Carme Forcadell sigui dolenta ballant 
el tango -és un exemple perquè això ho desconec- 
però ha deixat clar que és una crak arrossegant a 
la gran majoria d’un poble.
O sigui que ja hi tornem a ser; alguns hem descan-
sat una miqueta, però ha arribat el moment de tor-
nar-hi; com? Doncs fent-se voluntari a la ANC -en 
necessitem 100.000- i dedicar una part de la vida 
a la campanya. Recordeu la frase de John F. Ken-
nedy «No us pregunteu què pot fer el vostre país 
per vosaltres. Pregunteu-vos que podeu fer vosal-
tres pel vostre país». Doncs això. No sigueu pas-
sius, sigueu actius, entreu per internet a la pàgina 
«araeslhora.cat» i feu-vos voluntaris. Sentireu una 
gran satisfacció en col·laborar en una causa justa.

ANGLÈS
Curs 2014-15

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

20€/mes
www.aula42.es

626 08 21 08

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

Interessats trucar al
 93 803 01 69

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
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Ahir es va donar un pas en-
davant important en la història 
recent d’Igualada. El conseller 
d’Economia i Coneixement de 
la Generalitat, Andreu Mas-
Colell, va inaugurar al vespre 
el nou Campus Universitari al 
Pla de la Massa, que substitu-
eix l’antiga “Escola de Teneria” 
a la plaça del Rei. L’obertura 
d’aquest nou centre, més mo-
dern i millor equipat, permetrà 
acollir més estudis universita-
ris a Igualada, una de les ve-
lles assignatures pendents a la 
ciutat. De moment, és un cen-
tre adscrit a la Universitat Po-
litènica de Catalunya (UPC), 
però el més important és que 
el Campus és “independent”, 
és a dir, pot acollir també estu-
dis, si fructifiquen les accions 
que està fent l’Ajuntament, 
d’altres universitats. 
De moment, ja s’hi ofereixen 
dos Graus (antigues llicencia-
tures) en Enginyeria Industrial 
Química i Enginyeria d’Orga-
nització Industrial, i qualsevol 
estudiant que vulgui ser engi-
nyer, pot fer els dos primers 
cursos de carrera a Igualada. 
També s’hi pot estudiar el Màs-
ter Universitari en Enginyeria 
del Cuir, el Màster en Direcció 
Tècnica d’Adobatge, el Post-
grau en Direcció Comercial 
i Màrqueting, el Postgrau en 
Emprenedoria, el Postgrau 
en Gestió Ambiental, el Post-
grau en Tècniques d’Adoberia 
i estudis de doctorat. A més, 
als laboratoris del Campus es 
duen a terme les accions d’in-
vestigació i desenvolupament 
de producte de la Càtedra A3 
en Innovació del Cuir, el Tèxtil 
i la Moda, que els dos darrers 
anys ha executat més de vuit 
mil accions per a empreses.

Cinc milions 
d’euros d’inversió
Els treballs van iniciar-se l’oc-

Ahir es va inaugurar el nou Campus 
Universitari d’Igualada al Pla de la Massa

El conseller Mas Colell amb l’alcalde Castells i altres autoritats, ahir al Campus Universitari d’Igualada. Foto: Ajuntament d’Igualada.

tubre de 2013 i han tingut un 
cost de 5 MEUR, finançats a 
parts iguals entre l’Ajuntament 
d’Igualada i la Generalitat. El 
centre espera doblar el nom-
bre d’alumnes en 4 anys i arri-
bar quasi als 500.
A l’acte inaugural, a més del 
conseller Mas-Colell i l’alcalde 
Marc Castells, hi van assistir 
també el rector de la UPC, 
Enric Fossas, el president del 
Consorci de l’Escola Tècnica 
d’Igualada (CETI) i director ge-
neral d’Universitats, Lluís Jo-

fre, i el secretari d’Universitats 
i Recerca de la Generalitat de 
Catalunya, Antoni Castellà. Hi 
eren també nombrosos repre-
sentants de l’àmbit universitari 
i de diferents sectors industri-
als d’Igualada i l’Anoia.

300 alumnes ja hi fan clas-
se en 6.000 m. quadrats
El curs ha començat aques-
ta mateixa setmana amb un 
total de 300 alumnes. Actual-
ment s’està duent a terme una 
campanya de promoció dels 
estudis a l’Anoia, però també 
en comarques veïnes, sota 
el lema Futur de Proximitat. 
La pràctica totalitat dels estu-
diants que finalitzen els seus 
estudis a Igualada tenen una 
ràpida inserció laboral.
El nou edifici té una superfície 
total de 5.836 m2. A la planta 
baixa hi ha la cafeteria i una 
biblioteca de 675 m2. Al pri-
mer pis, destinat a la gestió 
acadèmica, s’hi ubiquen tretze 
despatxos i la sala de docto-
rat. La segona planta, la més 
àmplia amb gairebé 4.500 m2 
de superfície, inclou tota l’àrea 
de docència i investigació, 
amb nou aules, el menjador i 
sala d’alumnes, l’Aula Magna, 
dos laboratoris químics, dos 
laboratoris físics, la planta pi-
lot d’adoberia, la planta pilot 
de projectes i investigació, la 
planta depuradora, diferents 
sales de treball (microbiologia, 
cromatografia, absorció atò-
mica, medi ambient, aigües 
i residus), el taller de física-
mecànica, el taller d’automa-
tismes, electrònica i electrici-

tat i, a més, l’àrea de direcció, 
cinc despatxos de gestió, el 
departament d’administració, 
l’atenció al públic i els serveis 
informàtics. 
La nova escola, que compta 
amb la certificació de Classe 
A de màxima eficiència ener-
gètica, és accessible des de 
l’avinguda del Pla de la Mas-
sa i disposa d’un ampli espai 
exterior format per una plaça 
de més de 1.800 m2 a la part 
davantera, zones enjardina-
des i un aparcament per a 80 
vehicles. 
Des del proper 1 d’octubre, 
a més, s’hi podrà accedir de 
dilluns a divendres amb trans-
port públic, gràcies a les línies 
LC1 i LC2 del bus urbà d’Igua-
lada, que varien el seu recor-
regut.

Igualada

De “l’escola de Teneria” al Campus

De moment, es poden 
estudiar dues 
titulacions 
d’enginyeria 
tècnica industrial, en 
les especialitzacions 
de Química i 
Organització 
Industrial, com a 
centre adscrit a la 
UPC
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Les instal.lacions, modernes i ben equipades, s’han construït on abans hi havia l’AIICA.

Alumnes, aquesta setmana en un descans a l’exterior del Campus Universitari.

El que fins ara era només 
l’Escola d’Enginyeria d’Igua-
lada (EEI) -avui integrada 
dins del Campus Universitari- 
és un centre públic adscrit a 
la UPC.
L’escola va ser fundada l’any 
1958 amb el nom d’Escuela 
Sindical Superior de Tene-
ría (Escola Sindical Superior 
d’Adoberia), amb l’objectiu 
de donar servei a les múlti-
ples empreses adoberes de 
la ciutat. L’Escola d’Adoberia, 
única a Espanya i en el món 
de parla castellana, fou una 
iniciativa dels industrials ado-
bers igualadins que invertiren 
uns 15 anys, des de 1942 fins 
al 1958 en la seva tramitació. 
L’Ajuntament d’Igualada cedí 
el 1949 un cèntric solar, a la 
plaça del Rei, on entre 1950 i 
1953 es construí el nou edifici 
de 3.200 metres quadrats en 
quatre plantes. En el soterra-
ni s’instal·là la planta pilot de 
fabricació en fase humida, a 
la planta baixa s’instal·là el 
taller d’acabats del cuir, a la 
planta primera s’instal·laren 

les aules i a la planta segona 
els laboratoris de física, quí-
mica, control d’anàlisis quími-
ques i recerca. 
L’any 1970 el Ministeri d’Edu-
cació d’Espanya implantà els 
ensenyaments d’Enginyeria 
Tècnica en Química Industri-
al. L’any 1979 es va adscriure 
a la Universitat Politècnica de 
Catalunya. L’any 2010 s’acor-
dà la signatura d’un conveni 
per al trasllat al Pla de la 
Massa. L’enorme edifici de la 
plaça del Rei serà de propi-
etat municipal, i tindrà un ús 
públic d’envergadura, però 
no es coneix encara quin 
exactament.
Aquests no són els únics es-
tudis universitaris que ha tin-
gut Igualada. Fins els anys 70 
existia l’Escola d’Infermeria, 
vinculada a l’Hospital. L’alcal-
de Jordi Aymamí va intentar 
recuperar aquests estudis els 
anys 2009 i 2010 amb acords 
amb la Universitat de Vic, pri-
mer, i amb la de Lleida, des-
prés, però no van fructificar.
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Una de les persones que ha 
viscut més de prop el trasllat 
de l’Escola d’Enginyeria (EEI) 
cap al Pla de la Massa i ha 
participat en primera línia en 
la creació del Campus Univer-
sitari, és Anna Bacardit, alhora 
regidora d’Ensenyament i Uni-
versitats, i també directora de 
l’EEI. 

No és habitual que, en l’èpo-
ca que travessem, s’inaugu-
rin instaŀlacions d’aquestes 
característiques. Per a vo-
saltres deu ser quasi com 
un somni.
És un pas endavant importan-
tíssim, i una satisfacció per a 
tots veure acabat el Campus. 
D’alguna manera, també és 
com un premi per a totes les 
direccions i professors que 
han anat passant tots aquests 
anys per l’escola d’enginyeria, 
que han fet molt per a que tin-
gués un creixement. Amb el 
Campus que ara s’inaugura, 
tot això es podrà impulsar molt 
més a nivell nacional.

Qui se’n recorda ara de 
quan es va encendre el llum 
d’alarma perquè els estudis 
universitaris a Igualada es 
podien perdre...
Sí, i que no hagi estat així és 
gràcies a l’esforç de tot el per-
sonal que s’ha implicat per a 
que aquesta escola mai es 
perdés. El nostre centre té una 
llarga història, ja fa 50 anys 
que va néixer l’Escola d’Ado-
beria, gràcies a la iŀlusió d’uns 
quants adobers de l’època que 
volien formar millor els seus 
tècnics i poder fer innovació a 
les seves empreses. Des del 
1972 es va fer l’adscripció a la 
UPC i des de llavors els estu-

Anna Bacardit, en una de les sales del laboratori del Campus Universitari d’Igualada. Foto: JP

“Ara creiem que és 
el moment perquè la 
ciutat i la seva àrea 
d’influència tingui una 
instal·lació per tenir 
una alta formació, es 
permeti impulsar les 
empreses i Igualada 
torni a ser industrial”

“Volem tenir un Grau en Administració i Direcció d’Empreses 
(ADE) especialitzat en Indústria, que serà únic a Catalunya”

Entrevista a la regidora d’Ensenyament i Universitats i directora de l’Escola d’Enginyeria, Anna Bacardit

dis s’han anat adaptant al que 
la societat demanava. Ara cre-
iem que és el moment perquè 
la ciutat i la seva àrea d’influ-
ència tingui una instaŀlació per 
tenir una alta formació, es per-
meti impulsar les empreses i 
Igualada torni a ser industrial.

Que ara tinguem un Campus 
Universitari vol dir que aquí 
es faran més estudis univer-
sitaris?
En efecte. Per això hem reno-
vat tota la imatge corporativa. 
Ja no som una escola, som 
un campus. Volem ampliar els 
graus universitaris que tenim 
en l’actualitat. Ara tenim el 
Grau en Enginyeria Química 
i el d’Organització Industrial, i 
ara treballem per impulsar-ne 
de nous, i ampliar el ventall 
d’especialitats.

El curs ja ha començat.
Sí, es va iniciar el dilluns, i 
amb una especial iŀlusió, per-
què hi ha hagut un augment 
del 40% d’alumnes en aquest 
curs. El nou edifici hi ha tingut 
molt a veure, pensi que s’es-
tà fent una campanya molt 
important de difusió. Però el 
que volem és doblar el nom-
bre d’alumnes en tres o quatre 
anys. Ara estem al voltant de 
300, i la idea seria superar els 

500. El 23 de setembre farem 
una jornada de portes obertes, 
per a que tothom pugui veure 
l’edifici.

Els alumnes de fora de 
l’Anoia han augmentat, tam-
bé?
Sí, sempre hem tingut alum-
nes de l’àrea d’influència, que 
va des de Cervera fins a Mar-
torell, i fins el Penedès. També 
passa que el grau d’Organit-
zació Industrial només es fa 

aquí i a l’Autònoma de Barce-
lona, i això pot portar alumnes 
d’arreu del país. Fins i tot de 
València i Saragossa.

Existeix una lluita entre les 
universitats per ampliar els 
estudis. Aquí hi ha una pre-
dilecció per alguns en con-
cret?
Els que serveixin per donar 
servei a les empreses que te-
nim en el nostre territori. No 
volem estudis que no tinguin 
relació directa amb les em-
preses. Per tant, el que es faci 
aquí serà una especialitat que 
ens demanin els sectors eco-
nòmics de la nostra zona.

I ho veu possible, que ens 
ho donin?
Sí. De fet, el Grau en Engi-
nyeria d’Organització Industri-
al ens està permetent formar 
enginyers molt versàtils que 
poden treballar en qualsevol 
indústria, i amb això cobrim 
ja molts sectors econòmics. 
El que volem ara és treballar 
per convertir aquest grau en 
un ADE Industrial, és a dir, un 
Grau en Administració i Direc-
ció d’Empreses especialitzat 
en Indústria. Seria un grau 
novedós, no n’hi ha cap més 
a Catalunya. Ja hi estem tre-
ballant i intentarem que en un 
curs o dos ja es pugui fer.

L’aposta que feu per la in-
dústria és evident.
No en tenim cap dubte. De 
fet,  el projecte de construir el 
nou campus ja es va fer amb 
aquesta voluntat. Això ja va 
lligat amb la creació, fa dos 
anys, de la Càtedra A3, que 
ha servit per ajudar a impulsar 

“Aquest és un pro-
jecte completament 
nou, de ciutat, i el que 
farem serà obrir la 
porta a totes les uni-
versitats, no ens vo-
lem tancar amb ningú 
en concret”

els clústers de la pell i el tèxtil. 
Treballem amb tota la cadena 
de valor del sector. En el cas 
de la pell, treballem amb les 
empreses curtidores, les que 
fan les pells, amb les que fan 
els productes químics, la for-
mació, i ara voldríem implan-
tar les que fan marroquineria, 
el producte final. I amb el tèx-
til, exactament igual.

El nostre és un centre ads-
crit a la UPC, però no és de 
la seva propietat. Això obre 
la porta a que es pugui arri-
bar a acords amb altres uni-
versitats?
I tant. Aquest campus està 
gestionat pel Consorci Esco-
la Tècnica d’Igualada, que té 
com a patrons l’Ajuntament, 
la Generalitat i la UPC. Això 
significa que aquest consorci 
es pot ampliar a d’altres uni-
versitats.

Ho dic perquè fa uns anys es 
va intentar arribar a acords 
amb altres universitats, com 
Vic o Lleida. Allò va obrir 
una escletxa que ara es po-
dria aprofitar, o s’haurà de 
començar de zero?
S’haurà de començar de zero. 
Aquest és un projecte com-
pletament nou, de ciutat, i el 
que farem serà obrir la porta 
a totes les universitats, no ens 
volem tancar amb ningú en 
concret.

Públiques o privades?
No descartem cap opció, el 
que passa és que volem ga-
rantir sempre, al final, un ser-
vei públic.

El Campus Universitari està obert a totes les universitats del país.
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El teatre de l’Ateneu Igualadí 
s’ha omplert aquest dimarts 
al vespre per escoltar els ar-
guments en defensa del Sí-
Sí de cara a la consulta del 
9 de novembre. L’acte per a 
indecisos, organitzat pel casal 
independentista La Teixidora 
i inclòs dins de la campanya 
‘Voler és poder’, ha comptat 
amb les intervencions de l’ex-
conseller d’Economia Antoni 
Castells, de Manuel Puerto, 
integrant de l’associació Sú-
mate, i del tinent d’alcalde 
de Cultura de l’Ajuntament 
d’Igualada, Josep Miserachs. 
Es tracta de tres perfils polítics 
molt diferents però que com-
parteixen la defensa d’exercir 
el dret a decidir el proper 9 de 
novembre. 

Miserachs: “Tot el dia hem 
d’estar militant i això cansa”
L’encarregat d’obrir el torn de 
parlaments va ser el regidor 
de Cultura i militant d’UDC, 
Josep Miserachs, qui va ma-
nifestar que, tot i que el seu 
partit té posicions “poc clares” 
envers la independència, ell 
sempre ha estat independent 
i ha apel·lat a l’esperit fundaci-
onal d’Unió Democràtica. Se-
gons Miserachs, és “molt dur” 
ser català en les condicions 
actuals perquè “tot el dia hem 
d’estar militant i això cansa”. 
El tinent d’alcalde considera 
que hi ha motius sentimentals 
per sentir-se independentista, 
però també racionals com són 
la consciència d’una cultura 
pròpia o de la llengua i, fins i 
tot, de pràctics. 

Puerto (Súmate): “Si no 
trenquem, no hi haurà 
autodeterminació”
El segon a pujar a l’escenari 
va ser Manuel Puerto, mem-
bre de Súmate, en substitució 

Miserachs, Castells i Puerto, durant l’acte de dimarts a l’Ateneu.

La Teixidora omple l’Ateneu Igualadí en un acte 
per a indecisos sobre el procés sobiranista

al president de l’entitat, que va 
excusar la seva presència per-
què es trobava a Escòcia fent 
un seguiment de la consulta 
d’ahir dijous. Puerto va defen-
sar que vol un país nou i una 
nova constitució que surti del 
poble. Segons ell, en els dar-
rers anys Catalunya “només 
ha rebut com a resposta de 
l’estat espanyol el menyspreu” 
i “el punt culminant va ser l’Es-
tatut, on se’ns va dir que la vo-
luntat dels catalans era paper 
mullat”. Puerto considera que 
més enllà del que diguin els 
polítics i els tribunals, “serà 
la força del poble qui decidi-
rà quin camí vol seguir i si vol 
construir un nou Estat dins 
d’Europa”. “És imparable si la 
decisió és ferma”, ha consta-
tat. 
D’altra banda, Puerto expli-
cava que de les 28 nacions 
d’Europa que s’han indepen-
ditzat, només en quatre ocasi-
ons ho han fet amb el permís 
del seu estat matriu. Per això, 
assegurava que “en algun mo-
ment s’haurà de trencar amb 
la legalitat instaurada per cop 
militar”. Finalment, l’integrant 
de Súmate va demanar a la 
classe política catalana que 
“estigui a l’altura” de les cir-
cumstàncies i “sàpiga elegir 

el moment per trencar amb 
la legalitat”. Segons ell, “si no 
la trenquem mai arribarem a 
l’autodeterminació”. 

Antoni Castells: “És 
imprescindible la unitat 
dels partits”
Qui va ser conseller d’Econo-
mia durant el govern tripartit, 
Antoni Castells, va fer un re-
pàs històric dels motius pels 
quals s’ha arribat fins la situ-
ació actual. Segons ell, amb 
la sentència del Tribunal Su-
prem sobre l’Estatut “el pacte 
constitucional va saltar pels 
aires” i la relació Catalunya-
Espanya va quedar en una 
situació “d’interinitat” fins a la 
gran manifestació del 2012. A 
partir d’aleshores, assegurava 
Castells, “el sobiranisme va 
irrompre en el terreny central 
del catalanisme polític” i es va 
arribar a la conclusió que “és 
impossible intentar de canviar 
l’estat espanyol”. 
Castells va manifestar que és 
“imprescindible” la unitat dels 
partits que estan a favor de 
la consulta del 9-N i apunta-
va que “l’objectiu immediat és 
aconseguir que l’estat espa-
nyol no tingui més remei que 
asseure’s a parlar de com ce-
lebrar-la”. L’exconseller d’Eco-

nomia ha expressat que hi 
ha dos antecedents que ens 
avalen: el cas del Quebec i 
d’Escòcia. Castells també ha 
remarcat la importància que la 
comunitat internacional avali 
el procés i ha assegurat que 
“és fals que una Catalunya in-
dependent no sigui viable eco-
nòmicament”. 
L’acte va anar acompanyat de 
la intervenció musical de Siscu 
Carbonell, ànima del grup Sa-
bor de Gràcia i representant 
del col·lectiu gitano Català, 
qui també es mostrava a favor 
de poder votar el 9-N. “Com a 
gitano català, els meus avant-
passats van fer d’aquesta ter-
ra la seva terra i el seu país 
i, per tant, el 9 de novembre 
els gitanos catalans anirem a 
votar, evidentment que sí”, va 
expressar.

Una vintena d’actes a la 
campanya ‘Voler és poder’
El debat d’aquest dimarts for-
ma part de la campanya ‘Voler 
és poder’, impulsada pel casal 
independentista La Teixidora. 
En total, s’han programat 23 
propostes, que van iniciar-se 
el passat 10 de setembre i fi-
nalitzaran el 9-N. Els propers 
actes són el seguiment del re-
ferèndum escocès ahir dijous 
a la Plaça Pius XII, la xerrada 
“Volem exèrcit, els catalans?” 
el dilluns 22 de setembre i 
“L’esport català en la Catalu-
nya del futur”, el dimarts 23 de 
setembre.
L’acte central serà l’11 d’oc-
tubre coincidint amb el tercer 
aniversari de La Teixidora. En 
parlarem en properes edici-
ons.

Durant les actes commemo-
ratius del Tricentenari de l’11 
de Setembre a Igualada que 
es van dur a terme dissabte, 
en què hi intervenien els Mi-
quelets de Catalunya, els Mi-
quelets de Girona i els Hús-
sars Hongaresos de Moià, la 
Guàrdia Civil va aparèixer per 
demanar els permisos d’ar-
mes corresponents com ja va 
passar la setmana passada a 

La Guàrdia Civil també 
demana el permís d’armes 
als Miquelets a Igualada

Olesa de Montserrat.
La situació va esdevenir sur-
realista, enmig del carrer de 
Sta. Maria, a tocar de la ba-
sílica i la plaça del Bruc, i de 
seguida va circular per les 
xarxes socials. Es dóna el cu-
riós cas que un dels Mique-
lets era un igualadí Mosso 
d’Esquadra. La Guàrdia Civil 
va afirmar que “nosotros sólo 
cumplimos órdenes”.

Una de les fotos que van circular per Twitter i Facebook. Foto: @socatchick
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Una greu malaltia es va empor-
tar diumenge a Paco Ramon i 
Marí. Mestre molt estimat a 
Santa Margarida de Montbui 
on exercí la docència i on té 
un carrer al seu nom. Paco Ra-
mon va ser el primer director 
del Centre de Recursos Edu-
catius de l’Anoia i comptava 
amb gran prestigi i el reconei-
xement i estimació  dels do-
cents de tot l’Anoia. Òmnium 
Cultural el va premiar en l’ XI 
edició dels Premis al Compro-
mís Cultural: aquest dia 9 de 
setembre, dimarts, va tenir lloc 
el reconeixement al teatre de 
l’Ateneu.
Paco Ramon va ser el mes-
tre, durant 25 anys, de l’es-
cola del poble de Montbui.
També va ser Director del 
Centre de Recursos Peda-
gògics de l’Anoia des de la 
seva creació fins poc abans 
de jubilar-se. Fora de l’àm-
bit professional ha estat durant 

Paco Ramon, en una fotografia recent, extreta d’un vídeo d’Omnium Cultural Anoia.

En recordança, 
agraïment 
i admiració

7.409 alumnes comencen el curs a les escoles de 
la ciutat amb un lleuger augment a primària i ESO

molts anys Jutge de Pau del 
municipi montbuienc.
Paco Ramon va arribar a Mont-
bui procedent d’Eivissa i des de 
fa molts anys és una persona 
molt reconeguda i estimada al 
municipi. Ha dedicat gran part 
de la seva vida a treballar dia 
rere dia per una escola cata-
lana de qualitat. L’any 2003 la 
Generalitat de Catalunya li va 
fer reconeixement de la seva 
tasca lliurant-li el Premi Catalu-
nya d’Educació.
La seva implicació en el model 
educatiu de la nostra comarca 
i el nostre país és indiscutible. 
En una entrevista de fa més 
de deu anys, en Paco Ramon 
ens recordava que l’element 
irrenunciable de qualsevol 
escola és educar en llibertat i 
responsabilitat. Les seves pa-
raules tenen una força enorme 
si pensem en una escola cata-
lana de qualitat. A més, els úl-
tims mesos, les paraules d’en 
Paco Ramon ressonen encara 

amb més força dins els nostres 
caps; els atacs persistents que 
el govern espanyol fa contra 
l’escola en català són un motiu 
més per seguir en la seva lluita. 
La immersió lingüística és un 
element indestriable del siste-
ma educatiu català i al qual no 
volem renunciar. Els últims tres 
anys aquest model ha permès 
que tots els nens i nenes del 
nostre país hagin pogut con-
viure de manera cohesionada 
i amb igualtat d’oportunitats; 
ha estat el pilar fonamental per 
mantenir un ensenyament de 
qualitat i on tothom s’hi sentís 
representat i ara des del go-
vern espanyol volen canviar-lo. 
A més, aquesta reforma propo-
sada pel ministre Wert deixa 
molt tocada l’essència de l’es-
cola catalana pública de quali-
tat, que a més ja fa uns quants 
anys que ha de fer front a una 
reducció del pressupost.
I en moments així, encara te-
nen més valor persones com 

en Paco Ramon. La seva llar-
ga trajectòria de mestre poli-
facètic l’ha portat a treballar 
en temes com la inclusió dels 
nouvinguts i la relació de tec-
nologies de la informació i els 
mitjans de comunicació amb 
l’educació. També ha defensat 
la idea de “l’educació al llarg de 
la vida…”, entenent la formació 
com un element fonamental 
que no només se cenyeix a 
l’edat escolar.

Tot allò que fa i ha fet en Paco 
Ramon està emmarcat en el 
seu desig per l’escola del futur: 
que mestres i alumnes estrenin 
cada dia una il·lusió. Creiem 
que les seves paraules són un 
propòsit meravellós per enca-
rar el què tenim per endavant 
i superar tots els obstacles que 
es trobi el sistema educatiu del 
nostre país.
 

Dol per la mort de Paco Ramon, referent del món educatiu a l’Anoia
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El curs escolar 2014/2015 ha 
arrencat a Igualada amb xifres 
molt similars a les de l’any an-
terior pel que fa als alumnes 
matriculats als estudis obliga-
toris i llars d’infants. En total 
són 7.409 els alumnes a les 
aules de la ciutat: 502 en es-
coles bressol, 1.562 en Edu-
cació Infantil, 3.170 a Primària 
i 2.175 a Secundària. Això su-
posa, respecte el curs anterior, 
un descens del 13% a les llars 
d’infants i d’un 6,5% a Infan-
til i, per contra, un increment 
del 6% a Primària i del 2,5% 
a Secundària. En total, doncs, 
la capital de l’Anoia augmenta 
el nombre d’estudiants en un 
0,6%, 44 alumnes més que un 
any enrere. 
Tenint en compte la titulari-
tat dels diferents centres, un 
58,5% dels alumnes a Igua-
lada estudien en centres con-
certats, un 39% en centres 
públics i un 2,5% ho fan en 
privats.  
L’any passat, a l’inici del curs 
2013/2014, l’ocupació en 
conjunt de totes les escoles 
bressol d’Igualada ja es va 
reduir un 7% respecte el curs 
2012/2013 i, aquest any, la 
disminució gairebé es duplica, 
arribant al 13%, com ja varem 
explicar la setmana passada. 
El nombre de nens i nenes 
inscrits entre 0 i 2 anys passa 
de 577 a 502, baixant també 
els grups de 48 a 40. L’ocupa-
ció de les llars d’infants públi-
ques –La Rosella, La Lluna i 

L’Espígol– ha passat de 167 a 
132 alumnes, un 21% menys; 
la de les subvencionades pas-
sa de 218 a 182, un 16,5% 
menys; i la de les privades 
baixa de 192 a 188, amb una 
lleu reducció del 2%. 
Anna Bacardit, regidora d’En-
senyament i Universitats de 
l’Ajuntament, relaciona aques-
ta tendència decreixent amb 
“la situació econòmica actual 
però, sobretot, amb les pro-
jeccions demogràfiques”. En 
els darrers cinc anys, les llars 
públiques han perdut un 49% 
d’ocupació, mentre les con-
certades han reduït alumnes 
en un 33% i les privades en 
un 22,5%. A més, afegeix, se-
gons l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (Idescat), la pobla-
ció entre 0 i 2 anys tendirà a 
reduir-se encara un 10% més 
a l’Anoia entre 2015 i 2021. 
La regidora ha explicat també 
que les enquestes de satisfac-
ció entre pares usuaris de les 
llars d’infants municipals do-
nen un grau de satisfacció de 
9 sobre 10. 
 
Ajuts d’escolarització, men-
jador i compra de material 
Bacardit ha recordat que “mal-
grat que la quota mensual 
d’escola bressol i la quota de 
menjador en tots els centres 
són de les més baixes, nova-
ment aquest curs l’Ajuntament 
ha ofert diferents ajuts per les 
famílies que més ho necessi-
ten”. La quota mensual que 
han de pagar els pares cada 

La pèrdua de  persones es-
timades fan curtes les pa-
raules i els diccionaris. La 
pèrdua de persones extraor-
dinàries fan costerós  buscar 
l’adjectiu oportú i el senti-
ment precís. Amb en Paco 
Ramon buscar la paraula 
justa és inútil; trobar-la, im-
possible.
Mestre, forjador de perso-
nes, mestre de mestres, 
amic de mestres i mestre 
d’amics, entusiasta i vigorós, 
senzill i culte. De generositat 
plena, virtut senzilla i abne-
gació infinita. Totes les pa-
raules resten incomplertes i 
imperfectes.
La vida sense en Paco Ra-
mon serà una mica més tris-
ta i injusta. Però ell no ens 
permetria que ho diguéssim 
i, educadament, ens amo-
nestaria per fer-ho. Però 
aquest cop no et farem cas 
i sí, direm que la vida és una 
mica més trista i injusta.
Va ensenyar molt i vàrem 
aprendre d’ell que el primer 
i quasi únic manament era 
procurar la felicitats dels al-
tres. Ho intentarem.
Estimat Paco,
no vàrem quedar així. El 
pacte no era aquest. La Vida 
ens té preparades massa 
sorpreses. Tenim alguns te-
mes pendents que un dia 
haurem de comentar. Segur 
que sí.
Amb admiració, recordança i 
agraïment.
Descansi en pau.

Josep Miserachs i Nadal
Regidor d’Igualada

mes a Igualada és de 123 €, 
mentre que la mitjana de la 
província, segons estudis de 
la Diputació de Barcelona, és 
de 163 €. Pel que fa al menja-
dor escolar, mentre a la resta 
de municipis es paguen 133 
€, a Igualada el servei costa 
122 €. 
En les darreres s’han atorgat 
més de 113.000 € en diferents 
modalitats d’ajuts per al curs 
que comença: 439 ajuts a les 
famílies per a la compra de lli-
bres de text per un valor total 
de 37.500 €; 9.000 € en 225 
ajuts per a la compra de mate-
rial escolar d’Educació Infantil 
conjuntament amb l’àrea d’Ac-
ció Social; 13.000 € per 14 
ajuts de menjador i, finalment, 
8.000 € per 25 ajuts per l’es-
colarització en llars d’infants. 
A banda, les diferents AMPAs 

han rebut 22.500 € per de-
senvolupar projectes a les se-
ves escoles i els centres que 
participen en el segon any del 
programa de reutilització de lli-
bres han rebut 23.600€. 
Durant l’estiu s’han fet també 
treballs de manteniment. A 
l’Emili Vallès, el Ramon Cas-
telltort, el Garcia Fossas, la 
Dolors Martí i la llar d’infants 
L’Espígol s’han realitzat ac-
cions per un valor conjunt de 
150.000 euros, com ara canvis 
de tancaments i envidraments, 
reconstrucció de cornises, 
reparacions de la instal·lació 
elèctrica, arranjaments en pa-
tis i pistes esportives, pintura 
exterior, substitució de rajoles, 
millores a la cuina, neteja de 
canals d’aigua pluvial, repa-
ració de lavabos o introducció 
de nou mobiliari, entre altres. 

Maletes i bates penjades en el primer dia de classe, dilluns passat.
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elaborin nous productes i ser-
veis que aportin valor, inno-
vació i impuls econòmic i so-
cial. El seu principi és, doncs, 
generar valor a la comunitat 
de ciutadans, professionals i 
organitzacions interessats en 
l’obertura i reutilització de la 
informació del sector públic.

Per al diputat d’Hisenda, Re-
cursos Interns i Noves Tec-
nologies de la Diputació de 
Barcelona, Carles Rossinyol, 
«el nou portal supera la mo-
dernització administrativa 

Les dades obertes són con-
junts de referències produï-
des o recopilades per orga-
nismes públics que es posen 
a disposició de la ciutadania 
per mitjà d’Internet. Poden 
ser de tipus estadístic, eco-
nòmic, geogràfic, mèdic... i 
permeten la consulta i la re-
utilització de la informació 
per crear aplicacions i obres 
derivades. 

És per aquest motiu que 
s’han d’oferir estructurades 
en arxius de format obert, 
interoperables i amb llicènci-
es que n’autoritzin la difusió 
pública. L’obertura de les da-
des públiques o Open Data 
és essencial per a la trans-
parència i és inherent a una 
estratègia d’obertura del co-
neixement en general.

El president de la Diputació 
de Barcelona, Salvador Este-
ve, considera que «l’obertura 
de les dades de les adminis-
tracions i la transparència 
institucional constitueixen 
elements centrals del que 
s’anomena “govern obert”», 
i que «aquesta corporació, 
conscient del seu compromís 
amb el territori, amb els go-
verns locals de la demarca-
ció i amb la ciutadania, és i 
vol ser un govern obert».

Transformar les dades 
en serveis 

L’administració obre les da-
des perquè empreses, asso-
ciacions i ciutadania les usin i 

perquè proposa i fa possible 
una relació activa i participa-
tiva amb la ciutadania». Així 
mateix, sobre l’activitat eco-
nòmica digital que pot gene-
rar dadesobertes.diba.cat, 
opina que «davant la ingent 
quantitat de dades públiques 
que es posen a l’abast de 
la societat, la seva utilitza-
ció òptima pot dependre, en 
molts casos, de la intervenció 
d’empreses que n’utilitzen i 
processen una part per ofe-
rir aplicacions pràctiques a la 
ciutadania».

Què hi trobareu?
El portal, desenvolupat per la Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de 
Barcelona, posa a disposició del públic, per mitjans te-
lemàtics, els documents públics reutilitzables generats 
o gestionats per la institució que es trobin prèviament 
disponibles en format electrònic. Les dades es presen-
ten d’una manera estructurada i usable per les perso-
nes, entitats, mitjans de comunicació o empreses que hi 
estiguin interessats. Amb la posada en marxa d’aquest 
portal, la institució se suma a altres nivells de govern que 
ja disposen d’aquests espais digitals i que s’estan posant 
endegant en compliment de diverses normatives legals.

La plataforma incorpora, digitalitzat en formats processa-
bles i accessibles, un ampli conjunt de dades relatives a:

-els arxius i biblioteques municipals, els museus locals, 
els teatres i auditoris del territori

-el Cercador d’Informació de Dades Oficials (contractaci-
ons, convenis col·lectius, normatives locals, oposicions i 
subvencions)

-la relació dels càrrecs electes 

-els elements del patrimoni cultural 

-els indicadors socieconòmics del programa Hermes 

-i la llista dels 311 municipis de la demarcació amb les 
seves informacions relacionades, així com dels organis-
mes autònoms i altres ens del territori de Barcelona.

Amb la posada en marxa 
de dadesobertes.diba.cat 
es reforcen conceptes 
com transparència, tre-
ball en xarxa i legitimitat 
de l’acció pública

En aquest portal la Diputació de Barcelona ofereix dades obertes en formats digitals, estandarditzats i interoperables per afavorir-
ne la reutilització. 

Presentació del nou portal Dades Obertes al CCCB
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

La successió d’esdeveniments 
polítics que hi ha aquests dies 
al país està marcant, i de qui-
na manera, el futur municipal 
en molts ajuntaments. Sense 
anar més lluny, aquesta ma-
teixa setmana, el nou líder del 
PSC, Miquel Iceta, va enviar 
a l’Anoia a l’expresident de 
la Diputació i regidor a Santa 
Coloma, Antoni Fogué, nou 
responsable de política muni-
cipal dels socialistes catalans, 
i a Assumpta Escarp, secretà-
ria d’organització. L’objectiu: 
tancar files, posar firmes als 
militants i evitar temptacions 
que provoquin l’esmicolament 
del partit de cara a les munici-
pals. El PSC és conscient que, 
fora dels nuclis més o menys 
fidels de l’àrea metropolita-
na i d’algunes poblacions on 
el segell del partit és a prova 
de bombes, hi ha possibilitats 
molt altes que el sector sobira-
nista o no centralista del partit 
provoqui un trencament en les 
properes setmanes. 
A l’Anoia, hi ha altíssimes 
probabilitats que això passi a 
Igualada. Amb el Primer Se-
cretari del PSC Anoia, Teo Ro-
mero, posat en dubte fins i tot 
per alguns dels seus habituals 
defensors i immers en ple pro-
cés judicial a l’espera de sa-
ber si és o no encausat, el que 
pugui passar a les municipals 
és tota una sorpresa. Hi ha 
formacions independents que 
van presentar-se tutelades pel 
PSC en pobles de l’Anoia que 
ja han avisat que no repetiran 
sota el paraigües socialista. 
I hi ha grups municipals que 
es mostren neguitosos. En al-
guns pobles donen per segur 
que no hi haurà candidatura 
socialista, a menys que es po-
sin candidats “fantasma” d’al-

Josep Maria Palau (ERC), Marc Castells (CiU) j Jordi Riba, al capdavant d’una nova formació d’esquerres, probables candidats a les municipals.

Dijous vinent, xerrada 
d’Apinas i Àuria 
sobre el “Patrimoni 
Protegit”

Tot sembla assegurar 
que Jordi Riba 
encapçalarà una 
candidatura sense les 
sigles del PSC, i que 
l’alcalde de Jorba 
Josep Maria 
Palau serà 
el candidat d’ERC

El PSC treballa a marxes forçades per tancar files i evitar 
una llista al marge del partit a les eleccions municipals

REDACCIÓ / LA VEU

La Veu de l’Anoia ha lliurat a la 
Biblioteca Central d’Igualada 
un joc de taula que forma part 
dels actes de commemoració 
del Tricentenari que organitza 
la Direcció General de Política 
Lingüística de la Generalitat. 
Es tracta del joc  300 Fets de 
Llengua, que divulga la histò-
ria del català de manera lúdi-
ca. Aquest joc es distribueix 
únicament i exclusivament a 
traves de 14 setmanaris de 
premsa comarcal de l’Asso-
ciació Catalana de la Premsa 
Comarcal (ACPC), de la qual 
La Veu de l’Anoia n’és mem-
bre fundadora. 

Montse Lobato, responsable de la Biblioteca 
Central, amb exemplars del joc.

La Veu lliura a la Biblioteca el joc 300 Fets 
de Llengua, a l’entorn del Tricentenari

Amb un enfocament que com-
bina diversos suports, formats 
i mitjans, els 300 fets són, al-
hora, un concurs participatiu, 
un joc de taula, un relat per 
a les xarxes i els mitjans de 
comunicació i un llibre. Els 
continguts han estat elabo-
rats per la Direcció General 
de Política Lingüística, amb la 
col·laboració dels professors 
d’història de la llengua Joan 
Martí i Castell (Universitat 
Rovira i Virgili) i Josep Moran 
(Universitat de Barcelona). 
L’enigmista i escriptor Màrius 
Serra i el dissenyador de jocs 
Oriol Comas són els creadors 
del joc i del concurs.  

REDACCIÓ / LA VEU

Apinas, Taller Àuria, Fundació 
Privada Àuria i Gustauria amb 
el suport de Discapacitat Intel-
lectual Catalunya organitzen 
dimecres dia 25, a les 15.30 
hores, una nova xerrada amb 
el títol “Patrimoni protegit “ a 
càrrec de Josep Tresserras.  
Serà l’Espai Cívic Centre.
L’objectiu de la xerrada és in-
formar sobre els béns i drets 
que formen el patrimoni prote-
git de la persona amb discapa-
citat i quina és la millor mane-
ra per poder fer la successió 
del mateix.  

Un grup de cigonyes 
fa parada a Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

Un grup de cigonyes van fer 
dilluns a la tarda una aturada 
en el seu viatge migratori cap 
a terres africanes. Les aus es 
van aturar al terrat i l’entorn de 
l’església de la Sagrada Famí-
lia, tal i com recull la fotografia 
captada per Anna Bachs.

El ple de l’Ajuntament d’Igualada podria tenir força cares noves en el proper mandat municipal.

tres poblacions.
A Igualada, destacats mili-
tants fa temps que debaten 
les possibilitats, quasi segu-
res, de presentar-se sota el 
nom d’una nova “entesa”, fór-
mula d’èxit en temps de Jordi 
Aymamí i que ara pren més 
força si cap. L’actual porta-
veu del PSC a l’Ajuntament, 
Jordi Riba, que no ha amagat 
mai les seves opcions sobira-
nistes, seria quasi amb tota 
seguretat el primer candidat. 
Caldrà veure si, com va pas-
sar en el seu dia, ICV també 
s’apunta a aquesta possible 

candidatura que recolliria 
aquests sentiments.

El candidat d’ERC, 
el novembre
De fet, és a Igualada on es po-
den produir més sorpreses. A  
les files d’Esquerra, ja fa me-
sos que es va engegar la ma-
quinària de preparació de les 
eleccions municipals. S’han 
organitzat moltes trobades 
amb sectors culturals, econò-

mics i esportius de la ciutat. 
Algunes fonts apunten a una 
renovació consistent en la 
candidatura, sabedors que hi 
ha moltes probabilitats d’aug-
mentar el nombre de regidors 
en el consistori. On hi ha hagut 
problemes és en la tria de l’al-
caldable que substituirà Joan 
Torras. El nom es coneixerà 
passat el 9-N, però és quasi 
segur que serà l’actual alcalde 
de Jorba i resident a Igualada, 

Josep Maria Palau, alt funcio-
nari de l’Ajuntament d’Iguala-
da en l’àrea econòmica i un 
dels artífex de preparar tot el 
complicat entramat d’accions 
per fer possible la reducció de 
l’imponent deute municipal, un 
dels més alts del país. Alhora, 
un dels factors determinants 
per triar Palau com a alcalda-
ble és la seva fidelitat al partit 
-n’ha estat president comarcal 
durant anys- i que és membre 
de l’Executiva Nacional amb 
Oriol Junqueras.
Respecte altres formacions, 
l’únic clar és que Marc Castells 
optarà a la reelecció per CiU, 
i que PP i PxC repetiran can-
didatures, quasi segur amb 
els mateixos candidats, Pere 
Calbó i Robert Hernando. La 
CUP també és una seriosa 
opció a tenir en compte, però, 
segons algunes fonts consul-
tades, existirien dificultats per 
trobar qui ocupa el primer lloc 
de la llista. De moment, no 
es coneixen moviments com 
per pensar en nuclis actius 
de formacions com Podem o 
Veïns amb Veu, que sí que es 
presentaran en altres llocs de 
l’Anoia.
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El pare del juga-
dor del Barça Xavi 
Hernández, Joa-
quim, exjugador de 
l’Igualada, pronun-
ciarà avui a l’Ateneu 
una interessant xerra-
da sobre el paper dels 
pares en l’esport

El pròxim dia 1 d’octubre a la 
Seu de Creu Roja Anoia co-
mencen les classes d’alfabe-
tització de català i castellà ni-
vell bàsic. El curs està adreçat 
a aquelles persones majors de 
18 anys que volen tenir els co-
neixements bàsics de les llen-
gües que es parlen al nostre 
país i que els permeti poder 
comunicar-se amb el seu en-
torn quotidià.
Avui 19 de setembre  de 10:00 
a 12:00h. del matí es poden 
fer les inscripcions, cal que els 
interessats portin fotocòpia del 
DNI, NIE o passaport.

Curs d’alfabetització 
de català i castellà 
a nivell bàsic, a Creu 
Roja

Des d’aquesta setmana i fins 
el 30 de setembre, tots els cli-
ents i habituals de la Masuca 
que comprin en qualsevol de 
les botigues de l’Associació 
de Botiguers de la Masuca po-
dran guanyar un dels 175 vals 
de descompte que se sorteja-
ran a finals de mes. En total es 
repartiran 1.750€. Cadascuna 
de les 35 botigues membres 
de l’associació repartirà 5 vals 
de descompte, per valor de 
10€ cadascú. 
Els establiments participants 
són:  Peixateries J. Vila Mas-
sana,  Congelats Xaloc, Pei-
xos Rosa, Peixos Masana, 
Perfumeria Ledesma, Fruites 
Lluis Ruiz Rodriguez, Cansa-
laderia Tudela, Ous Marimon, 
Pernils Maria Assumpció, 
Llegums Roca, Carns Clo-
tet,  Fruites I Verdures Arnau, 
Drogueria Riba, Cansaladeria 
Polleria Joan Montiel, Fruites 
Aloy, Forn Alemany, Carnisse-
ria Esquius, Cansaladeria Mª 
Àngels Solé, Cansaladeria Tu-
dela, Tot Bacallà Zapata, Car-
nisseria Manoli, Fruits Secs 
Anna, Bacallaneria Zapata, 
Tocineria Polleria Gallego, 
El Salpicon, Triperia Amado, 
Carnisseria Duran, La Cui-
na Del Mercat, Herbolari Del 
Mercat, Polleria Merche i Eli, 
Bar Dimar, Centre Visió Grup, 
Confeccions Cuerva, Fruites 
Badia Tornabous, Pesca Sala-
da Filomena Solé.

El Mercat de la 
Masuca reparteix 
1.750€ en vals de 
descompte

Des de dilluns passat, i fins el 
dia 14 d’octubre, estarà obert 
el termini per a presentar les 
sol·licituds de subvenció per la 
creació de llocs de treball es-
tables.   
L’Ajuntament d’Igualada i el 
seu departament de Dinamit-
zació Econòmica, amb l’objec-
tiu de contribuir a l’estabilitat 
del mercat laboral, dóna conti-
nuïtat un any més a aquestes 
ajudes a fons perdut. L’incen-
tiu directe sobre la contracta-
ció indefinida de treballadors 
en el si de l’activitat econòmi-
ca igualadina pretén reduir la 
taxa de temporalitat al muni-
cipi. 
Les subvencions van dirigides 
a les empreses i les entitats 
que, en el decurs del darrer 
any, hagin realitzat contra-
ctacions indefinides o bé que 
hagin convertit contractes 
temporals en contractes inde-
finits. Per tal de determinar la 
quantia de les subvencions es 
tindrà especial consideració 
a un seguit de variables soci-
olaborals en relació al sexe i 
l’edat de la persona contrac-
tada, afavorint així el col·lectiu 
femení i els trams d’edat de 
més difícil inserció laboral. 
Aquestes contractacions hau-
ran d’haver estat formalitza-
des entre l’1 de setembre del 
2013 i el 31 d’agost del 2014.  
Per a qualsevol dubte o qües-
tió es pot contactar amb Ig-
nova Tecnoespai, al telèfon 93 
806 65 55 o al correu ignova-
tecnoespai@aj-igualada.net i 
també es poden consultar les 
bases a la web de l’Ajunta-
ment www.igualada.cat on, a 
més, es pot enllaçar amb els 
impresos corresponents. 
 

Ja es poden demanar 
subvencions per 
empreses que hagin 
creat llocs de treball

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El Club Futbol Igualada cele-
brarà a partir d’aquest cap de 
setmana el seu 75 aniversari, 
amb un seguit d’activitats lú-
diques i culturals per a totes 
les edats, més enllà de l’àm-
bit esportiu. El president de 
l’entitat, Francesc Jorba, ha 
explicat aquesta setmana que 
“des de la junta hem pensat 
que era necessari i just fer un 
homenatge i recordatori a tots 
aquells que van ajudar a aixe-
car i fer créixer el club des dels 
seus inicis”, l’any 1939, quan 
a Igualada hi havia clubs com 
l’Airun (Bar Núria), el Joventut, 
la Penya Goya i l’Ateneu Igua-
ladí, aquest últim el club de 
futbol amb més anys d’exis-
tència a Igualada.
Res té a veure, però, aquell 
Igualada de la postguerra, 
amb el d’avui, amb 33 equips i 
prop de 420 futbolistes. El CFI, 
però, va ser pioner en algunes 
coses molt importants, com 
portar el dorsal a l’esquena de 
la samarreta. Va ser el segon 
equip d’Espanya en fer-ho, 
per darrere del Real Madrid. 

Avui, xerrada del pare de 
Xavi Hernández
El pare del jugador del FC 
Barcelona Xavi Hernández, 
Joaquim, serà qui obrirà els 
actes del 75 aniversari, amb 
una interessant xerrada, avui 
divendres a les 19:30 hores 
a l’Ateneu Igualadí, obert a 
tothom. Es dóna el cas que 
Joaquim Hernández va ser 
jugador del CF Igualada. Avui 
és director de l’escola espor-
tiva que porta el nom del seu 
fill, i pronunciarà una xerra-
da sobre el paper dels pares 

El CF Igualada celebra a partir de demà 
el 75 aniversari amb actes per a tothom

en l’esport dels seus fills. Un 
tema molt interessant.
Es farà també un repàs de la 
història del club amb un vídeo i 
també hi haurà de parlaments 
tant de jugadors/es, com del 
president del club, l’alcalde 
Marc Castells, el vicepresident 
de la FCF i de l’àrea esportiva 
de la Diputació de Barcelona. 

Himne del 75 aniversari
Durant l’acte d’avui també 
es donarà a conèixer l’himne 
commemoratiu del 75è Ani-
versari, elaborat per l’igualadí 
Josep Maria Talló, i un espec-
tacle de Dansa a càrrec de 
l’Aula Escolà de Dansa.
Dissabte dia 20 al matí, apro-

fitant la celebració de partits a 
les Comes, continuarà la festa 
amb una activitat enfocada als 
més petits, amb inflables, fes-
ta de l’espuma i coca i xocola-
ta. La festa durarà des de les 
10h fins a les 13h. Diumenge  
a les 5 es farà la presentació 
de tots els equips del club, 
amb la nova equipació de la 
firma igualadina Elements. 
Durant la roda de premsa de 
presentació dels actes, Jorba 
va explicar que, de cara a fi-
nal de temporada, està pensat 
d’organitzar-se un sopar amb 
la presència de jugadors i en-
trenadors al llarg de la història.  
També es vol fer una arrossa-
da o compartir la tradicional 
anada a Montserrat de l’Agru-
pació de Futbolistes Veterans 
d’Igualada. Més a nivell espor-
tiu, s’està treballant en jugar 
un partit contra un equip euro-
peu de Segona Divisió.

Digitalització de l’arxiu
El president de l’entitat va 
afegir també que actualment 
s’està fent la digitalització de 
l’arxiu de dades del club, que 
es podrà consultar online.

Josep M. Talló, autor de l’himne del 75 aniversari, i Francesc Jorba, president del CF Igualada.

REDACCIÓ / LA VEU

Igualada Comerç informa que 
el passat 1 de setembre va en-
trar en vigor la reducció de les 
taxes d’intercanvi en operaci-
ons realitzades amb targetes 
de pagament d’àmbit nacio-
nal, tant en comerços físics 
com en el comerç electrònic. 
Els nous límits màxims de les 

Igualada Comerç informa de la reducció 
de les taxes per pagaments amb targetes

taxes d’intercanvi són:
- Operacions amb targetes de 
crèdit: 0,3% del valor de l’ope-
ració.
- Operacions amb targetes de 
dèbit: 0,2% del valor, limitat 
a una comissió màxima de 7 
cèntims d’euro per evitar co-
missions més elevades que 
les actuals.

- Per als pagaments fins a 20 
euros, les comissions són en-
cara més baixes: 0,2% per a 
crèdit i 0,1% per a dèbit.
Des de l’entitat igualadina 
s’aconsella que els comerci-
ants revisin amb les seves en-
titats financeres les taxes que 
els hi cobren tenint en compte 
aquests nous límits màxims.

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

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat

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 ·



15
D E  L ’ A N O I A Publicitat DIVENDRES

19 desetembre de 2014



16
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
19 de setembre de 2014 Igualada

L’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) de l’Ajuntament d’Igua-
lada ha recuperat aquesta 
setmana el seu horari habitual 
després dels mesos d’estiu. 
D’aquesta manera, els ciuta-
dans que hagin de dur a terme 
tràmits, consultes o gestions, 
es poden adreçar a l’edifici 
principal de l’Ajuntament, a la 
plaça de l’Ajuntament núme-
ro 1, de dilluns a dijous de 8 
a 18h i, els divendres i vigílies 
de festiu, de 8 a 14h. 
Al marge dels horaris d’aten-
ció presencial, cal recordar 
que bona part dels tràmits i 
gestions que es duen a terme 
a l’OAC es poden consultar i, 
en molts casos, iniciar o com-
pletar on-line, a través del por-
tal web tramits.igualada.cat. 

L’oficina d’atenció 
ciutadana recupera 
l’horari habitual

Amics del Gos celebra diumenge 
la desena edició de la Festa Canina

Tornem a retrobar-nos des-
prés de l’estiu, i com ja heu vist 
en el nou programa d’activi-
tats, les activitats de l’Associa-
ció de la Gent Gran segueixen 
endavant, i en especial una de 
les més esperades, per part 
del Grup de Play Back, Llum 
i Color, que farà una nova ac-
tuació el diumenge dia 28 de 
setembre, a les 6 de la tarda, 
al teatre de l’Ateneu.
Venda d’entrades a partir del 
dia 15, al despatx de l’Associ-
ació, al Casal del Passeig, de 
dilluns a divendres de 10:30 a 
12:30 hores. Us comuniquen 
també que ja tenen la Loteria 
de Nadal. 

El 28 de setembre, 
nova actuació del 
grup de Play Back de 
la gent gran

REDACCIÓ / LA VEU

El Club Amics del Gos cele-
brarà el pròxim diumenge 21 
de setembre de les deu del 
matí a les cinc de la tarda, la 
tradicional Festa Canina de 
l’entitat, un esdeveniment que 
enguany celebra la seva dese-
na edició i que espera comptar 
com cada any amb centenars 
de persones que, acompanya-
des dels seus gossos, com-
partiran un gran dia d’oci i di-
versió. Es tracta d’una jornada 
oberta a tothom que vulgui 
gaudir d’un dia en companyia 
de gossos i envoltats de natu-
ra i bon ambient.
Per a l’ocasió, el club ha orga-
nitzat diferents activitats per 
a tot tipus de gossos, races, 
edats i agilitat. Així, es podrà 
realitzar una gimcana, tallers 

d’educació canina, exhibició 
de frisbee, pràctica de agility, 
… un gran programa d’acti-
vitats que es realitzaran de 
manera paral·lela i per a les 
quals no caldrà inscripció prè-
via, un cop a les instal·lacions, 
els participants podran decidir 

què volen fer. 
Cada vegada que una per-
sona participi en una activitat 
diferent rebrà un número per 
al sorteig de: dues estades a 
una casa rural a Girona, cinc 
vals per un dia d’escalada al 
rocòdrom Ingravita, un val per 
un mes d’entrada al gimnàs 
Dinàmic Sport i diferents ac-
cessoris i regals per a gossos. 
Quantes més activitats dife-
rents realitzi el visitant  amb 
el seu gos més opcions tindrà 
de ser el guanyador d’algun 
d’aquests premis.
Enguany, Club Amics del Gos 
també ha pensat en les famí-
lies i els més petits, per això 
hi haurà tallers infantils ambi-
entats en el món caní, amb la 
temàtica dels gossos com a 
eix central.

Les instal·lacions del Club 
Amics del Gos es convertiran 
en un espai ideal on els gos-
sos podran córrer, jugar i so-
cialitzar-se amb altres gossos 
i persones. Hi haurà servei 
de bar amb tota mena d’en-
trepans, pastisseria, begudes 
i cafès, també un espai d’es-
tands informatius i una àmplia 
zona d’esbarjo i pàrquing. 
La Festa Canina és una de 
les activitats organitzades pel 
Club Amics del Gos que any 
darrere any es va consolidant, 
un esdeveniment que forma 
part de la programació de 
cada d’any de l’entitat i que, 
com la majoria d’accions que 
es desenvolupen al club, té 
com a objectiu fomentar les 
relacions de les persones amb 
els seus gossos. 

Ràdio Igualada inicia la nova programació
REDACCIÓ / LA VEU

Des de dilluns, 15 de setem-
bre, l’emissora municipal Rà-
dio Igualada enceta un nou 
curs radiofònic amb la incor-
poració d’una desena de nous 
programes de temàtiques molt 
variades, com ara castells, lli-
bres, entitats, cuina, psicolo-
gia, actualitat i música de tots 
els estils i totes les èpoques.  
Pel que fa els programes 
d’elaboració pròpia, destaca 
l’estrena d’Igualada Capital, 
un ferma aposta informativa 
que s’emetrà de dilluns a di-
vendres, de 8 a 10h, amb tota 
la informació de la ciutat, els 
protagonistes, les tertúlies i 
l’entreteniment. També canvia 
de format l’edició migdia de 
l’Igualada Notícies, que pas-
sarà a tenir una durada d’una 
hora i que incorporarà un 
apartat de mitja hora dedicat 
a la informació esportiva. En 

l’àmbit musical, aquesta tem-
porada s’incorporen a la grae-
lla 7D’AKÍ, que cada migdia a 
les 14:30h proposa mitja hora 
de la millor música en català, 
i Actualitza’t que, de dilluns a 
dissabte de 18 a 19h, repas-
sarà les novetats i èxits musi-
cals d’arreu d’Europa. D’altra 
banda, les entitats de la ciutat 
també tindran un espai a la 
nova programació de Ràdio 
Igualada, amb L’extintor, que 
s’emetrà els divendres a les 
14h.  
De la seva banda, els col-
laboradors tindran un pes molt 
important en aquesta nova 
temporada radiofònica. Els 

dilluns, a les 21h, els Moixi-
ganguers d’Igualada acom-
panyaran els oients amb Vint-
i-quatre, una hora per parlar 
del món casteller. La literatura 
també tindrà el seu espai, els 
divendres a les 20:15h, amb 
Belles lletres i, dissabte i diu-
menge, a les 12h, els fogons 
de Ràdio Igualada s’encen-
dran amb Cuina Oberta. Un 
altre estrena serà el progra-
ma Hemisferi dret que, els 
diumenges a les 19h, parlarà 
d’emocions i experiències vi-
tals. Finalment, per als amants 
de la música, l’emissora mu-
nicipal oferirà els dijous, di-
vendres i dissabte a la nit, 
diferents sessions de DJs. Els 
divendres, a les 21h, sonarà 
música country amb Postals 
de Nashville i, els dissabtes i 
diumenges de 11 a 12h, serà 
moment per als clàssics dels 
’60, ‘70 i ‘80.  

Al seu costat, es reprenen un 
any més espais àmpliament 
consolidats com ara la Ter-
túlia política, El subterrani, 
l’Oxigen, La galeria, El conte, 
Fórmula d’èxits, D’interès mu-
nicipal i les retransmissions 
esportives. 
Aquest reforç de la programa-
ció s’emmarca en l’aposta que 
ha fet aquest 2014 l’Ajunta-
ment d’Igualada per a impul-
sar l’única emissora de ràdio 
que emet íntegrament des de 
la capital de l’Anoia. La passa-
da primavera es va culminar 
el trasllat dels antics estudis 
a unes noves instal·lacions a 
l’edifici Ignova. 
Ràdio Igualada es pot escoltar 
al 103.2 de la FM i es pot se-
guir online a www.radioiguala-
da.cat i a les xarxes Facebook 
i Twitter. A les pàgines de La 
Veu podreu consultar-ne cada 
setmana la programació.

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 

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



17
D E  L ’ A N O I A Publicitat DIVENDRES

19 de setembre de 2014



18
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
19 de setembre de 2014 Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

La Unió Empresarial de l’Anoia 
i el Gremi Provincial de Tallers 
de Reparació d’Automòbils de 
Barcelona han signat un acord 
de col·laboració que té per ob-
jectiu promoure i dinamitzar 
el sector de l’automoció a la 
comarca de l’Anoia, per tal de 
millorar la competitivitat de les 
empreses d’aquest sector. 
Aquest acord beneficia a tots 
els tallers d’automoció de 
l’Anoia, ja que ambdues as-
sociacions realitzaran accions 
a Igualada, i en especial al 
Campus del Motor Anoia, com 
ara formació, tallers, cursos, i 
jornades d’interès. 
Es farà extensible a altres ta-
llers ubicats en comarques 
veïnes que podran participar 
d’aquestes accions, per les 
facilitats de desplaçament i la 
bona comunicació que ofereix 
el Campus Motor Anoia. 
Per a poder definir i preparar 
aquestes accions, es crearà 
un grup de treball format per 
les dues entitats empresarials, 
on participarà també el Cam-
pus, que es trobarà de forma 
periòdica per valorar les ne-
cessitats i possibilitats i definir 
les millors accions pel sector. 
Aquest nou conveni respon 
a un dels objectius acordats 
entre la UEA i Campus Motor 
Anoia, d’arribar a una entesa 
amb tots els agents, associa-
cions, entitats i empreses del 
sector del motor, per tal de tre-
ballar per la competitivitats de 
les empreses d’aquest sector 
aprofitant les oportunitats que 
ofereix un centre com el Cam-

El president de la UEA, Blai Paco, amb representants del gremi i del Campus Motor Anoia.

Acord entre la UEA, Campus Motor i 
els tallers de reparació d’automòbils

Quan el 2006 es parlava 
dels greus desequilibris que 
portava l’eufòria econòmica, 
hi havia qui els acusava de 
tremendisme. Quan el 2008 
expressaven les pors que 
fos una crisi de llarga durada 
-que costaria de quinze a vint 
anys en superar-se- els de-
ien derrotistes. Quan el 2012 
explicaven que no hi havia 
cap mena de raó per aquells 
brots verds que els governs 
veien arreu, els titllaven de 
mantenir una visió insolidària 
que perjudicava la recupe-
ració econòmica. En teoria 
enfrontaments per temes 
superficials, però en realitat 
símptomes de problemes de 
fons. Socials i no sols econò-
mics. Preludi de canvis ine-
vitables. Dels senyals d’una 
nova era que s’acostava. I 
res s’ha resolt. Només s’hi ha 
donat un cop endavant, amb 
solucions provisionals i dila-
tòries, fruit del compromís 
d’unes institucions encar-
carades, inoperants i sovint 
corruptes.
Ja no es parla del problema 
del deute -perquè el cost del 
diner ha baixat- però no ha 
parat d’augmentar, fins arri-
bar a xifres estratosfèriques. 
La política d’austeritat ale-
manya segueix regint per a 
Europa i els resultats són do-
lents. L’atur ha anat creixent 
arreu i a Espanya s’ha estabi-
litzat en nivells insostenibles. 
Els joves acaben la univer-
sitat sense altra perspectiva 
que l’emigració. O accep-
tar treballs i sous de baixes 
prestacions. I per acabar-ho 
d’adobar, els governs de les 
diverses nacions de la UE es 
dediquen més a mantenir el 
poder que a resoldre els pro-
blemes dels ciutadans. Justi-
fiquen l’aplicació d’impostos 
més alts i de retallades en 
serveis, per no d’enfrontar-
se al seu allunyament de la 
realitat. I canvien les lleis 
amb freqüència, només per 
augmentar els recursos que 
necessiten per mantenir-se 
en el poder.
Ciutadans amb la mateixa 
capacitat econòmica, patei-
xen diferents tributacions, 
o tenen  més o menys ser-
veis, segons el seu lloc de 
residència. I la solidaritat, en 
molts casos es converteix en 
exigència dels receptors, que 
alliçonen de com han d’esfor-
çar-se els donants per poder 
pagar encara més. I els po-
pulistes es dediquen a pre-
dicar el que pocs practiquen. 
I aquesta hipocresia es con-
verteix en un missatge ètic, 

PERE PRAT

que només és una eina per 
criminalitzar els que no com-
parteixen les mateixes idees. 
Així la legalitat es fonamenta 
en valors relatius i oportunis-
tes. I es fan cotilles que pre-
tenen perpetuar el poder de 
les elits dominants. 
Però la societat ha de ser 
oberta i dinàmica per adap-
tar-se als constants canvis 
que el món d’avui planteja. I 
reclama els seus drets. Per 
això s’acosten noves tem-
pestes. Ara no són els mer-
cats, que estan atrafegats a 
la cerca de rendibilitats en 
un món inundat de liquiditat. 
El problema està en el cor de 
la màquina econòmica euro-
pea. I s’atura. La caiguda de 
preus a la perifèria, ja ho an-
ticipava. I s’ha anat estenent 
fins envair-ho tot. I ara l’ame-
naça de la tercera recessió 
ja és aquí. Es torna a parlar 
de l’euro. I les condicions po-
lítiques i econòmiques  conti-
nuen deteriorant-se. I el ma-
lestar creixent dels ciutadans 
s’ha evidenciat en les elecci-
ons europees del maig. Però 
ara sondejos i estadístiques 
ho ratifiquen. Les classes 
mitjanes estan emprenyades 
i els més desfavorits ja no es 
resignen. 
Es demana més a uns go-
verns que s’han ancorat en 
la ineficàcia. Són els que 
regalen als bancs un finan-
çament gairebé sense cost, 
amb l’esperança que no bai-
xin els crèdits. I aquests op-
ten per la prudència i no en 
donen. Tothom és conscient 
de que és garantia de fracàs 
reiterar les  receptes de sem-
pre. I després de més de sis 
anys de crisi i amb l’amena-
ça d’una nova recaiguda a 
les portes, això és una teme-
ritat. Però segueixen igual. 
Per això les onades de la cri-
si continuaran i seran cada 
vegada més grans. També 
les convulsions polítiques i 
la inquietud. 
L’efervescència de les irri-
tades classes mitjanes, dis-
conformes amb el que els 
està passant, reclama solu-
cions, propostes de profunds 
canvis -també de fronteres-
que haurien d’obrir les portes 
a plantejaments molt més di-
nàmics que els actuals. Nin-
gú sembla adonar-se del per 
què s’ha arribat fins ací. Però 
estem en una Nova Era. I ara 
tot va molt de pressa. I els 
canvis que esperen a la por-
ta, no es deturen amb refor-
mes i contrareformes. Sinó 
amb plantejaments valents.

Núvols de 
tempesta

pus. 
Arran d’aquest acord els 
membres del Gremi de Tallers 
de Reparació d’Automòbils 
de la Província de Barcelona 
guanyen també un punt de 
referència a l’Anoia, un punt 
d’informació, assessorament 
i suport al qual tots els mem-
bres del Gremi podran adre-
çar-se sense haver de despla-
çar-se a Barcelona. 
 
Visita al Campus Motor
Els representants del Gremi 
Provincial de Tallers de Repa-
ració d’Automòbils de Barce-
lona han pogut realitzar una 
visita a les instal·lacions del 
Campus Motor Anoia conei-
xent de primera mà tot el que 
ofereix l’espai al col·lectiu de 
Tallers d’Automoció, el circuit, 
el karting, el fast motor, les sa-
les de formació, els boxes... 
tot el que podrà gaudir el col-
lectius de tallers d’automoció 
de l’Anoia que formen part de 
la UEA i del Gremi de Tallers. 

A més de l’ús de les instal-
lacions, el Campus ofereix 
al Gremi la possibilitat d’or-
ganitzar-hi esdeveniments, 
compartir serveis d’oficina i 
realitzar networking amb al-
tres empreses del sector de 
l’automoció. 
En la trobada han assistit el 
president del Gremi de Tallers, 
Celso Besolí, Lluís Camarasa, 
Secretari General, Josep Mª 
Bassols, Delegat de la Junta 
a la Comarca de l’Anoia del 
Gremi, Ramon Casas, respon-
sable de Formació del Gremi, 
Blai Paco,president de la Unió 
Empresarial de l’Anoia, Paula 
Arias, Gerent de la UEA, Moi-
ses Bargués, membre de Jun-
ta UEA i especialista en forma-
ció del sector, Pilar Moreno, 
responsable de formació, i 
per part del Campus Josep 
Centellas, Conseller delegat 
del Consell, i Imma Soteras, 
Directora tècnica del Campus.  
 

El 30 de setembre, conferència d’Oriol Amat 
sobre l’impacte econòmic de la independència
REDACCIÓ / LA VEU

Oriol Amat, Catedràtic d’ Eco-
nomia Financera i Comptabi-
litat de la Universitat Pompeu 
Fabra de Barcelona, pronun-
ciarà el proper dimarts 30 de 
setembrem a les 7 de la tarda 
a la seu de la Unió Empresa-
rial de l’Anoia (UEA), una con-
ferència sota el suggerent títol 
“Impacte econòmic de la inde-

pendència”. 
Amat, ens donarà resposta a 
un seguit de preguntes  que 
ens fem sobre les conse-
qüències econòmiques de la 
independència de Catalunya 
i, en especial, en temes tant 
importants com l’evolució eco-
nòmica, les infraestructures, el 
dèficit fiscal, el boicot, les pen-
sions, els impostos, el deute 

públic, els comptes públics, l’ 
ocupació, les empreses, etc.
Orill Amat, president del Re-
gistro de Expertos Contables i 
president de l’Accid, és autor 
de diversos llibres de compta-
bilitat i finances. L’entrada és 
gratuïta, però és imprescindi-
ble confirmar assistència tru-
cant al 93 8052292 o enviant 
un correu a montse@uea.cat
 

Dimecres, xerrada a la Biblioteca 
de Cal Font sobre la psicologia 2.0
REDACCIÓ / LA VEU

El dimecres 24 de setembre 
tindrà lloc a la Biblioteca Cen-
tral a les 19:00 hores una xer-
rada sota el títol “Psicologia 
2.0 Reptes i oportunitats en 
l’àmbit de les malalties mino-
ritàries”, amb entrada gratuïta.

A l’acte s’explicarà en que con-
sisteix la síndrome de Lowe 
i la resta de malalties minori-
tàries que treballen dins als 
estudis de Recerca a PSINET. 
En concret es farà esment del 
projecte ePacibard que té com 
a objectiu la creació de un mo-

del conceptual de investigació 
participativa que a través de 
l’ús intensiu de les noves tec-
nologies es configuri como a 
catalitzador de la investigació 
tant biomèdica, com psicològi-
ca social en l’àmbit de les ma-
lalties ultra-rares. 



Mil persones es van aplegar a Igualada al seminari 
organitzat per Olga Jiménez per a totes les 
consultores, empresaries i convidades del seu equip
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El dia 8 de setembre Scor-
pia va condicionar de nou 
una de les seves sales més 
emblemàtiques per donar 
cabuda a les mil persones 
que assistien al seminari 
organitzat per Olga Jimé-
nez.
L’acte, amb gran èxit de 
convocatòria, va comptar 
amb l’assistència de con-
sultores de bellesa i em-
presàries vingudes d’arreu.
Centenars de dones van 
ser reconegudes i aplaudi-
des a l’escenari, una de les 
coses que fa de Mary Kay 
una companyia diferent. 
Quan a la majoria de feines 
només es crida l’atenció 
d’una persona quan ha co-
mès un error, la filosofia de 
l’empresa és la motivació a 
través de reforçar positiva-
ment l’exceŀlent tasca de la 
seva força de vendes, fet 
que millora l’autoestima i la 
confiança.
En el transcurs del dia les 
consultores més destaca-
des van gaudir d’un còctel 
a la piscina i van ser rebu-
des amb tots els honors. Hi 
va haver intervencions de 
diverses empresàries que 
van a portar la seva expe-
riència. Els moments emo-
tius i la formació es van 
intercalar amb la música, 
el ball i la diversió. Es van 
entregar dos cotxes mini 
by Mary Kay en directe i 
les millors consultores de 
bellesa van ser distingides 

amb una cerimònia digna 
de la gala dels Òscar. 
Els productes d’altíssima 
qualitat que ofereix Mary 
Kay units a una oportunitat 
de negoci considerada en-
tre les deu millors a nivell 
mundial per les dones, fan 
possible jornades d’aques-
tes característiques, fruit 
de l’èxit d’un equip que té 
com a seu la ciutat d’Igua-
lada.
Volem agrair i destacar la 
magnífica intervenció dels 
ballarins de l’escola de ball 
ARTÍSTIC, de Vilanova del 
Camí, la fabulosa professi-
onalitat en el so i llums de 
CYMATIC, d’Igualada, la 
decoració d’ambients de 
la igualadina Marta Vis-
carro, el disseny gràfic de 
Laia Claramunt i l’esforç 
d’Scorpia i cadires Ollé per 
poder aplegar una con-
venció d’aquestes carac-
terístiques a la ciutat, pels 
carrers de la qual es van 
poder veure molts cotxes 
roses.

Mary Kay ofereix una opor-
tunitat de negoci única, 
amb horari flexible, ingres-
sos iŀlimitats, formació gra-
tuïta i un fantàstic ambient 
de treball.
Si desitges demanar dia 
i hora per una classe de 
bellesa gratuïta o saber 
més sobre com formar-te 
i treballar com a consulto-
ra de bellesa independent 

contacta amb la teva con-
sultora o cas de no tenir-
la, amb Olga Jiménez al 
630670239 o a olgajimene-
zmk@gmail.com 

Olga Jiménez 
Muntané

Empresària Sènior 
Ejecutiva Elite 
de Mary Kay 

Saló: C/ Pau Munta-
das, 13  08700 

IGUALADA
Tel.: 630670239



ELS PRATS DE REI / LA VEU

El proper diumenge, 21 de se-
tembre, el programa de com-
memoració del Tricentenari a 
Igualada convida a seguir la 
Ruta Vendôme - Starhemberg 
al seu pas pels Prats de Rei, 
acompanyats per Adrià Cases, 
historiador especialitzat en la 
Guerra de Successió. Aquesta 
visita tindrà el seu contrapunt 
amb la visita a Cardona, pre-
vista per al diumenge dia 28.
L’historiador acompanyarà els 
assistents en la visita a les zo-
nes on les tropes del mariscal 
Comte de Starhemberg, co-
mandant de les tropes austri-
acistes, i les del mariscal Duc 
de Vendôme, comandant en 
cap de l’exèrcit borbònic, van 
entrar en batalla pel domini de 
Cardona, al setembre de 1711, 
en un dels enfrontaments 
més importants de la Guerra 
de Successió a Catalunya. 
Aquella primavera, les tropes 
austriacistes havien aconse-
guit reagrupar-se i recuperar 
part de les terres ocupades 
pels borbònics. Aquests voli-
en controlar la zona de Calaf 
per facilitar l’assalt definitiu al 
castell de Cardona, principal 
baluard austriacista de la Ca-
talunya Central, i avançar cap 
a Barcelona. A la tardor, les 

tropes de Vendôme bombar-
dejaven els Prats de Rei però 
Starhembert en va ordenar 
l’ocupació. Ambdós exèrcits 
s’hi van enfrontar per fer-s’hi 
forts mentre el conflicte s’este-
nia cap a Cardona.
Per a conèixer a fons aquests 
fets i els llocs on van esdeve-
nir, la visita proposada s’inicia-
rà a les 10h a l’aparcament de 
la Torre de la Manresana, als 
Prats de Rei. La ruta comen-
çarà als escenaris exteriors i 
seguirà amb la visita a l’inte-
rior de la Torre i una projecció 
de l’audiovisual sobre la ba-
talla. Després, caldrà traslla-
dar-se al nucli dels Prats de 
Rei amb els vehicles privats 
on, acompanyats d’un guia, es 
farà la visita al Museu Munici-
pal Josep Castellà Real, on es 
conserven nombrosos vestigis 
de la Guerra de Successió. El 
matí de descoberta finalitza-
rà al voltant de les 13:30h. El 

diumenge dia 28 s’ha progra-
mat una altra jornada similar, 
aquesta vegada als escenaris 
de Cardona.
Aquestes propostes formen 
part dels actes de El Tricen-

La ruta Vendôme - Starhemberg, als Prats de Rei, dins els actes 
de commemoració del Tricentenari a Igualada

Els assistents re-
viuran, de la mà de 
l’historiador Adrià 
Cases, la batalla que 
el 1711 va tenir lloc als 
Prats de Rei i la Torre 
de la Manresana

tenari a Igualada, impulsat 
per l’Ajuntament d’Igualada i 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC) per commemorar els 
300 anys de la caiguda de 
Barcelona, la derrota catala-

na i austriacista i el final de la 
Guerra de Successió. Iniciat el 
7 de març, s’allargarà fins el 
mes d’octubre amb una trente-
na de propostes transversals i 
per arribar a tot els públics.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

El Centre d’Innovació Ano-
ia acull des de divendres un 
curs de “Coaching per a la 
recerca de feina” que estan 
seguint tretze persones, la 
majoria en l’atur i molts d’ells 
de llarga durada. L’objectiu 
del curs, que s’ha estructu-
rat en quatre sessions, és el 
d’ajudar a aquestes persones 
a determinar i definir els ob-
jectius professionals que els 
permetin situar-se en el món 
laboral. Les eines que se’ls 
ofereixen durant el curs con-
templen l’autoconeixement, la 
identificació de potencialitat, 
la millora de l’ocupabilitat així 
com eines per viure el procés 
de recerca de feina amb una 
visió positiva.
Aquest dilluns, els alumnes 
han fet una sessió introduc-
tòria per facilitar-los el conei-
xement del perfil professional, 
identificar habilitats i valors 
personals així com explorar i 
identificar interessos i motiva-
cions.
Durant la segona sessió l’ob-
jectiu és conèixer i identificar 
els factors estructurals, perso-
nals i les limitacions autoim-
posades relacionades amb la 
recerca de feina i propiciar un 

canvi d’actitud.
Els continguts que es treballa-
ran giraran entorn a les emo-
cions i la seva importància en 
la presa de decisions. I durant 
la darrera sessió es treballa-
ran continguts relacionat en el 
coneixement de l’entorn i del 
mercat laboral actual posant 
especial èmfasi en les com-
petències millor valorades en 
el mercat de treball i aquelles 
que són clau en la recerca de 
feina.
El curs de coaching per a la 
recerca de feina és una pro-
posta de l’àrea de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí i està sub-
vencionat per la Diputació de 

Coaching per a recerca de feina al 
Centre d’Innovació

Barcelona.
Un altre dels cursos que pro-
posa l’àrea de Promoció Eco-
nòmica i que començarà la 
propera setmana és el de “Ne-
gociar per aconseguir un pro-
jecte empresarial viable”. El 
curs, també subvencionat per 
la Diputació de Barcelona, es 
desenvoluparà en dues sessi-
ons: el 22 i el 29 de setembre 
al Centre d’Innovació Anoia. 
Per a més informació i ins-
cripcions podeu contactar 
amb Promoció Econòmica, 
al Centre d’Innovació Anoia. 
Carrer dels Impressors,12 del 
Polígon Riera de Castellolí. I 
també al telèfon: 93 805 44 11, 
extensió 5.
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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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VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’Associació del Comerç i la 
Indústria de Vilanova del Camí 
farà una nova edició del Mer-
cat de la Ganga, aquest dis-
sabte. En la línia de fer més 
atractiva aquesta cita comer-
cial per al veïnat, l’ACI ha or-
ganitzat activitats per als nens 
i actuacions i espectacles per 
a petits i grans. Entre dotze i 
quinze parades han confirmat, 
a dia d’avui, la seva partici-
pació a l’activitat on es podrà 
trobar articles diversos a preu 
de ganga. 
Com a novetat, han preparat 
la Festa del barret i animen a 

tothom a fer-se una foto diver-
tida en el photocall que l’enti-

L’ACI treu el comerç al carrer en el marc del 
Mercat de la Ganga 2.0

tat tindrà al mercat. Un mural 
servirà de fons ambiental per 
a la fotografia i també hi haurà 
possibilitat d’utilitzar attrezzo i 
vestuari. Després les fotogra-
fies es penjaran al Facebook 
de l’ACI.
El Mercat de la Ganga 2.0 
s’emplaçarà a la plaça del 
Mercat, des de les 9 del matí 
fins a dos quarts de dues del 
migdia, i de 5 a 9 del vespre. 
Entre la clientela es sortejaran 
dos sopars a la Tabernilla, al 
carrer Tarragona.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

La representació de “1714, es-
cudellers, som-hi!!” va aplegar 
aquest 11 de setembre una 
setantena de persones a Vila-
nova del Camí. L’espectacle, 
organitzat per la secció local 
d’Esquerra Republicana, va 
portar a la Vilanova de 2014 
una habitant de la Barcelona 
de 1714. Mitjançant titelles i 
la seva narració, va explicar 
de manera molt amena i par-
ticipativa com era la vida de la 
gent senzilla de l’època, i com 
el setge la va fer encara més 
difícil.
Des de l’organització es valora 

molt positivament tant l’assis-
tència com la participació en 
la dinàmica de l’espectacle, on 

Bona participació en la matinal familiar a 
Vilanova per la Diada

tothom va poder ajudar en la 
defensa de les muralles.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

La Primera Assemblea  Ciu-
tadana de Podem Vilanova 
del Camí, celebrada el passat 
dimecres 10 de setembre, ha 
estat un èxit de participació. 
Setanta persones van assistir-
hi, un nombre que es valora 
molt positivament i que es vol-
dria consolidar i ampliar tant 
com fos possible. 
En aquesta primera trobada 
es van presentar els com-
promisos ètics que s’han de 
subscriure per entrar als cer-
cles, així com les principals lí-
nies del programa de Podem. 
Alhora, es va iniciar un debat 
sobre les diferents inquietuds 
econòmiques, socials i políti-

ques dels assistents, així com 
dels reptes que afronta Vilano-
va actualment. 
Va ser una Assemblea molt 
participativa de la qual va néi-
xer un esborrany de propostes 
i millores locals.
Amb aquest cercle s’ha cons-
tituït un espai de participació i 
de debat per construir una uni-
tat ciutadana contra l’empobri-
ment de la societat i el segrest 
de la democràcia. Podem Vi-
lanova celebrarà Assemblees 
periòdicament per tal d’apro-
fundir i proposar solucions a 
les diferents problemàtiques 
locals, fruit del diàleg i l’apor-
tació de tots.

Èxit de participació en la 
primera assemblea de Podem

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Aquesta tardor el Centre Cívic 
del barri de la Pau proposa un 
cicle de conferències sobre la 
salut. La primera serà dime-
cres que ve, 25 de setembre, 
i porta per títol El cos parla, 
l’escoltem? Imma Vila serà 
l’encarregada de fer-nos refle-
xionar sobre el dolor i les mo-
lèsties que patim, en relació 
amb la nostra forma de vida i 
el que passa al nostre entorn. 
La xerrada començarà a les 
7 de la tarda. A l’octubre, la 
segona sessió abordarà l’os-
teopatia una pràctica que es 
basa en la certesa que tots 
els sistemes del cos treballen 
conjuntament, estan relacio-
nats i, per tant, els trastorns 
en un sistema poden afectar 
el funcionament dels altres. 
Serà el 23 d’octubre. I el 27 de 
novembre ens donaran petits 
consells per trobar-nos bé en 
el nostre dia a dia, per apren-

dre a descansar i tenir millor 
qualitat de vida. 
D’altra banda, aquest dimarts 
ha començat el primer taller 
de cuina dels dos que s’han 
programat per aquesta tardor 
al Centre Cívic del barri de la 
Pau amb la naturòpata San-
dra Galvé. La primera clas-
se va servir als alumnes per 

La salut, una prioritat aquesta tardor al Centre 
Cívic de la Pau

aprendre a fer elaboracions 
de dolços sense necessitat 
d’encendre el foc. En faran 
dues classes més, dos di-
marts consecutius. A l’octubre 
es farà el segon taller, també 
els dimarts. En aquest cas 
l’objectiu serà desintoxicar el 
cos i aprendre a fer batuts de 
fruites i verdures saludables. 
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MONTBUI / LA VEU

Coincidint amb l’inici del curs 
escolar 2014-2015, dimecres 
passat es va celebrar la jorna-
da de portes i inauguració a les 
cinc noves aules de l’escola 
Garcia Lorca. L’acte, que va in-
cloure una xocolatada popular, 
va comptar amb la presència 
de l’alcalde Teo Romero, dife-
rents regidors de l’equip de go-
vern i l’oposició, l’inspector del 
Departament d’Ensenyament 
Àngel Solans, la directora del 
centre Montserrat Oliva, així 
com nombrosos representats 
de l’AMPA del centre, de la 
comunitat educativa montbui-
enca, i veïns del municipi en 
general.
L’acte va començar amb una 
visita a les noves aules, situa-
des a tocar de la pista espor-
tiva de l’escola Garcia Lorca. 
Aquesta inclosió física dins la 
mateixa escola facilita al mà-
xim el desdoblament de clas-
ses i el trasllat d’alumnes i 
mestres quan sigui necessari. 
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. El 
nou espai s’ha construït se-
guint les darreres tecnologies 
constructives, incorporant me-
sures d’estalvi energètic. Amb 
l’entrada en funcionament de 
les noves aules, l’escola Gar-
cia Lorca culmina el seu pro-
cés de desdoblament –passant 
d’una a dues línies educatives- 

durant els darrers anys. Les 
obres d’aquests nous espais 
s’han dut a terme durant els 
darrers quatre mesos i han 
anat a càrrec de l’empresa In-
bisa Construcción. 
Durant l’acte protocolari, l’al-
calde montbuienc Teo Romero 
va destacar que « en uns mo-
ments on quasi ningú inaugura 
res, i on moltes administraci-
ons han posat el fre, nosaltres 
estrenem aquestes noves au-
les, necessàries en un àmbit 
tan sensible com és l’educació. 
Hem apostat sempre per una 
educació pública i de qualitat, 
i ho continuarem fent. Hem 
intentat tenir el mínim nombre 
de barracons possible i amb 
aquesta actuació hem aconse-
guit aquest objectiu: els nens i 
nenes de l’escola Garcia Lorca 
no tindran el pati de l’escola 
ocupat per barracons”. 

Durant la seva intervenció, Teo 
Romero va recordar les actu-
acions de l’”Operació Mont-
bui” realitzada entre els anys 
2003 i 2004, i que va canviar 
la cara i dignificar els centres 

educatius del municipi i, cro-
nològicament, va explicar que 
“des d’aquell moment la pobla-
ció infantil de Montbui va anar 
creixent, i es va decidir el canvi 
d’una a dues línies educatives 
a l’escola Garcia Lorca. L’any 
2009, el Departament d’Edu-
cació de l’anterior govern de la 
Generalitat, tenia a punt la rea-
lització del projecte d’ampliació 
de l’escola. Això suposava una 
inversió de tres milions d’euros. 
Però va arribar la crisi, el canvi 
de govern a la Generalitat i la 
política de retallades i d’aturar 
moltes inversions en equipa-
ments educatius. Això ens va 
portar a treballar en una solució 
imaginativa i beneficiosa per a 
totes les parts: l’Ajuntament ce-
dia un espai municipal per a la 
construcció d’aquestes aules i 
a canvi aconseguíem que els 
nostres nens i nenes tinguin la 
pista de l’escola lliure de bar-

racons”. L’alcalde montbuienc 
va tenir paraules de reconei-
xement per “a les persones del 
Departament d’Ensenyament 
que finalment ens van escoltar 
i van veure que la solució que 
proposàvem era la millor. En 
època de limitació de recursos 
cal diàleg, cooperació i buscar 
solucions. L’Ajuntament ha fet 
l’obra i ara confiem que ens pa-
guin el més aviat possible”. El 
batlle socialista va assenyalar 
que “tan important és la ves-
sant educativa com la vessant 
cultural. Amb aquestes aules 
comencem a omplir d’educació 
i cultura Mont-Àgora, el gran 
espai que necessitem, la gran 
inversió de futur en els nostres 
fills. Tenim clar que això no és 
despesa, és una gran inver-
sió de futur en un tema com 
la cultura que és una de les 
grans assignatures pendents 
de la nostra societat”. L’alcal-

Comença el curs a Montbui amb la posada en funcionament de 
les noves aules de l’escola Garcia Lorca, a Mont-Àgora

MONTBUI / LA VEU

Aquest proper dimarts co-
mençarà la Setmana de la 
Gent Gran de Montbui, con-
junt d’activitats adreçades a la 
gent gran del municipi i que es 
faran entre els dies 23 de se-
tembre i 5 d’octubre. 
La Setmana de la Gent Gran 
començarà el proper dimarts, 
a partir de dos quarts de cinc 
de la tarda, al CCC La Viníco-
la, amb una sessió de Cine-
Fòrum. Aquest acte és orga-
nitzat pel Casal de la Gent 
Gran amb el suport de l’Obra 
Social La Caixa.
I el dimecres 24 a partir de les 
quatre de la tarda tindrà lloc 
una xerrada sobre “Salut bu-
co-dental”, a càrrec de l’odon-

tòloga de l’ABS Montbui Olga 
Pérez. La xerrada es farà a la 
sala d’Actes de l’Ajuntament. 
Tammateix, al vestíbul de 
l’Ajuntament es podrà veure 
l’exposició “Bones pràctiques 
en salut buco-dental”. Tant la 
xerrada com la mateixa ex-
posició compten amb la col-
laboració de la Diputació de 
Barcelona i del CAP montbui-
enc.
Les activitats continuaran fins 
el diumenge 5 d’octubre, amb 
la celebració de la cloenda 
amb el Dinar de l’Avi, a Mont-
aQua. Cal recordar que els 
tiquets per a aquest dinar es 
poden adquirir,  al preu de 10 
euros, a la taquilla del bar de 
la Gent Gran, els dijous i els 
diumenges de 18 a 21 hores.

Fins el dia 19, inscripció a l’ho-
menatge “Noces d’Or”
La Setmana de la Gent Gran 
de Montbui és organitzada 
conjuntament pel Casal d’Avis  
i per l’ajuntament del municipi. 
En aquest sentit, fins el proper 
19 de setembre es poden ins-
criure a l’Ajuntament de Mont-
bui totes aquelles parelles que 
enguany compleixen 50 anys 
de casats o de convivència. 
Com ja és habitual, en el de-
curs del Dinar de l’Avi de la 
Setmana de la Gent Gran es 
procedirà a realitzar-los un 
homenatge. Totes aquelles 
parelles que compleixin els 
requisits poden passar per 
l’ajuntament i recollir i omplir 
la corresponent sol·licitud.

Tot a punt per a l’inici de la Setmana 
de la Gent Gran

MONTBUI / LA VEU

La Biblioteca de Montbui ini-
ciarà a l’octubre un nou curs 
del Club de Lectura en Anglès 
donat l’èxit de l’edició anterior. 
Aquest club constarà de ses-
sions mensuals i alternarà les 
lectures de llibres amb temes 
d’actualitat, amb el propòsit 
d’atendre una necessitat que 
s’observa des de fa temps. Els 
interessats tindran l’oportunitat 
de conversar en anglès gràcies 
a les trobades amb persones 
que hagin llegit el mateix llibre. 
El club estarà dirigit per Gal·la 
Pons Torra, llicenciada en Tra-
ducció i Interpretació, i podran 
participar-hi tots els ciutadans 
més grans de 16 anys que 
tinguin un nivell mitjà d’anglès 
(Intermediate level) i vulguin 

practicar la conversa en aquest 
idioma. El curs començarà a 
l’octubre i finalitzarà el juny de 
l’any vinent, i les sessions es 
faran el primer dimecres de 
cada mes. Es combinaran les 
lectures de llibres interessants 
amb diversos temes d’actuali-
tat, per tal que els participants 
puguin practicar al màxim pos-
sible la conversa per parelles. 
Els llibres de lectura procediran 
de la biblioteca, que en distri-
buirà un exemplar a cada par-
ticipant. Les persones interes-
sades en participar en aquesta 
activitat cal que s’adrecin a la 
Biblioteca de Montbui per fer la 
inscripció i recollir els llibres. El 
curs és gratuït, només cal abo-
nar 6 euros per a la inscripció.

Curs de lectura en anglès 
a la Biblioteca

de per últim va recordar que 
“ens agradaria poder obrir la 
Biblioteca durant els propers 
mesos” i va apuntar que “hi ha 
gent que haguès volgut que no 
féssim el Mont-Àgora, encara 
que ja teníem les subvencions 
atorgades. No volíem perdre 
aquestes subvencions. Invertir 
en educació i cultura és fer ciu-
tadania, i a Montbui és la nos-
tra prioritat”.   
De la seva banda, la direc-
tora de l’escola Garcia Lorca 
Montserrat Oliva va recordar 
la història del centre educatiu, 
que enguany compleix el 45è 
aniversari. La directora va re-
cordar que “amb el pas dels 
anys la nostra escola ha hagut 
de créixer per encabir els nens 
i nenes de Montbui”. Oliva va 
parlar sobre els inicis de l’es-
cola, també sobre la remode-
lació i ampliació de l’any 2003, 
sobre el desdoblament d’una a 
dues línies educatives i també 
del frustrat projecte d’ampliació 
de l’any 2009. Oliva va agrair 
a l’alcalde i a l’Ajuntament de 
Montbui “la constància i el tre-
ball per fer possible aquestes 
noves aules” i també al Depar-
tament d’Ensenyament per “fi-
nalment tirar-ho endavant”.
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 
montbuienques, 
impulsades per 
l’Ajuntament, són 
l’única actuació en 
equipaments educa-
tius a la comarca de 
l’Anoia 
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ÒDENA / LA VEU

Teatre Espontani ha preparat 
per aquest divendres 19 de 
setembre al Turó del Castell 
d’Òdena una història i un re-
corregut terrorífic  “L’última 
acampada”.   
Es tracta d’un curtmetratge 
que us portarà a conèixer la 
història d’una colla d’amics 
se’n van d’acampada per 
passar els seu últim estiu 
junts i decideixen anar al Turó 
d’Òdena, un lloc idíl•lic del 
municipi amb unes vistes es-

pectaculars. El dia no podria 
haver començat millor, tot són 
riures i bromes, però quan cau 
el sol les coses es comencen 
a capgirar. La foscor i els se-
crets amagats d’un petit poble 
donaran lloc a un canvi trans-
cendental en les seves vides.
L’espectacle tindrà lloc al Turó 
del Castell d’Òdena a partir de 
les 22:00h i el l’entrada és in-
versa, es paga al final de l’ac-
tuació en funció de la satisfac-
ció de l’espectador.

Teatre Espontani presenta un 
recorregut terrorífic al Turó del 
Castell d’Òdena ÒDENA / LA VEU

L’Escola d’Estiu d’Òdena va 
tancar les seves portes el pas-
sat divendres 5 de setembre 
amb una valoració molt posi-
tiva per part de les famílies i 
l’equip organitzador. Es reafir-
ma així, la consolidació d’una 
escola d’estiu amb molts anys 
d’experiència en l’organització 
d’activitats de lleure.
Han estat un total de sis set-
manes al capdavant de 216 
nens amb edats compreses 
entre els 3 i els 12 anys que 
s’ho han passat d’allò més bé 
realitzant tot tipus d’activitats 
de lleure com piscina, tallers, 
gimcanes, sortides al bosc, bi-
vacs, festivals, tirolines... 
Finalment, l’últim dia de la 
temporada, els nens i nenes 
posaven fi a l’escola d’estiu 
d’enguany amb un festival de 
cançons i un sopar de germa-
nor amb les famílies. Va ser el 
moment dels acomiadaments i 
de recordar tots els bons mo-
ments d’unes vacances que 
arribaven al seu punt final. 

La mateixa tarda, al saló de 
plens de l’Ajuntament d’Òde-
na, l’alcalde Pep Solé i la regi-
dora de joventut Maria Saya-
vera van rebre a tot l’equip 
de monitors i monitores, un 
total de 25 persones, que van 
ser felicitats per la seva tas-
ca. Així, Solé i Sayavera van 
agrair el seu treball ben fet i 
van traslladar-los les valoraci-
ons positives que els han ma-

nifestat les famílies. 
El servei d’escola d’estiu té 
l’objectiu de facilitar a les famí-
lies l’organització del calendari 
laboral i festiu. L’horari de l’es-
cola ha estat de 10.00 a 13.00 
i de 15.30 a 17.30 amb la pos-
sibilitat de contractar el servei 
de vigilància i ampliar l’horari a 
primera hora del matí i al mig-
dia. També s’ha ofert servei de 
menjador.

Pares i monitors valoren molt positivament 
l’Escola d’Estiu d’Òdena

ÒDENA / LA VEU

El passat dilluns 15 de setem-
bre l’Escola Castell d’Òdena 
obria les seves portes al nou 
curs 2014-2015 amb les clas-
ses plenes, un indicador del 
creixement d’aquest centre 
educatiu que disposa de dues 
línies per curs. I és que en-
guany, l’escola acull a 28 mes-
tres i 382 alumnes, el nombre 
més alt de la història d’aquesta 
escola.
Per la seva banda, la llar d’in-
fants “Els Vailets” va comen-
çar el curs uns dies abans, el 
dilluns 8 de setembre amb 50 

infants matriculats. L’aula dels 
lactants de 0 a 1 anys encara 
disposa d’alguna plaça lliure 
però els altres dos nivells, de 1 
a 2 anys i de 2 a 3 anys, estan 
plenes. 
Els centres educatius d’Òde-
na segueixen la tendència a 
l’alça en nombre d’alumnes 
que registra aquest curs a tot 
Catalunya i és que el curs tin-
drà 1.552.058 alumnes, una 
xifra rècord. Tot i que hi haurà 
815 professors més (en to-
tal, 64.777), la plantilla docent 
té prop de 2.300 professors 
menys que el curs 2011-2012, 

Els centres educatius d’Òdena engeguen el curs 
amb més alumnes que mai

quan el departament d’Ense-
nyament va començar les reta-
llades. Feia quatre anys que no 
creixia el nombre de docents.
Aquest curs s’ha recuperat 
el tradicional 15 de setembre 
com a data d’inici de les clas-
ses i acaba, en canvi, una 
mica abans, el dia 19 de juny. 
Les vacances de Nadal tenen, 
com sempre, dues setmanes, 
però aquest cop van des del 
dimecres 24 de desembre fins 
al dimecres 7 de gener, amb-
dós inclosos. Les de Setmana 
Santa aniran del 28 de març al 
6 d’abril de 2015. 

ÒDENA / LA VEU

El ple de l’Ajuntament d’Òdena 
va aprovar dimarts al vespre 
les bases pels ajuts econòmics 
a activitats relacionades amb 
l’educació. El punt es va apro-
var amb els vots favorables del 
govern, CiU i ERC, i amb l’abs-
tenció de l’oposició del PSC. El 
suport econòmic serà per dife-
rents tipus de situacions, tant 
a la Llar d’Infants “Els Vailets” 
com a el CEIP El Castell. El to-
tal disponible per les ajudes és 
de 50.000 euros.
Els ajuts per transport són per 
a famílies que tinguin escolarit-
zats els seus fills al CEIP Cas-
tell d’Òdena i a la Llar d’Infants 
“Els Vailets”, però que resideixin 
en altres nuclis del municipi. En 
el cas del transport no obliga-
tori al CEIP, els ajuts seran per 
famílies de l’Espelt o el Pla de 
la Masia; en el cas de l’escola 
bressol, també es considera-
ran les aportacions econòmi-
ques als alumnes que visquin 
en aquests barris. Finalment, 
la partida destinada a trans-
port escolar al migdia és per 

a unitats familiars que tinguin 
la residència a un mínim de 2 
quilòmetres (en queden exclo-
sos, el Barri Sant Pere i Pla de 
la Masia perquè ja gaudeixen 
de transport escolar gratuït al 
migdia). 
Per optar a les ajudes, cal que 
tot el grup familiar estigui empa-
dronat a Òdena des de fa nou 
mesos com a mínim, no perce-
bre cap altra ajuda de l’Ajunta-
ment pel mateix concepte i ga-
rantir l’assistència del fill/a a les 
sessions escolars. Per a les be-
ques menjador del CEIP Castell 
d’Òdena, la renda per càpita ha 
d’oscil·lar entre els 210 i els 280 
euros. Si fos inferior, cal adre-
çar-se als serveis socials. En 
el cas de la Llar d’Infants “Els 
Vailets”, es prioritzarà les famíli-
es sense prestacions econòmi-
ques i/o en situació d’atur d’un 
dels seus membres. Les sol-
licituds cal lliurar-les abans del 
26 de setembre. Pel que fa a 
beques de transport escolar no 
obligatori, cal lliurar els rebuts 
a l’Ajuntament abans del 30 de 
setembre de l’any que ve.

Òdena destina 50.000 euros per 
a beques escolars

ROSICH MOTORS, S.L. 

  Av Països Catalans, 30  -  Pol.Ind. Les Comes -  08700 Igualada 
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LA POBLA DE C. / LA VEU

La Guerra Civil i el primer fran-
quisme a l’Anoia. Els protago-
nistes de l’igualadí Antoni Dal-
mau i Ribalta es va presentar, 
el diumenge 14 de setembre a 
l’Ateneu de la Pobla de Clara-
munt, en el marc de l’acte aca-
dèmic del Premi Gumersind 
Bisbal i Gutsems. Aquesta 
obra va ser la guanyadora del 
certamen de l’edició de l’any 
2013.
L’acte el va presidir el presi-
dent de la Diputació de Bar-
celona, Salvador Esteve, que 
en el seu parlament va felici-
tar l’autor del llibre – que fa 
uns anys l’havia precedit en 
el càrrec- i l’Ajuntament “pel 
compromís de tirar endavant 
aquest premi cultural perquè 
la cultura ens defineix com a 
país i ens fa més forts davant 
dels reptes que assumim tots 
plegats”.  Esteve també va 
destacar el paper de la Dipu-
tació com a “ens de govern 
supralocal de suport als ajun-
taments perquè realitzin les 
polítiques de servei públic”.
L’obertura de l’acte va anar a 
càrrec de l’alcalde de la Pobla 
de Claramunt, Santi Broch, 
que va reafirmar el compro-
mís del Consistori per tirar en-
davant aquest certamen “tot i 
que la situació econòmica que 
ens envolta no és gens bona”. 
Broch va dir que aquest premi 

“per la seva categoria i el seu 
valor cultural té ressò no no-
més a la comarca sinó a tot el 
territori de parla catalana”.
L’alcalde poblatà va desta-
car l’edició del llibre d’Antoni 
Dalmau, “una publicació molt 
moderna i actual”, i va agrair 
el suport de l’empresa Unión 
Industrial Papelera per tirar 
endavant aquest projecte edi-
torial. Respecte l’obra premi-
ada, Santi Broch va afirmar 
que “és important que es facin 
llibres de recerca com aquest 
i que part de la història oculta 
del nostre país surti a la llum” 
i va felicitar l’autor pel treball 
realitzat, així com totes les 
persones que han intervingut 
en la publicació del llibre.

Una obra amb materials in-
èdits
El catedràtic emèrit de la Uni-
versitat de Barcelona i mem-
bre del jurat del Premi Gumer-
sind Bisbal i Gutsems 2013, 
Pere Pascual, va ser l’encar-
regat de presentar el llibre La 
Guerra Civil i el primer fran-
quisme a l’Anoia. Els prota-
gonistes. Pascual va destacar 
la important tasca de recerca 
i documentació realitzada per 
l’autor, “una obra que ha exigit 
un treball d’investigació llarg i 
acurat, de recopilació de fets 
que fins ara ens eren desco-
neguts i la reconstrucció de 

Es presenta el llibre d’Antoni Dalmau i Ribalta, guanyador del 
Premi Gumersind Bisbal i Gutsems 2013

LA POBLA DE C. / LA VEU

El nucli antic de la Pobla de 
Claramunt acollirà, el diu-
menge 21 de setembre, una 
nova edició de l’Exposició-Fira 
d’Art, que enguany serà la se-
tena. L’activitat, que organit-
zen les regidories de Cultura i 
de Benestar Social, tindrà lloc 
de les 10 del matí a les 2 del 
migdia i està inclosa dins de 
la programació de les Festes 
Culturals.
Hi haurà una quarantena de 
parades, la majoria d’artistes 
locals però també d’altres po-
blacions. Els visitants podran 
trobar diferents peces elabo-
rades artesanalment, des de 
bijuteria, a objectes fets amb 
pell, patchwork, espelmes fins 
a obres pictòriques. En les al-
tres edicions, aquesta fira ha 
estat un èxit tant de partici-
pants com de públic. 
A més de l’Exposició-Fira 
d’Art, aquest cap de setmana 
a la Pobla de Claramunt hi 
haurà altres propostes inclo-

ses dins de la programació 
cultural. El mateix diumenge, 
a 2/4 d’1 del migdia a la Sala 
Municipal d’Exposicions,  s’in-
augurarà la mostra de foto-
grafies de Jaume Armenteras, 
amb el títol “De la càmera al 
paper”. La col·lecció es podrà 
visitar fins al diumenge 5 d’oc-
tubre, de dilluns a dissabte, 
de les 6 de la tarda a les 8 del 
vespre, i els diumenges, de 
les 12 a les 2 del migdia. 

Jaume Armenteras ja ha expo-
sat en més d’una ocasió a l’es-
pai cultural poblatà i aquesta 
vegada recollirà fotografies 
de retrats, paisatges propers i 
d’altres més llunyans. Armen-
teras és un apassionat de cap-
tar la realitat amb la càmera. 
Una realitat que, precisament, 
en aquesta col·lecció es trans-
forma a través de l’ordinador 
i es converteix, en alguns ca-
sos, en una nova visió de l’en-

torn i del món.

Concurs de Pintura Ràpida 
Infantil i concert, al Castell 
de Claramunt
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. Aquest certamen està 
obert a tots els nois i noies 
de 3 a 12 anys i està dividit 
en quatre categories: de 3 a 5 
anys, de 6 i 7 anys, de 8 i 9 
anys i de 10 a 12 anys. 
Els tres primers guanyadors 
de cada categoria rebran una 
medalla, obsequi de l’Ajun-
tament. A més se sortejarà 
una bicicleta entre tots els 
participants, també obsequi 
de l’Ajuntament. Després del 
lliurament de premis, hi haurà 
un berenar per a tots els assis-
tents. Del 22 al 26 de setem-
bre a la Biblioteca Municipal 
mossèn Cinto Verdaguer, de 

La Pobla acull la setena edició de l’Exposició-Fira d’Art

trajectòries humanes de les 
quals teníem un coneixement 
molt imprecís o ens eren des-
conegudes”.
El catedràtic igualadí va ex-
plicar que l’obra es pot dividir 
en dues parts: la Guerra Civil i 
el procés d’implantació de les 
estructures polítiques del nou 
règim, “una aportació inèdita 
a la historiografia comarcal”. 
Pere Pascual va dir que el lli-
bre de Dalmau “no pretén ex-
plicar les causes del conflicte 
sinó els fets que van succeir”.
Després del lliurament del lli-
bre, que va anar a càrrec del 
president de la Diputació, An-

toni Dalmau va agrair l’ajuda 
rebuda pels responsables de 
les biblioteques i dels arxius 
consultats, agraïment que va 
personalitzar en la Marta Vi-
ves, directora de l’Arxiu Co-
marcal de l’Anoia, el poblatà 
Isidre Surroca i els familiars de 
les persones que apareixen a 
l’obra. 
Dalmau va assegurar que 
aquest llibre “no vol ser una in-
terpretació sobre la Guerra Ci-
vil o la postguerra o donar una 
visió general, sinó donar nous 
materials sobre els noms i les 
trajectòries dels protagonistes 
d’aquella època. S’ocupa de 

temes inèdits i pretén cobrir un 
buit, ja que existeix molt poca 
biografia sobre aquest període 
de la nostra història”.
En el transcurs de l’acte aca-
dèmic, la regidora de Cultura, 
Esther Touriñán, va llegir la 
convocatòria del Premi Gu-
mersind Bisbal i Gutsems de 
l’any vinent, el veredicte del 
qual es donarà a conèixer el 
diumenge 13 de setembre. 
L’acte es va tancar amb un 
aperitiu que es va oferir al bar-
restaurant Camí del Castell, 
on es pot veure una exposi-
ció de fotografies sobre l’obra 
d’Antoni Dalmau.

les 5 de la tarda a les 8 del 
vespre, es podrà veure una 
mostra dels dibuixos partici-
pants al concurs.
El mateix dissabte, a les 10 
del vespre a la Sala Gran del 
Castell de Claramunt, hi hau-
rà un concert amb la formació 
Gospel Vallès, inclòs dins del 
Cicle Música als Castells pro-
mogut per la Fundació Cas-
tells Culturals de Catalunya. 
El preu de l’entrada serà de 
4 €. Es disposarà d’un servei 
d’autobús per pujar fins a la 
fortalesa des de 2/4 de 8 fins a 
2/4 de 10 del vespre des de la 
plaça de l’Ajuntament.
Sota la direcció de Julià Mon-
je, Gospel Vallès oferirà un 
repertori de peces de gospel 
contemporani de compositors 
actuals, com ara Kirk Franklin 
i algunes versions de temes 
rellevants de la història de 
la música més recent, com 
We are the world, de Michael 
Jackson, o Happy, de Pharrell 
Williams. 

Antoni Dalmau, el premiat, amb el president de la Diputació, l’alcalde poblatà i la regidora de Cultura
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LA TORRE DE C. / LA VEU

El proper dissabte, 20 de se-
tembre, al punt de dos quarts 
de vuit del vespre i al centre 
social Sant Joan Baptista de 
la Torre de Claramunt hi ha 
prevista una xerrada col·loqui 
sobre els beneficis o inconve-
nients de ser un Estat.
Hi ha dos ponents: Eduardo 
Reyes, president de Súmate i 
Jordi Millà, membre del Cercle 
Català de Negocis. El primer, 
cordovès de naixement i cata-
là d’adopció explica en caste-
llà perquè ell creu que viuríem 
millor si Catalunya fos un Es-

tat independent. Alhora mani-
festa que no traeix els seus 
orígens sinó que defensa els 
interessos propis i dels seus 
fills i néts, tots catalans. El 
segon, és membre del cercle 
català de negocis i exposarà 
els avantatges econòmics que 
suposaria no transferir els im-
postos a l’estat espanyol tant 
en l’economia immediata com 
en les pensions futures.
En acabar l’exposició dels po-
nents els assistents podran 
conversar tot berenant coca i 
cava.

L’economia catalana a debat, a 
la Torre de Claramunt

CAPELLADES / LA VEU

L’Associació Juvenil RumbKP 
ha tancat la II edició del fes-
tival de rumba catalana de 
Capellades amb l’assistèn-
cia d’un miler de persones al 
concert, xifres molt positives 
i que l’entitat valora molt po-
sitivament. Els joves organit-
zadors també valoren amb 
bona nota la proposta artística 
formada per Oques Grasses, 
Bongo Botrako, Terratombats 
i DJ OGT, i tots els aspectes 
d’organització i logística del II 
RumbKP que es va celebrar la 
vigília de la Diada Nacional. 
A més, es mostren també molt 
satisfets amb les activitats 
paral·leles organitzades que 
van despertar força interès. 
Així doncs, es va organitzar 
una exposició gràfica en me-
mòria de Gato Pérez i un de-
bat sobre el paper de la músi-
ca en els diferents processos 

polítics. 
El RumbKP Festival, el primer 
festival de rumba catalana del 
país, està organitzat per l’As-
sociació Juvenil RumbKP, una 
entitat sense ànim de lucre de 
Capellades formada per joves 
emprenedors i amb inquietuds 

El RumbKP tanca la segona edició amb èxit

i que tenen com a objectiu re-
vitalitzar, a través de la cultu-
ra, l’economia del municipi i 
incrementar l’oferta d’oci per 
a la gent jove de Capellades. 
L’entitat ja ha començat a ide-
ar la tercera edició del certa-
men. 

MONTBUI / LA VEU

El passat 11 de setembre, a 
proposta de  l’AMI i l’ ANC , es 
va demanar a tots els ajunta-
ments catalans que celebres-
sin concentracions a la plaça 
de la vila de cada localitat en 
suport al procés sobiranista, 
convidant les entitats i asso-
ciacions favorables al Dret a 
Decidir.La resposta ha estat 
aclaparadora i així ha succeït 
en la major part dels municipis 
de Catalunya.  
Alguns municipis però, com 
el cas de Santa Margarida de 
Montbui , la màxima autoritat 
municipal no assistí a l’acte. 
En aquest cas, la representa-
tivitat municipal anà a càrrec 
dels regidors de l’opsició que 
sí són favorables al Dret a 
Decidir i que,  com a càrrecs 
electes que són, assumeixen 
la responsabilitat de fer arribar 

al Parlament els compromisos 
de les entitats i associacions 
del municipi que donen  suport 
a la consulta.
L’acte, que es realitzà a les 
portes de l’Ajuntament, aplegà 
unes 150 persones la majoria 

Les entitats i associacions favorables al dret 
a decidir de Sta. Margarida de Montbui lluiren 
els seus compromisos l’11S

de les quals, després dels ac-
tes protocolaris del lliurament 
de compromisos, es desplaça-
ren al tram 49 de la Gran Via 
per participar amb la resta de 
gent de l’Anoia a la gran V que 
omplí Barcelona.

MONTBUI / LA VEU

“Aquest dissabte 20 de setem-
bre es celebrarà la inaugura-
ció de la Penya Blaugrana de 
Santa Margarida de Montbui 
al casc antic del municipi. A 
les 11:00 es donarà el tret de 
sortida amb una cercavila pels 
carrers del poble amb els tim-
balers del Grup drac i diables 
de Montbui. A les 12:00 es 
realitzarà la recepció oficial 
de penyes i directius del F.C. 
Barcelona a l’Ateneu cultural 
i recreatiu i els corresponents 
parlaments. A continuació tin-
drà lloc un col·loqui amb di-
ferents personalitats del món 
del futbol i, en acabat, hi haurà 
una pica-pica per a tots els as-
sistents. A les 14:00 es cele-
brarà el dinar d’inauguració al 
Restaurant La Tossa de Mont-
bui i, després de l’àpat i per fi-

nalitzar la jornada, es farà una 
visita guiada al castell i a l’er-
mita de la Tossa, a més a més 
d’una ofrena floral.
Durant tot el dia, hi haurà la 
presència de les càmeres de 
Barça TV que enregistraran 
imatges pel programa “Quina 
penya” dirigit i presentat per 
Llucià Ferrer.
Els actes són oberts a tothom 
però si algú vol assistir al di-
nar, cal que faci una reserva 
prèvia, ja sigui dirigint-se per-
sonalment als membres de la 
junta o per correu electrònic 
a l’adreça pbmontbui@gmail.
com
Des de la nova entitat barcelo-
nista animen a tots els veïns i 
veïnes del municipi a assistir-
hi, així com a la gent d’Iguala-
da i comarca, i a gaudir d’una 
vetllada festiva i blaugrana”

Dissabte, inauguració de la 
Penya Blaugrana de Montbui

MIRALLES / LA VEU

El proper diumenge dia 28 des 
de l’ajuntament de Santa Ma-
ria de Miralles s’organitza una 
caminada per les Obagues de 
la Serra de Miralles. Es trac-
ta d’una caminada d’uns 11 
km de recorregut que perme-
trà conèixer les obagues de 
l’Eura i del Gol, una part poc 
coneguda de la serra. Es trac-
ta d’un recorregut circular se-

guint el mateix itinerari que la 
caminada nocturna de la pas-

sada Festa Major però que en 
aquest ocasió permetrà gaudir 
dels esplèndids paisatges.
La sortida serà a les 8 del matí 
des de les antigues Escoles i 
el preu és de 3 euros (inclou 
l’esmorzar).
És imprescindible fer la reser-
va al telèfon 93 808 03 01 o 
al 636 344 115 o per correu 
electrònic a st.m.miralles@
diba.cat

Caminada per les obagues de la Serra de 
Miralles

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

La Sala Polivalent Jaume Cal-
veras, a l’Ajuntament de Va-
llbona d’Anoia, acollirà aquest 
dissabte, 20 de setembre, la 
xerrada ‘Lactància materna; su-
perant entrebancs’, organitzada 
per ‘aMAMAntem’, un grup de 
mares que es troba dos dies 
a la setmana per compartir in-
formació, dubtes i experiències 
sobre l’embaràs, la lactància 
i altres aspectes relacionats 
amb la criança dels seus fills i 
filles. La xerrada, que és gratu-
ïta, tindrà lloc a partir de les 11 
del matí i està oberta a tothom, 
especialment a dones emba-
rassades i mares que acabin 
de parir. Les famílies hi posen 
assistir amb els seus fills i filles.
La sessió anirà a càrrec de 

Glòria Villena -llevadora amb 
l’acreditació internacional de 
consultora de lactància IBCLC-, 
qui trencarà alguns dels mites 
més recurrents sobre la lactàn-
cia. Així, per exemple, tractarà 
qüestions com ara que totes les 
dones poden donar el pit, expli-
carà com superar els primers 
entrebancs, i parlarà dels brots 
de creixement i la lactància per-
llongada, entre altres. Després 
de la xerrada, hi haurà un refri-
geri per als assistents.

‘aMAMAntem’
En funcionament des de fa més 
d’un any, ‘aMAMAntem’ és un 
grup obert a totes les dones 
embarassades, les mares i els 
pares de Vallbona d’Anoia i la 
comarca. 

‘aMAMAntem’ organitza una 
xerrada gratuïta sobre lactància 
materna a Vallbona d’Anoia
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l bullici de gent que dissabte 
va omplir els jardins de la Torre 
dels Tena i la plaça de l’Esta-
ció així ho certificava. El nou 
format de la Festa del Raïm –
estrenat l’any passat amb uns 
resultats que ja van superar les 
previsions més optimistes- va 
consolidar-se definitivament 
en aquesta segona edició amb 
unes xifres encara millor.
La segona Fira de tastets de 
vins, caves, restauració i pas-
tisseria –un dels grans atrac-
tius de la renovada festa- va 
convertir els jardins en un 
formigueig constant de mas-
quefins i de visitants d’altres 
localitats amb moltes ganes 
de satisfer els seus paladars 
amb les exquisides que els 
havien preparat els tretze esta-
bliments participants. En total 
es van vendre –a 1 euro- fins a 
6.457 tiquets de degustacions, 
750 més que l’any passat.
Per un popular preu que oscil-
lava entre 1 i 3 euros, els vi-
sitants van poder escollir en-
tre una gran varietat de vins, 
caves, platets i dolços. La 
veritat és que la qualitat dels 
productes –alguns fets amb 
ingredients de gran tradició a 
casa nostra- i l’originalitat que 
hi van posar els restauradors, 
els forns, les pastisseries i els 
cellers i bodegues van fer fran-
cament difícil l’elecció.
Aquest any la fira va comptar 
amb la participació de deu es-
tabliments locals: Can Bonas-

tre Wine Resort, Castell d’Age, 
Celler Finca Parera, Come d 
Pizza, Forn de Pa i Pastisseria 
Camilo, Forn de Pa i Pastis-
seria Mora, L’Aroma, Pa Mora 
Tradició Fornera des de 1884, 
Raventós Rosell Heretat Vall-
Ventós i Restaurant Cal Cuiner. 
També s’hi va sumar el Punt 
Taronja, instal·lant una fassina 
a la plaça, on va elaborar tot 
tipus d’aiguardents i destil·lats.
A més, la mostra es va obrir a 
la comarca -amb la presència 
del restaurant de menjar ja-
ponès Kan Bakus d’Igualada 
i la Cervesera Artesana Tous 
d’Anoia- i fins tot més enllà, 
amb l’estand de les bodegues 
Aracata, procedents d’Osca. 
El nou emplaçament –els jar-
dins de la Torre dels Tena- va 
evitar que s’hi registressin els 
embussos de la primera edició, 
quan el carrer de les Escoles 
va quedar petit per moments.

La fira de tastets també va in-
corporar aquest any algunes 
novetats, com ara la xerrada 
sobre maridatge que va oferir 
Raventós Rosell Heretat Vall-
Ventós, i els jocs gegants que, 
durant tot el matí, van entrete-
nir la canalla. Els més menuts, 
a més, van poder tornar a pujar 
damunt de la caravana de ru-
quets, que no va parar de fer 

voltes durant tot el dia.
Els comerços participants van 
fer una valoració molt positi-
va d’aquesta iniciativa que vol 
contribuir a dinamitzar el co-
merç local aprofitant el reclam 
que suposa la Festa del Raïm, 
una de les celebracions més 
singulars i de major tradició a 
Masquefa.

Recordant les arrels
I és que els actes tradicionals 
–la raó de ser d’una festa en 
què els masquefins viatgen al 
passat per recordar els seus 
orígens vinculats a la vinya i el 
camp- van tornar a demostrar 
el seu extraordinari poder de 
convocatòria i van fer ple.
A la tarda, la plaça de l’Esta-
ció es va omplir de gom a gom 
per la trepitjada popular. Molts 
infants no es van voler perdre 
l’oportunitat de pujar a la trepit-
jadora per esclafar el raïm amb 
els peus i convertir-lo en most, 
com es feia antigament. Una 

L’èxit de públic consolida el nou model de Festa del Raïm

MASQUEFA / LA VEU

Els Pixafocs i Cagaspurnes, 
Colla de Diables de Masque-
fa, van celebrar divendres i 
dissabte els seus primers vint 
anys d’història amb una explo-
sió de festa, foc, emoció i molta 
il·lusió. Durant tots dos dies els 
tabalers i els diables masque-
fins, amb l’ajut d’algunes colles 
convidades, van posar la vila 
potes enlaire i la van convertir 
en tot un ‘infern’.
La metxa de la festa del 20è 
aniversari la van encendre, di-
vendres a la tarda, les activitats 
per als infants que van tenir lloc 
a la Plaça de l’Estació. Els ta-
balers i els diables hi van orga-
nitzar tallers de percussió i de 
maquillatge que van atraure els 
més petits.
Després, una sorollosa tabala-
da conjunta amb la colla infantil 
de l’entitat –la gran protagonis-
ta d’aquest primer dia de la fes-
ta- i la colla infantil dels diables 
d’Igualada va ensordir el públic 
reunit a la plaça, que també va 
poder veure ballar la Colla de 
Geganters i Grallers i el temible 
Drac Bufut.
El primer dia d’aniversari es va 
tancar amb el correfoc que els 
petits diables de Masquefa i 
Igualada van protagonitzar pels 
carrers del poble, tot un aperitiu 
del gran correfoc que ens espe-
rava l’endemà.
Dissabte, els actes també van 
començar a ritme de tabal. La 
colla adulta de Masquefa i les 
colles de Capellades i Sant 

Pere de Riudebitlles van fer so-
nar l’instrument amb tota la seva 
força en una altra explosiva ta-
balada a la plaça. Acte seguit, la 
festa es va traslladar als carrers 
dels voltants amb una cercavila 
encapçalada pel marxós grup 
de xaranga ‘Sindicatto Pomors-
ka Marching Band’ i secundada 
per un nombrós públic.
Ja al vespre, i de nou a la pla-
ça, l’espectacle del vintè ani-
versari - en què no va faltar un 
emotiu record als companys 
diables que malauradament ja 
no hi són- va donar pas a un 
espectacular correfoc de les 
tres colles que va fer tremolar 
Masquefa, amb un recorregut 
diferent i molt més foc del que 
és habitual.
La traca final la va posar el con-
cert amb Glamour Band, que va 
interpretar alguns dels temes 
més ballables, i l’esperat retorn 
del grup masquefí Vod Ska. 
Molts masquefins van acom-

panyar els diables en la seva 
sonada celebració del vintè ani-
versari.

Els diables ‘cremen’ Masquefa amb la 
sonada festa del vintè aniversari

estona abans, els carros i ca-
valls d’Antoni Malet havien dut 
el raïm fins a la plaça des de 
La Fàbrica Rogelio Rojo, trans-
portant-lo pels carrers de la vila 
tal i com feien les generacions 
passades.
Mentre els infants ‘dansaven’ 
damunt la trepitjadora, la sala 
d’actes de l’Alzinar acollia el 
concurs de tastavins, aquest 
any reconvertit en una xerrada 
sobre la producció ecològica 
de vins i caves i una cata. El 
col·loqui, en què van prendre 
part setze persones, va anar a 
càrrec de l’enòleg Ruben Pa-
rera, del Celler Parera de Sant 
Joan Samora.
Acabada la frenètica jornada 
de dissabte, la Festa del Raïm 
es va reprendre l’endemà a 
la tarda amb l’emotiu concert 
dramatitzat ‘1714: el setge de 
Barcelona’. La formació Cum 
Cantico va posar la pell de ga-
llina al públic que es va reunir a 
la Capella del Roser. 

MASQUEFA / LA VEU

El quart Festival de Blues de 
Masquefa, que diumenge pas-
sat, durant la Festa del Raïm, 
es va haver d’ajornar davant la 
previsió de pluja, se celebrarà 
finalment aquest diumenge vi-
nent, 21 de setembre.
Organitzat per l’Alzinar, amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment, el festival tindrà lloc a 
la piscina a partir de les 6 de 
la tarda, i comptarà amb una 
doble actuació: la de Marina 
BBface & the Beatroots, i la 
d’Augie Burr & The Elvis Tri-
but Band.

Aquest diumenge, 
quart Festival de 
Blues de Masquefa

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





DIVENDRES
19 de setembre de 201428

D E  L ’ A N O I A

Fira de la Vinyala 2014

ÒDENA / LA VEU

Arriba la quarta fira del cargol 
de les vinyes: la “Fira de la Vi-
nyala”, que tindrà lloc durant 
tot el matí del pròxim diumen-
ge 21 al nucli antic d’Òdena
Amb l’objectiu de promocionar 
la població d’Òdena i donar a 
conèixer el comerç local arriba 
un any més la Fira de la Vinya-
la, un esdeveniment que creix 
i que compta amb un progra-
ma més ple que mai d’activi-
tats per a tothom. 
La Fira de la Vinyala és un 
esdeveniment gastronòmic 
singular, ja que es tracta d’una 
fira innovadora i inèdita a Ca-
talunya. El certamen pretén 
ser també a mitjà termini un 
punt de referència respecte 
als productes artesans i a la 
promoció dels treballs artístics 
i els productes de la terra i de 
proximitat. És una fira també a 
la promoció turística i d’imatge 
d’Òdena.
La Fira de la Vinyala és una 
combinació perfecta entre 
gastronomia, ruralitat, arte-
sania i promoció econòmica, 
motiu pel qual, s’ha organitzat 
un ampli programa al voltant 
d’aquests propòsits.

Un programa ple d’activitats
El programa compta amb di-
ferents activitats que es duran 
a terme de manera paral·lela 
fins les tres de la tarda. Així, 
trobarem una mostra i degus-
tació gastronòmica de plats 
cuinats amb vinyales per res-
taurants d’Òdena i de l’Anoia. 
La degustació dels plats es 
realitzarà a la Plaça Major mit-
jançant la compra d’un tiquet a 
un preu de 8€ que donarà dret 
a 3 degustacions de plats ela-
borats amb vinyales o altres 
productes, unes postres i dues 
copes de vi o cava. A més dels 
restauradors que serviran les 
degustacions de vinyales, es 
cuinaran grans paelles de vi-
nyales perquè tothom pugui 

degustar vinyales. Aquest any 
s’ofereix la possibilitat de po-
der adquirir vinyales cuinades 
per endur-se. La venda de vi-
nyales per endur-se requerirà 
de la compra d’un tiquet espe-
cífic que es posaran a la ven-
da a partir de les 13.00 hores.
A la mateixa vegada se cele-
brarà la Mostra de productes i 
artesania alimentària de l’Ano-
ia. Sota el nom “l’Anoia del 
Camp a la Taula” el Consell 
Comarcal de l’Anoia potencia 
el consum i la visibilitat dels 
productes de proximitat autòc-
tons de l’Anoia i, a la Fira, s’hi 
podrà trobar productes dels 
artesans alimentaris de la co-
marca. Alguns dels artesans 
participen del tiquet de degus-
tacions com alternativa per les 

persones que, encara que no 
els agradin els vinyales, volen 
participar de la Fira.
A les onze del matí, a la Plaça 
Major, i en el marc del la Fira 
de la Vinyala tindrà lloc també 
la Festa de la Verema, una 
festivitat que forma part des 
del 1995 de les festes tradici-
onals d’Òdena i des de 2012 
forma part dels actes de la Fira 
de la Vinyala. Els assistents a 
la demostració de la verema 
podran tastar el most resultant 
del procés. En acabar l’acte, 
com és costum, se sortejarà la 
bota amb el most acabat d’ob-
tenir que, barrejat amb alcohol 
de vi, al cap d’unes setmanes 
serà una magnífica mistela. 
Els visitants també trobaran 
el Mercat del Cargol, un espai 

Òdena celebra la quarta edició de la Fira de la Vinyala

on s’hi podran adquirir tot tipus 
d’utensilis emprats en el món 
del cargol com cargoleres, 
llaunes, cassoles...
Per als més petits també s’han 
organitzat activitats infantils 
com curses de vinyales, joc 
de la vinyala, i diferents tallers.
La Fira també compta amb 
una mostra d’arts i oficis, de-
mostracions d’antigues activi-
tats vinculades amb el cargol 
com l’elaboració de cargoleres 
de vímet, cargols de forja i de 
vidre, pa artesà...
La programació també ofe-
reix una caminada popular, 
una ruta a peu per un circuit 
d’antigues barraques de pedra 
seca. La sortida serà al Parc 
de la Font a les 8 del matí i 
l’arribada a la Plaça Major al 

voltant de les 11, un recorre-
gut de 6 Km amb explicacions.
Exposició fotogràfica de la 
Casa dels Cargols, la novetat
Com a novetat, enguany la 
Fira comptarà amb una pe-
tita exposició fotogràfica de 
la Casa del Cargols d’estil 
modernista de Barcelona. La 
casa del cargols és un edifici 
singular, imaginatiu, ple d’ele-
ments relacionats amb el car-
gols. Edificat entre els anys 
1888 i el 1895 i el seu disseny 
va córrer a càrrec de l’arqui-
tecte Carles Bosch Negre, que 
va crear una obra modernista 
amb el motiu omnipresent dels 
cargols... a les cornises, al fer-
ro forjat de les baranes 

Premis Vinyala d’Òdena
Durant la Fira tindrà lloc l’acte 
de lliurament dels premis Vi-
nyala d’Òdena. El “Premi Vi-
nyala d’Òdena, a l’odenenc”, 
un premi que vol reconèixer a 
una persona o entitat odenen-
ca per la seva activitat, treball, 
actitud o fet i el “Premi Vinyala 
d’Òdena, obert”, un premi que 
vol reconèixer a una persona 
o entitat de fora d’Òdena per 
la seva actitud, treball o tra-
jectòria. En tots els casos, el 
premi consisteix en una figura 
d’una vinyala. L’acte serà a les 
12:00h a la Plaça Major.
La Fira, organitzada per 
l’Ajuntament d’Òdena,és una 
trobada on la vinyala, produc-
te típic del municipi, torna a 
ser  la protagonista juntament 
amb productes artesanals au-
tòctons i de les poblacions ve-
ïnes. 
L’alcalde d’Òdena, Pep Solé, 
explica que l’edició d’enguany 
espera rebre com cada any 
milers de visitants, “un nombre 
de persones que creix cada 
edició i que ens indica la con-
solidació de la Fira com a punt 
de referència per a la promo-
ció del producte gastronòmic 
de proximitat”.
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La degustació dels plats es 
realitzarà a la Plaça Major 
d’Òdena mitjançant la compra 
del tiquet corresponent.
Cada tiquet, a un preu de 8€,  
donarà dret a 3 degustacions 
de plats elaborats amb vinya-
les, unes postres i dues copes 
de vi o cava.
Si a algun visitant de la Fira no 
li agraden les vinyales, hem 

Mostra i degustació gastronòmica de plats 
cuinats amb vinyales per restaurants de l’Anoia

previst algunes parades de 
productors de l’Anoia d’em-
botit i formatge on també es 
podran bescanviar els vals de-
gustació.

RESTAURANTS
- Restaurant Xarop’s

- Restaurant Samuntà

- Restaurant Escorpia
- Restaurant Racó de Carme
- Rostisseria Les Comes
- Restaurant El Jardí
- Restaurant Catalunya
A part dels restaurants que es 
relacionen i que oferiran les 
seves especialitats, es cui-
naran 5 grans paelles que se 
serviran amb els mateixos ti-
quets degustació

La vinyala, altrament dit cargol 
de vinya, es troba, com diu el 
seu nom, a les vinyes. Actual-
ment, Òdena no compta amb 
un gran nombre de vinyes, 
però les que hi ha donen un 
vi de gran qualitat. Durant els 
períodes de pluja, les vinya-
les solen trobar-se entre les 
pedres dels murs de pedra 
seca que envolten les vinyes 
i els camps de conreu. La pe-
dra seca és la tipologia de la 
construcció de moltes barra-
ques i marges que hi ha a l’ex-
tens terme municipal d’Òdena. 
En el nostre municipi se’n hi 
compten més de 250.
En aquest sentit, i amb la vo-
luntat de donar a conèixer 
aquest tipus de construcció, 
dins la Fira de la Vinyala hi ha 
una caminada, amb un recor-
regut d’unes dues hores, amb 
parada a cada barraca de pe-
dra seca. L’activitat és apte 
per a totes les edats.
La CEÒM (COLLA EXCUR-
SIONISTA “ÒDENA MA-
TINERA”) juntament amb 
l’Ajuntament té preparada la 
Caminada de la Vinyala per 
diumenge dia 21 de setembre.
La sortida serà del Parc de la 
Font a les 8,00 h del matí.
Sortida del Parc de la Font 
d’Òdena Òdena per tornar a 

arribar a Òdena (Plaça Major) 
on es fa la Fira de la Vinyala.
Recorregut: Sortida del Poli-
esportiu Mestre Vila Vell, amb 
direcció a cal Pau Magí, Go-
sera APAM, els Pouets (riera 
d’Òdena, s’esmorzarà, Bosc 
del Serra, Cementiri d’Òde-
na i arribada a la Plaça Major 
on hi ha la Fira d ela Vinyala, 
amb un recorregut de 5,5 km.i 
visitarem quatre Barraques de 
pedra seca.
La gent de la Colla Excursi-

onista Òdena Matinera, que 
ha preparat el recorregut i la 
selecció de barraques, ens 
donarà informació d’algunes 
barraques, la tècnica construc-
tiva, els elements rellevants, 
etc. També ens explicaran els 
noms dels elements que for-
men cada barraca i molts co-
neixements desconeguts per 
a la majoria, que sovint veuen 
una barraca com una pila de 
pedres, ja que en una barraca, 
res hi és per atzar.

La caminada de la Vinyala

L’Artesania i els productes de 
qualitat són un element indis-
pensable sense el qual la 
Fira de la Vinyala no té sentit.
Alguns dels artesans que po-
drem veure a Òdena tenen 
relació directa amb el món 
de la vinyala. Podrem com-
prar una cargolera de vímet 
on guardar els cargols, però 
alhora podrem veure a l’arte-

sà com la fa.
Tindrem un manyà amb la 
seva forja, el qual podrem 
veure com treballa el ferro. 
Però el més interessant és 
que podrem gaudir en direc-
te de com es fa la figura de 
la Vinyala de ferro forjat, que 
serà l’obsequi i el premi que 
es donarà a diferents perso-
nes i institucions en els de-
curs dels actes de la Fira de 

El mercat de productes 
caragolaires
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Òdena estava inclosa a la 
zona vinícola penedesenca i 
exportava la seva producció. 
Encara es conserven als pen-
dents, algunes de les terras-
ses que servien per cultivar. 
La plaga de la fil·loxera de 
finals del segle XIX i principis 
del XX va afectar fortament 
l’agricultura del municipi.
Actualment l’activitat agrícola 
és de secà, cereal, olivera i 
vinya. Òdena compta amb im-
portants elaboradors de cava i 
vi (Caves Bohigas de la finca 

Can Macià i Vicens Puiggròs) 
a més d’algunes cases de 
pagès que encara es fan els 
seus vins, misteles, ratafies, 
quines, etc.
L’any 1995 es va voler mostrar 
a la població les arrels dels 
nostres avantpassats en l’ela-
boració del vi. Va ser l’Associ-
ació de Veïns del Carrer de la 
Guixera, amb la col·laboració 
de les pubilletes i hereuets 
d’Òdena i de l’Espelt que any 
rere any, el més de setembre i 
més concretament per la Dia-

La Festa de la Verema, una tradició odenenca

Durant la Fira tindrà lloc l’ac-
te de lliurament dels premis 
Vinyala d’Òdena que consta-
ran dels següents apartats:
- Premi Vinyala d’Òdena, a 
l’odenec.
El premi vol reconèixer a una 
persona o entitat odenenca 
per la seva activitat, treball, 
actitud o fet.

- Premi Vinyala d’Òdena, 
obert

El premi vol reconèixer a 
una persona o entitat de fora 
d’Òdena per la seva actitud, 
treball o trajectòria.

En tots els casos, el pre-
mi consisteix en una figura 
d’una vinyala.
Enguany estem treballant 
perquè els premis Vinyala 
d’Òdena estiguin fets amb 
una vinyala impresa en 3D.

Premis Vinyala d’Òdena

Aprofitant la Fira de la Vinyala, 
aquest any tindrem la novetat 
d’una petita exposició fotogrà-
fica de la Casa del Cargols 
d’estil modernista de Barcelo-
na.
La casa del cargols és un edi-
fici singular, imaginatiu, ple 
d’elements relacionats amb el 
cargols. Edificat entre els anys 
1888 i el 1895 i el seu disseny 
va córrer a càrrec de l’arqui-
tecte Carles Bosch Negre, que 
va crear una obra modernista 
amb el motiu omnipresent dels 
cargols… a les cornises, al 
ferro forjat de les baranes dels 
balcons, als frisos esculpits i a 
les mènsules.

Exposició de la Casa del Cargols 
Modernista de Barcelona

Sota el nom “l’Anoia del 
Camp a la Taula” el Consell 
Comarcal de l’Anoia vol po-
tenciar el consum i la visibili-
tat del productes de proximi-
tat autòctons de l’Anoia.
Des del Consell i en el marc 
de la Xarxa Productes de la 
terra es treballa per la pro-
moció í per impulsar el con-
sum de productes i artesania 
alimentaria generada o au-
tòctona de casa nostra com 

l’oli, embotits, formatges, 
fruita, entre molts d’altres, 
amb l’objectiu d’enfortir el 
teixit empresarial de produc-
tes alimentaris locals i de 
qualitat.
En aquest sentit, des de fa un 
anys l’ens comarcal aposta 
per donar a conèixer la qua-
litat dels productes artesans 
alimentaris de l’Anoia. S’ha 
creat una imatge, un logotip 
“L’Anoia del Camp a la Taula” 

per identificar l’artesania ali-
mentaria de la comarca i tots 
els comerços i establiments 
que n’ofereixin. També s’ha 
realitzat el catàleg de pro-
ductes de la terra que recull 
els productes alimentaris de 
la comarca. Aquesta guia 
també és pot consultar digi-
talment a les web anoiaturis-
me.cat i anoiaenviu.cat.

Mostra de productes i artesania 
alimentària de l’Anoia

da, que fan una escenificació 
del procés d’elaboració del vi 
a l’antiguitat, de com es tre-
pitjava el raïm, com es prem-
sava, com obtenien el most i 
com el posaven a la bota.
El pubillatge d’Òdena a més 
de col·laborar amb l’Associa-
ció de Veïns del Carrer de la 
Guixera, convida a Pubilles i 
Hereus d’arreu de Catalunya 
perquè gaudeixin de la festa 
i en facin promoció per tot el 
país.
Els assistents a la demostra-

ció de la verema podran tastar 
el most resultant del procés 
En acabar l’acte, com és cos-
tum, es sortejarà la bota amb 
el most acabat d’obtenir que 
barrejat amb alcohol de vi al 
cap d’unes setmanes serà una 
magnífica mistela.
La Festa de la Verema és el 
complement a la Fira de la 
Vinyala que tanca l’estreta 
relació que té la vinya, les 
barraques de vinya, el vi i les 
vinyales.
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ELS HOSTALETS DE P. / J. SINGLA

Nativitat Escala, regidora i 
portaveu de CiU a l’ajunta-
ment dels Hostalets de Pie-
rola, ha demanat a l’equip de 
govern municipal -sense èxit 
de moment- un estudi sobre 
la potencial perillositat de les 
emissions que genera la plan-
ta de tractament de residus 
Ecoparc 4, instal·lada en un 
extrem del municipi anoienc.
La petició de la regidora, que 
es va produir el passat mes 
de juny, no estaria motivada 
per una intencionalitat políti-
ca -CiU es a la oposició- sinó 
per les alarmants conclusions 
a les que ha arribat un estudi 
realitzat per la Universitat Ro-
vira Virgili al voltant dels Eco-
parc 2, a Montcada i Reixach, 
similar i gestionat per la matei-
xa empressa, que gestiona el 
Ecoparc 4 dels Hostalets de 
Pierola. 
Segons aquest estudi “durant 
els anys 2010 i 2011 es varen 
superar els límits de formalde-
hid emesos a la atmosfera ens 
la planta Ecoparc 2 de Mont-
cada i Reixach. Emissions que 
no foren comunicades a la po-
blació en el seu moment”. Pos-
teriorment la Direcció General 
de Qualitat Ambiental va con-
firmar aquesta superació dels 
nivells permesos, tot i aclarir 
que l’empresa havia pres me-
sures per a evitar nous casos.

Alta contaminació registra-
da a l’entorn de la planta
Un equip d’investigadors de la 
Universitat Rovira i Virgili de 
Reus, dirigit pel catedràtic de 
Toxicologia Josep Lluís Do-
mingo, va detectar al voltant 
de la planta esmentada “alar-
mants nivells de Formaldehid 
i altres Compostos Orgànics 
Volàtils (COV) potencialment 
cancerígens” i abans de publi-
car el treball a la revista cien-
tífica Environmental Reseach, 
en varen advertir a l’ajunta-
ment de Montcada i Reixach, 
el qual va demanar informació 
a la direcció general de Qua-
litat Ambiental que va confir-
mar les dades científiques i, al 
mateix temps, va notificar que 

havia obligat a l’empresa que 
gestiona l’Ecoparc a prendre 
les mesures de correcció cor-
responent. Mesures que se-
gons les informacions oficials, 
s’haurien pres i la darrera anà-
lisi de l’aire dóna xifres “cent 
vegades inferiors a les detec-
tades durant el 2010 i el 2011” 
La mateixa Direcció General 
veu relació directa entre la 
presència de formaldehid a 
l’entorn de la planta i els nivells 
detectats a la sortida de la xe-
meneia de les instal·lacions de 
l’Ecoparc 4. Uns nivells que 
l’empresa, com hem dit, no 
va notificar en el seu moment, 
tot i que a requeriment de la 
Generalitat -que li va donar sis 
mesos per a resoldre- va pren-
dre les mesures correctores 
corresponents.

Planta germana
Tota vegada que es dóna 
molta similitud entre el pro-
cés de tractament de residus 
sòlids urbans de l’Ecoparc 2 
de Montcada i el que s’utilit-
za a l’Ecoparc 4 dels Hosta-
lets de Pierola, la regidora de 
CiU, Nativitat Escala vol que 
es realitzi una auditoria medi-
ambiental, similar a la que es 
va fer a Montcada i Reixach  
per tal de garantir la salut de 
les persones. Una sol·licitud 
que ahir al vespre -tancada la 
nostra edició- era previst de-
batre al ple de  l’ajuntament i 
sense que en aquest moment 
puguem saber si l’equip de 
govern (PSC-Independents) 
l’hagi atès. 
El formaldehid és un compost 

químic potencialment perillós 
de generar càncer a les per-
sones, o així ho ha destacat 
l’Agència Internacional d’In-
vestigació del Càncer que 
l’ha classificat en el Grup 1 
de carcinogen confirmat per 
a humans (Càncer de farin-
ge) El Formaldehid s’allibera 
a l’atmosfera en la combustió 
incomplerta d’alguns materi-
als orgànics (el que es fa en 
un Ecoparc) i també es troba 
en el fum del tabac. En molts 
països està prohibit utilitzar-
lo en processos de fabricació 
-paper, tèxtil, sabons, cosmè-
tics...- degut a l’alt risc per a 
la salut de les persones que 
treballen habitualment amb 
productes que contenen for-
maldehid.
A banda de ser cancerigen, el 
contacte amb el formaldehid 
pot provocar al·lèrgies, der-
matitis o èczemes a la pell. 
Aquest agent químic és pre-
sent en molts dels productes 
de consum en proporcions 
molt petites i sempre dins dels 
límits legals, però l’acumula-
ció que es pot produir si hi ha 
fonts d’emissió incontrolades, 
pot incrementar molt el risc de 
patir alguna de les malalties 
relacionades i molt especial-
ment generar processos aŀlèr-
gics. 
Amb aquestes perilloses ca-
racterístiques, no és estrany 
que els hostaletencs vulguin 
garanties que l’Ecoparc 4 no 
està llençant a l’atmosfera un 
excés de formaldehid. L’ajun-
tament tindrà la darrera parau-
la. 

La portaveu de CiU adverteix a l’ajuntament dels 
Hostalets de Pierola de la potencial perillositat 
de l’Ecoparc 4 i en demana una anàlisi

CARME / LA VEU

Les activitats de l’11 de setem-
bre d’enguany s’iniciaren el di-
mecres 10 de setembre amb 
la inauguració de la placa de 
la Plaça Major. Des del 29 de 
gener de 1939 aquesta plaça 
portava el nom de Plaça d’Es-
panya. Amb la recuperació de 
la democràcia els diferents go-
verns municipals van canviar 
la nomenclatura dels carrers, 
retornant els noms correspo-
nents d’abans de la dictadura, 
però aquesta es va passar per 
alt. Després d’una recerca en 
els llibres d’actes municipals 
es va poder acreditar que el 
canvi responia a un acte de 
justícia històrica, aprovant-se 
per Ple i sense cap al·legació 
que impedís el canvi. S’apro-
fità el parlament per explicar 
anècdotes d’alguns dels noms 
dels carrers i places i del per-
què d’aquests.
Dimecres 11, abans de co-
mençar la tradicional camina-
da cap a Coll Bas, es va po-
sar la bandera negra al balcó 
de la Casa de la Vila, doncs 
l’Ajuntament de Carme és 
un dels quatre de la comarca 
que es van adherir a aquesta 
campanya en record a la de-
cisió del patriotes catalans del 
1714 que acordaren, malgrat 
tenir els vents en contra, fer 
la  guerra a ultrança: Lliures o 
Morts! 
A les 10 del matí a Collbàs 
s’aplegaren cap a una seixan-
tena de persones per com-
partir el ritual de canvi de la 
senyera, la lectura de poemes 
patriòtics i el cant dels Sega-
dors. A l’igual que l’any passat 
es retornà ràpid cap el poble 
perquè molta de la gent que 

es va apropar a Collbàs havia 
de marxar cap a Barcelona 
responent a la convocatòria 
de l’ANC i Òmnium Cultrural.
A 1/4 d’1 del migdia a la por-
xada de l’Ajuntament, el presi-
dent de la territorial de l’ANC 
Carme i Orpí per la indepen-
dència, lliurà a l’alcalde còpia 
dels documents signats per 
diferents entitats de Carme i 
pels càrrecs electes adherint-
se al Compromís amb el Dret 
a Decidir. A 2/4 d’1 sortia l’au-
tobús cap a la a la V ARA ÉS 
L’HORA. La territorial de l’As-
semblea Nacional Catalana 
Carme i Orpí x Independència 
va inscriure més de 120 per-
sones de Carme a la V,  de les 
quals 94 van marxar en auto-
car i la resta en tren i vehicles 
particulars. Va ser doncs una 
participació molt alta de car-
metans i carmetanes.
Per segon any, a les 5 de la 
tarda i 14 minuts, el Cisco 
Valls, campaner del poble, va 
fer voltejar les campanes del 
poble recolzant la V ARA ÉS 
L’HORA. 

Diada nacional de Catalunya a 
Carme

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

Av. Tarragona, 169 · Pol. Indus. Estació de Mercaderies · Vilafranca del Penedès · Tel. 93 817 17 11 · carbo@carretilles.com
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PIERA / LA VEU

La Festa Major de Piera va 
engegar el passat divendres 5 
a la nit amb el Devotion Fes-
tival, conduït pels discjòqueis 
Miquel i Pau del Pozo, Jofre 
Soteras i DJ Enric Font. El 
dissabte 6 el van omplir actes 
esportius, com el torneig de 
tennis taula i el partit de futbol 
veterà, i també tradicionals, 
com la gran festa del pubillat-
ge i la proclamació 2014 dels 
nous representants a Piera. A 
la nit, va tenir lloc la VII Troba-
da de colles de diables infan-
tils i el correfoc, amb la parti-
cipació de la Colla Infantil de 
Piera i també de colles de Ge-
lida, Montblanc i Cervelló. A 
la nit, concerts amb els grups 
Germà Negre i KOB Karaokes 
Band.
El Diumenge 7 hi va haver sor-
tida ciclista i futbol, al matí, i a 
la tarda exhibició canina i es-
pectacle amb el Club d’Agility 
Font Galí, una activitat que or-
ganitzava l’Associació Dispie-
ra. Paral·lelament, hi va haver 
actuació i cercavila amb els 
Falcons de Vallbona i els Fal-
cons de Piera, i al vespre Im-
propón, un divertit espectacle 
d’improvisació per als amants 
del cinema. El dilluns 8, diada 
de la Festa Major, activitats in-
fantils, festa de l’escuma i els 
tradicionals actes d’aquesta 
jornada: missa solemne amb 
la participació del Cor Par-
roquial, sardanes, concert i 
ball de nit, amenitzats per la 
cobla-orquestra Costa Brava. 
El dimarts 9, els protagonistes 
van ser els més menuts, amb 
els espais de jocs infantils, ro-
còdrom i Ale-Hop, que es van 
fer a la Nau del Sanahuja. El 
dimecres 10, que va incloure 
l’escenificació d’una fotografia 
nit de música en català d’uni-
tat entre polítics, entitats i so-
cietat civil, la botifarrada pel 
dret a decidir, que va aplegar 
més de 300 persones, i els 
concerts de l’Orquestra Rock.
cat i The Bombins. El dijous 
11, el Gall Mullat va aplegar 
els actes de celebració de la 
Diada de Catalunya a la nos-
tra vila, amb la missa de la 
diada, l’acte d’homenatge a 
Rafael Casanova -amb hissa-
da de la senyera, himne dels 
Segadors, cant de la senyera 
amb la BOP (banda-orquestra 
de Piera), actuació dels Fal-
cons de Piera, ofrena floral 
de les entitats i partits polítics 
i lectura del manifest amb el 
Pubillatge de Piera. Segui-
dament, concert-vermut amb 
The Dixieland Preachers i di-
nar de germanor amb paella i 
postres de la diada. A la tarda, 
bingo popular, sardanes amb 

la Cobla Sant Jordi Ciutat de 
Barcelona i cantada d’havane-
res amb el grup A Cau d’Ore-
lla, amb rom cremat per a tots 
els assistents. Altres actes 
de la jornada van ser les pu-
jades de la senyera per part 
dels barris de Ca n’Aguilera i 
El Bedorc, i el partit de futbol 
“Memorial Jaume Feixes”, en-
tre l’AE Piera- Martorell. El di-
vendres 12, el Teatre Foment 
de Piera va acollir la repetició 
del musical El fantasma de 
l’òpera, que s’havia estrenat 
prèviament al MEV’2014 i que 
van interpretar la Coral Tríola i 
músics de l’Aula de Música de 
Piera. El dissabte 13, torneig 
d’hoquei XXI Memorial Berni i 
presentació dels equips de la 
temporada 2014-2015, ball de 
tarda i un dels plats forts de la 
festa grossa: el IV Pierrakes, 

Piera va viure una molt bona Festa Major

que enguany va apostar per la 
diversitat d’arts escèniques i 
va incorporar dues actuacions 
de teatre, una de teatre de 
pantomima, amb els pierencs 
PuntMoc,  i l’altra de teatre 
de cabaret amb la companyia 
Cromosomos. Passada la 
mitjanit va ser l’hora dels con-
certs amb D’Callaos, Elêctric 
Gozarela i Funk Tumaka, un 
esdeveniment que es comple-
ta amb paradetes que oferei-
xen menjar. Per acabar amb 
els actes, diumenge 14 hi va 
haver sortida ciclista i el sor-
teig del calendari d’obres del 
XXXVIII Concurs de Teatre 
Amateur Vila de Piera.
Podeu veure un ampli recull 
fotogràfic que resumeix el que 
ha estat la Festa Major de Pi-
era 2014 a www.viladepiera.
cat.

PIERA / CARLES MUNTANER

El passat diumenge 14 de se-
tembre i dintre dels actes de 
la Festa Major, es va celebrar 
a la Societat Foment de Pie-
ra a les 12 del migdia, l’acte 
de sorteig de dates del  XXX-
VIII concurs de teatre, aquest 
anys nomes es presentaren 
15 companyies de teatre, de 
les quals 10 han estat les se-
leccionades per la comissió 
organitzadora, el concurs co-
mençarà el dissabte dia 27 de 
setembre i acabarà el dissabte 
dia 29 de novembre, a diferen-
cia d’altres anys,la comissió 
organitzadora ha decidit que 
les representacions comen-
cin una hora abans que altres 
anys, així dons el telo s’alça-
rà a les 21.30 cada dissabte. 
Una vegada efectuat el sorteig 
,les companyies actuaran per 
aquest ordre :       
- 27/09 - Grup de teatre la 
Igualtat de Gavà. Obra: Cinco 

horas con Mario
- 04/10 - Grup de Teatre ACR 
de Fals. Obra: Metode 33
- 11/10 -  Abac produccions de 
Lleida. Obra: Historia de 2
- 18/10 - Sants Teatre del cen-
tre de BCN. Obra: Un Deu sal-
vatge
- 25/10 - Grup de Teatre Ca 
n’Aguilera de Piera. Obra: El 
Mètode Gronhlom
- 01/11 - Grup Teatrandreu de 
St Andreu de la Barca. Obra: 
Sexes
- 08/11 - Grup7 dekamping de 
Taradell. Obra: Un Paio amb 
Classe 
- 15/11 -  Agrupació teatral del 
casal de Calaf. Obra: El Nom
- 22/11 - Casal Corpus grup de 
teatre, de BCN. Obra: L’Habi-
tació de Veronica
- 29/11 - Grup de teatre Qua-
tre per Quatre de Granollers. 
Obra: La visita de la Vella 
Dama

A finals de setembre comença 
el Concurs de Teatre de Piera

PIERA / LA VEU

La cantant dels Muntmy, l’Abril 
Montmany, de Piera, ha estat 
seleccionada per participar en 
el concurs ‘Tu cara me suena 
mini’ que s’emet des del pas-
sat dijous al vespre a Antena 
3. 
Es tracta d’un programa en 
què 8 concursants de tot l’Es-
tat participen cantant, conjun-
tament amb un famós, i on 
han d’imitar grans artistes de 
la cançó d’àmbit espanyol i 
mundial. El programa, que no 
és eliminatori, s’emetrà durant 
10 setmanes i puntua els con-
cursants fins a la penúltima 
gala on, els quatre primers 
classificats, es disputaran la 
final.
El programa, produït als estu-

dis de Gestmusic a Sant Just 
Desvern, està presentat per 
Manel Fuentes i l’Abril és l’úni-
ca nena catalana que hi par-
ticipa. Entre els famosos que 
apadrinen els concursants hi 
ha Anna Simon, Santiago Se-
gura, Llum Barrera, Xuso Jo-
nes o Maria del Monte.

La cantant Abril Montmany a ‘Tu 
cara me suena mini’

PIERA / LA VEU

Des del Centre de dia Mar i Cel 
de Piera es commemora el dia 
21 de setembre com a dia mun-
dial de l’Alzheimer, amb el pro-
pòsit de sensibilitzar la societat i 
donar a conèixer la malaltia. 
L’Alzheimer és la malaltia neu-
rodegenerativa amb més inci-
dència dins de les demències 
i afecta cada vegada més po-
blació per raó de l’augment de 
l’esperança de vida. Consisteix 
en un deteriorament progres-
siu i irreversible de les facultats 
cognitives del pacient, amb una 
conseqüent disminució de l’au-
tonomia d’aquest, i en el malalt, 

sinó també en la seva família, 
en especial en el cuidador prin-
cipal.
És primordial treballar des de la 
prevenció. Quan s’arriba a cer-
ta edat és molt important conti-
nuar mantenint actiu el cervell. 
Aquest ha d’estar estimulat 
constantment, amb tasques tan 
senzilles com llegir, fer exerci-
cis de memòria… Des del cen-
tre de dia es treballa des de la 
prevenció i el manteniment de 
les capacitats mentals de cada 
usuari intentant alentir tant com 
sigui possible el procés patolò-
gic de la malaltia.

Dia mundial de l’Alzheimer
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CALONGE DE SEGARRA / LA VEU

El cap de setmana del 13 i 14 
de setembre el nucli de Sant 
Pere de l’Arç va viure la seva 
tradicional Festa Major. La 
festa gran va començar dis·
sabte a la tarda amb els jocs 
infantils i la xocolatada per a 
tothom. Al vespre, Jordi Ca·
sellas va amenitzar el ball a 
la plaça del poble i, a la mit·
ja part, es va repartir pa amb 
tomàquet i botifarra per a tots 
els assistents. En el transcurs 
del ball també es van sortejar 

diversos lots de productes, 
obsequi dels col·laboradors. 
L’endemà, diumenge, es va 
celebrar la missa solemne a 
l’església de Sant Pere i al fi·
nalitzar hi va haver un vermut. 
La festa va ser tot un èxit, la 
qual va comptar amb molt 
bona participació. Vegeu les 
fotografies de la Festa Major 
de Sant Pere de l’Arç al web 
de l’Ajuntament de Calonge 
de Segarra (www.calongese·
garra.cat).

Sant Pere de l’Arç celebra una 
participada Festa Major

SANT PERE SALLAVINERA / LA VEU

Aquest proper cap de setma·
na Sant Pere Sallavinera viu·
rà la seva Festa Major per a 
la qual han preparat un seguit 
d’actes per a gaudi de tots els 
veïns i tothom qui els vulgui 
acompanyar. Per al divendres 
a les 10 del vespre és previst 
el pregó de la Festa Major. 
Tot seguit començarà un Mu·
sic Show per continuar amb 
la disco mòbil a càrrec de Dj 
Les Claus per aquells que 
tinguin ganes de passar una 
bona estona de bona música 
i gresca. Dissabte a la tarda, 
pels volts de les 5 serà el torn 
dels més petits amb un taller 

infantil “Anem a l’hort”. També 
tindrà lloc el I Torneig de fut·
bol de Festa Major per acabar 
amb una xocolatada i trencant 
l’olla. Al vespre, a dos quarts 
d’11, es podrà gaudir del musi·
cal “Mamma meva”, presentat 
pel Grup de Teatre de Montbui 
i seguidament, nit jove amb 
Egarriats i MDF Dj’s. Diumen·
ge els actes començaran a les 
12 del migdia amb la missa 
solemne de Festa Major i tot 
seguit un concert a càrrec de 
l’Orfeó Manresa. A les 6 de la 
tarda, concert i gran ball de 
vetlla a càrrec de l’orquestra 
La Girasol.

Cap de setmana de Festa 
Major a Sant Pere Sallavinera

CALAF / LA VEU

La Plaça Gran de Calaf va 
acollir aquest 11 de setembre, 
al matí, un acte institucional 
en motiu de la Diada Nacional 
de Catalunya. L’Ajuntament 
de Calaf conjuntament amb 
la territorial de l’Assemblea 
de Catalunya del municipi van 
ser els encarregats d’organit·
zar aquest acte, que va servir 
d’avantsala per a la participa·
ció d’un bon nombre de cala·
fins a la V de Barcelona.
La Plaça Gran de Calaf va 
acollir aquest 11 de setembre, 
al matí, un acte institucional 
en motiu de la Diada Nacional 
de Catalunya. L’Ajuntament 
de Calaf conjuntament amb 
la territorial de l’Assemblea 
de Catalunya del municipi van 
ser els encarregats d’organit·
zar aquest acte, que va servir 
d’avantsala per a la participa·
ció d’un bon nombre de cala·
fins a la V de Barcelona. 
Les 21 entitats calafines  que 
s’han adherit al PNDD són 
Fundació  Privada  Casal  de  
Calaf, Nits  Culturals de  Sant 
Pere Salavinera, Casal  de  la  
Gent  Gran,  Coral  Ressons   
de  Calaf, Cor  Trinvant, Family  
Gospel, Associació  de  Veïns  
la  Pineda, Arca, Geganters  

i  Grallers  de  Calaf, COMT·
CASE, El  Polvorí, AMPA IES 
Alexandre  de  Riquer, AMPA  
escola  Alta  Segarra, AMPA  
llar  d’infants  “La  boireta”, 
Agrupament  Escolta  i  Guia  
Alexandre  de  Riquer, Xarxa  
Calaf, Penya  Barcelonista  
de  Calaf  i  Comarca, Club  
Esportiu  Bikecalaf.cat, Cub  
d’Escacs, Associació  Juvenil  
Joves  de  Kalonge  de Calon·
ge de Segarra, Reagrupament  
Independentista (coordinado·
ra  de l’Alta Segarra)
Des de la territorial de l’ANC a 
Calaf es va apuntar que l’acte 
de dijous al matí tenia una ex·

traordinària rellevància ja que 
va escenificar públicament la 
coincidència entre els vilatans 
i el seu govern municipal en 
reclamar l’exercici del dret a 
decidir, una reclamació, que 
a la tarda, va adquirir una di·
mensió espectacular amb la 
gran manifestació a Barcelo·
na.
L’acte a Calaf va finalitzar amb 
el cant dels Segadors i una  
ballada de sardanes a càrrec 
de la Cobla Lo Castell i pels 
volts de les 12 del migdia es 
va acomiadar als ciutadans 
que van marxar cap a Barce·
lona per participar de la “V” .

Vilatans i govern municipal coincideixen en 
reclamar l’exercici del dret a decidir en l’acte 
institucional de l’11 de setembre a Calaf

CALAF / LA VEU

“L’altra cara de la Guerra de 
Successió: la violència contra 
la població civil” és el títol de la 
nova conferència que es durà 
a terme dins del cicle “Calaf, 
1000 anys d’història” que es 
porta a terme al municipi en 
motiu de la celebració del Mil·
lenari de la vila. La xerrada 
anirà a càrrec del doctor Jo·
sep Maria Torras i Ribé, histo·
riador igualadí especialitzat en 

història moderna i en història 
de la societat i les institucions.
En acabar la xerrada, , el grup 
Family Gospel oferirà una se·
lecció de les seves peces més 
representatives. En acabar 
l’actuació s’oferirà un petit re·
frigeri per a tots els assistents 
La xerrada es durà a terme a 
la sala d’actes municipal, al 
carrer Mestre Manel Giralt, a 
partir de les 8 del vespre.

Divendres vinent, nova xerrada 
de cicle del Mil·lenari

CALAF / LA VEU

Aquest  cap de setmana, el 
camp de futbol municipal va 
acollir amb èxit -tant de partici·
pants com de públic-, la prime·
ra jornada del torneig de futbol 
del Mil·lenari organitzat per la 
UE Calaf.
Al llarg dels dos dies van par·
ticipar del torneig 16 equips i 
un total de 160 participants. 
El torneig enfrontarà diferents 
categories al llarg dels tres 
caps de setmana.  Els passats 
13 i 14 de setembre va ser el 
torn de les categories Aleví i 
Cadet i els propers dies 20 i 
27 de setembre serà el torn 
de les categories prebenjamí 
i benjamí. 
En la categoria aleví hi van 
participar l’Artesa de Segre 
(1r classificat), el Guissona 
(2n), el Joanenc “B” (3r), el 
Piera (4rt), el Callús “A” (5è), 
l’Agramunt (6è), el Calaf (7è) 
el Gimnàstic (8è), La Pobla 
(9è), l’Igualada (10è), el Man·
resa (11è), l’Òdena “A” (12è), 
el Joanenc “A” (13è), el Callús 
“B” (14è), l’Òdena “B” (15è) i 
La Torre (16è).

En la categoria cadet hi van 
participar equips com el el 
Sant Maure (1r classificat), 
l’Agramunt (2n), el Solsona-
Arrels (3r), el Joanenc (4rt), el 
Callús(5è), i el Calaf (6è). 
Des de l’Ajuntament de Ca·
laf, el regidor d’esports, Josep 
Manel Navarro fa una valora·
ció molt positiva d’un esdeve·
niment inèdit fins al moment al 
municipi: “cal agrair els esfor·
ços d’aquesta entitat a través 

Molta participació al torneig de futbol del 
Mil·lenari

de les persones que formen la 
junta directiva així com tam·
bé dels seus col·laboradors 
per  organitzar aquest tipus 
d’actes, i també la seva im·
plicació amb la vida social 
del municipi col·laborant amb 
la Festa Major. Unes activi·
tats  que no només animen la 
vida esportiva de la vila i de la 
comarca, sinó que també do·
nen vida a Calaf més enllà de 
l’esport”.



El Monbus Igualada HC debuta 
a l’OK Lliga a la pista del Calafell
IGUALADA / IHC BLOCAT

S’ha acabat la pretemporada. 
Demà dissabte arriba l’hora de 
la veritat i el Monbus IHC 14-15 
es posa les piles en partit ofici-
al. Serà a la pista del Calafell, 
un dels equips més actius de la 
pretemporada, a partir de les 8 
del vespre de demà, en la pri-
mera jornada de l’OK Lliga.

Guanyador del torneig Dona 
Marinera de Lloret
En un dels darrers partit de 
pretemporada, el Monbus IHC 
s’ha proclamat campió de la 
29a. edició del torneig de la 
Dona Marinera de Lloret en 
imposar-se a la final al Mataró 
per 3 gols a 1. Els arlequinats 
que han jugat molt millor que 
a les semifinals i que s’han 
merescut el triomf, han hagut 
d’utilitzar també la “garantia 
Deitg” perquè en alguns mo-
ments de la segona meitat els 
maresmencs podrien haver-se 
posat per davant en el marca-
dor.
L’IHC s’ha avançat amb un 
gran gol de Ton Baliu en una 
contra 2X1. El capità igualadí 
s’ha plantat sol davant d’Acei-
tuno, la deixat assegut, ha ai-
xecat la bola i l’ha clavat a la 
xarxa. Un magnífic gol que ha 
estat l’únic que s’ha vist en tota 
la primera meitat.
A la segona el Mataró, de l’ex-
IHC Marc Povedano, ha acon-
seguit empatar amb un gol de 
Parera i podria haver capgirat 
el marcador si l’Elagi no hagu-
és tingut una de les seves ja 

d’Albert Querol havien donat 
al Monbus IHC la classificació 
per la final.
MONBUS IHC 3 (1/2) Elagi, 
Met Molas, Ton Baliu (2), Pla i 
Jassel, equip inicial. Muntané, 
Dani (1), Querol. A. Ferrer.
MATARÓ 1 (0/1) Aceituno, 
Parera (1), Florenza, Casas i 
Oliana, equip inicial. Mangas, 
Povedano, Serra i Esteve.
Gols: 1-0 Ton (m. 15). Segona 
Part. 1-1 Parera (m 7), 2-1 Ton 
(m 18), 3-1 Dani (m 20).

Més info a http://ihc.blog.cat

L’Igualada HC es va proclamar guanyador del Torneig de la Dona Marinera de Lloret. Foto: MB
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Jornada 1/16 (20-09/10-01)
Manlleu - Tordera
Voltregà - ICG Lleida
Vilafranca  - Enrile Alcoi 
Calafell - Monbus IGUALADA 
Moritz Vendrell - FC Barcelona 
Mataró  - Reus Dep.
Noia Freixenet - Liceo
Cerceda - Vic
Jornada 2 /17 (27-09/17-01)
Tordera - Cerceda
ICG Lleida - Manlleu
Enrile Alcoi  - Voltregà
Monbus IGUALADA  - Vilafranca 
FC Barcelona  - Calafell
Reus Dep. - Moritz Vendrell
Liceo  - Mataró 
Vic - Noia Freixenet
Jornada 3/18  (04-10/24-01)
Tordera - ICG Lleida
Manlleu - Enrile Alcoi 
Voltregà - Monbus IGUALADA 
Vilafranca  - FC Barcelona 
Calafell - Reus Dep.
Moritz Vendrell - Liceo 
Mataró  - Vic
Cerceda - Noia Freixenet

Calendari de l’OK Lliga, 2014-15
Jornada 4/19  (11-10/31-1)
ICG Lleida - Cerceda
Enrile Alcoi  - Tordera
Monbus IGUALADA  - Manlleu
FC Barcelona  - Voltregà
Reus Dep. - Vilafranca 
Liceo  - Calafell
Vic - Moritz Vendrell
Noia Freixenet - Mataró 
Jornada 5/20 (18-10/7-2)
ICG Lleida - Enrile Alcoi 
Tordera - Monbus IGUALADA 
Manlleu - FC Barcelona 
Voltregà - Reus Dep.
Vilafranca  - Liceo 
Calafell - Vic
Moritz Vendrell - Noia Freixenet
Cerceda - Mataró 
Jornada 6/21 (25-10/14-2)
Enrile Alcoi  - Cerceda
Monbus IGUALADA  - ICG Lleida
FC Barcelona  - Tordera
Reus Dep. - Manlleu
Liceo  - Voltregà
Vic - Vilafranca 
Noia Freixenet - Calafell
Mataró  - Moritz Vendrell

Jornada 7/22 (01-11/21-2)
Enrile Alcoi  - Monbus IGUALADA 
ICG Lleida - FC Barcelona 
Tordera - Reus Dep.
Manlleu - Liceo 
Voltregà - Vic
Vilafranca  - Noia Freixenet
Calafell - Mataró 
Cerceda - Moritz Vendrell
Jornada 8/23 (08-11/7-3)
Monbus IGUALADA  - Cerceda
FC Barcelona  - Enrile Alcoi 
Reus Dep. - ICG Lleida
Liceo  - Tordera
Vic - Manlleu
Noia Freixenet - Voltregà
Mataró  - Vilafranca 
Moritz Vendrell - Calafell
Jornada 9/24 (15-11/14-3)
Monbus IGUALADA  - FC Barcelona 
Enrile Alcoi  - Reus Dep.
ICG Lleida - Liceo 
Tordera - Vic
Manlleu - Noia Freixenet
Voltregà - Mataró 
Vilafranca  - Moritz Vendrell
Cerceda - Calafell

Jornada 10/25 (22-11/21-3)
FC Barcelona  - Cerceda
Reus Dep. - Monbus IGUALADA 
Liceo  - Enrile Alcoi 
Vic - ICG Lleida
Noia Freixenet - Tordera
Mataró  - Manlleu
Moritz Vendrell - Voltregà
Calafell - Vilafranca
Jornada 11/26 (29-11/28-3)
FC Barcelona  - Reus Dep.
Monbus IGUALADA  - Liceo 
Enrile Alcoi  - Vic
ICG Lleida - Noia Freixenet
Tordera - Mataró 
Manlleu - Moritz Vendrell
Voltregà - Calafell
Cerceda - Vilafranca   
Jornada 12/27 (06-12/11-4)
Reus Dep. - Cerceda
Liceo  - FC Barcelona 
Vic - Monbus IGUALADA 
Noia Freixenet - Enrile Alcoi 
Mataró  - ICG Lleida
Moritz Vendrell - Tordera
Calafell - Manlleu
Vilafranca  - Voltregà

Jornada 13/28 (13-12/18-4)
Reus Dep. - Liceo 
FC Barcelona  - Vic
Monbus IGUALADA  - Noia Freixenet
Enrile Alcoi  - Mataró 
ICG Lleida - Moritz Vendrell
Tordera - Calafell
Manlleu - Vilafranca 
Cerceda - Voltregà
Jornada 14/29 (20-12/9-5)
Cerceda - Liceo 
Vic - Reus Dep.
Noia Freixenet - FC Barcelona 
Mataró  - Monbus IGUALADA 
Moritz Vendrell - Enrile Alcoi 
Calafell - ICG Lleida
Vilafranca  - Tordera
Voltregà - Manlleu
Jornada 15/30 (03-01/6-5)
Liceo  - Vic
Reus Dep. - Noia Freixenet
FC Barcelona  - Mataró 
Monbus IGUALADA  - Moritz Vendrell
Enrile Alcoi  - Calafell
ICG Lleida - Vilafranca 
Tordera - Voltregà
Manlleu - Cerceda

tradicionals grans actuacions. 
Amb la seguretat de tenir una 
paret al darrere l’IHC s’ha llen-
çat a desequilibrar el marca-
dor. Primer ha tingut l’oportuni-
tat d’una FD per 10 faltes que 
Jassel no ha pogut aprofitar. I 
després ha tornat a aparèixer 
el TON en majúscules. 
Dani l’ha assistit en una contra 
i Baliu torna a deixar assegut el 
porter (en aquest cas Esteve) 
i torna a aixecar-la per picar a 
gol. (si bo era el primer, excel.
lent el segon). Finalment Dani 
Lòpez ha sentenciat la final 
aprofitant una bona assistència 
de Jassel. El MONBUS per tant 
s’ha adjudicat el torneig i ha 
mantingut el compromís amb 
la V que han demostrat durant 
tota la temporada: Valors i Vo-
luntat per arribar a la Victòria. 
Abans, dos penals consecutius 

Altes i baixes de l’OK Lliga
COINASA LICEO
-Altes: Oriol Vives (Igualada), Pau Bar-
galló (Noia) i Álvaro Shedha (Liceo B).
-Baixes: Lucas Ordóñez (Valdagno), 
Juan José López (Valdagno) i Aitor 
Prada (Areces).
CP VIC
-Altes: David Torres (Cerceda) i Roger 
Presas (SHUM)
-Baixes: Roger Rocasalbas (Vilafran-
ca), Jacint Molera (CH Caldes) i Jordi 
Bartrés (retira)
REUS DEPORTIU
-Altes: Marc Coy (Benfica), Matías Pla-
tero (Valdagno) i Luis Emilio Velasco 
Sánchez (porter, Oviedo Roller)
-Baixes: Jordi Adroher (Breganze), 
Albert Casanovas (Oliveirense), Adrià 
Català (Lodi)
CE MORITZ VENDRELL
-Altes: Pere Varias (e)(Vendrell), Gui-
llem Fox (Barcelona B), David Martínez 
(Barcelona B) i Eloi Mitjans (Noia)
-Baixes: Guillem Cabestany (e)(Bre-
ganze), Eloi Albesa (Noia), Xevi Puigbí 
(Oliveirense), Carlos Cortijo (es retira), 
Víctor Catalán (júnior, Cambrils), Erik 
Gual (júnior, Burguillos) i Josep M. 
Guasch (júnior, Burguillos).

CE NOIA FREIXENET
-Altes: Eloi Albesa (Vendrell), Borja Fer-
rer (Calafell) i Francesc Bargalló (Bla-
nes)
-Baixes: Eloi Mitjans (Vendrell), Joan 
Feixas (es retira), Pau Bargalló (Liceo), 
Marc Julià (Manlleu) i Marc Gumà (Bur-
guillos)
MONBÚS IGUALADA HC
-Altes: Dani López (Vilanova)
-Baixes: Oriol Vives (Liceo), Pep Vila-
seca (Burguillos) i David Carles (RHC 
Diessbach)
CP CALAFELL TOT L’ANY
-Altes: Sergi Macià (e) (Barcelona), Jor-
di Gabarra (Barcelona B) i Pol Pàmies 
(Vilanova)
-Baixes: Pere Varias (e) (Vendrell), Bor-
ja Ferrer (Noia), Xavi Díez (Lleida)
PATÍN CERCEDA
-Altes: Pablo “Peli” Fernández (Domini-
cos), Pablo Togores (Dominicos) i Pablo 
Fernández (Liceo B)
-Baixes: Martín Barrós (Giovinazzo), 
avid Torres (Vic) i José Ramón López 
(es retira)
VILAFRANCA CAPITAL DEL VI
-Altes: Roger Rocasalbas (Vic) i Rubén 
Fernández (Blanes)
-Baixes: Pablo Aguarón (Bassano), Ber-

na Garcia (Tordera), Jaume Ventura 
(cedit al Vilanova) i Aleix Córdoba (ce-
dit al Vilanova)
TORDERA
-Altes: Ramon Benito (e), Berna Garcia 
(Vilafranca) i Manel Garcia (Blanes)
-Baixes: Jose Martos (e), Sergi Parra 
(SHUM) i Andrea Bolcato (Bassano)
ICG SOFTWARE LLEIDA
-Altes: Albert Povedano (sense equip) i 
Xavi Díez (Calafell)
-Baixes: Carles Estrada (Cambrils), 
Moisés Escudero (es retira) i Marc So-
ler (es retira)
CP MANLLEU
-Altes: Humberto Mendes (GEiEG), 
Marc Julià (cedit pel Barça) i Álvaro 
Martínez (Alcobendas).
-Baixes: Marc Callís (es retira)
CH MATARÓ
-Altes: Marc Povedano (Sant Feliu)
-Baixes: Marc Gassó (Wolfurt, Àustria) 
i Pol Castellví.
ENRILE PAS ALCOI
-Altes: Jaume Arché (Raspeig), Vicent 
Martí (Raspeig), Marc Grau (SHUM) i 
Ferran Formatjé (Blanes)
-Baixes: Adrián Vallina (Mieres)

Font: OKCAT (www.okcat.cat)
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ELENA ALERT / CFI

L’Igualada es va desplaçar 
dissabte al Mpal. Mas Talla-
pedra amb l’objectiu d’acon-
seguir els primers 3 punts de 
la lliga. El partit va començar 
molt seriós i amb un Igualada 
molt ben col·locat que va per-
metre a Fran Arevalo avançar 
als blaus al marcador quan 
tant sols s’havien disputat 7 
minuts de joc. L’ambició i la 
gana amb la que van sortir al 
camp els homes de Joan Prat 
va ser molt intensa i l’Igualada 
va dur el pes del partit durant 
bona part de la primera mei-
tat. Tot i així, al minut 18 era 
el Reddis qui enviava la pilota 
al fons de la xarxa posant el 
marcador altra vegada en em-
pat (1-1).
L’empat va esperonar més 
als igualadins, que van gaudir 
de nombroses ocasions que, 
malgrat tot, no es van trans-
formar. Amb aquest resultat i 

El CFI va fer un partit molt lluitador, però va sortir golejat de Reus.

El CF Igualada ensopega 
al camp del Reddis (4-1)

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

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

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

Jornada 2
Olivella - Marianao P.    1 - 5
Júnior - Unif. Bellvitge   1 - 4
St. J. Despí - Begues    1 - 2
Espluguenc - Moja    2 - 5
Can Vidalet - PUD Málaga  5 - 0
Gornal - Prat B    3 - 1
Suburense - Sant Cugat   0 - 0
San Mauro - Vista Alegre  0 - 2
Martorell - St. Andreu B.   0 - 0

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

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 2
Odena - Carme    6 - 1
St. Cugat S. - Ribes    0 - 1
Cubelles C.F - M. Igualada  0 - 0
Riudebitlles - Anoia    2 - 4
St. Pere M. - FE Vilafranca  2 - 2
Pª Jove Roq. - Sitges U.E   1 - 3
La Múnia - La Granada   0 - 5
Base Espirall - Les Roquetes  3 - 2
Calaf U.D - Piera A.E    3 - 1

PITXITXI DE L’ANOIA

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 3
Almacelles - Viladecans
Tàrrega - Torredembarra
Balaguer - Reddis
Igualada - Morell
Santboià FC - Vilanova
Rapitenca UE - El Catllar
St. Ildefons B - Amposta
Torreforta - Lleida Esp.
Mollerussa - Juv. 25 Sep.

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

Jornada 3
Riudebitlles - Pª Jove Roq.
Sitges U.E - St. Pere M.
FE Vilafranca - Odena
Carme - La Múnia
Anoia - Ribes
M. Igualada - Calaf U.D
Piera A.E - Base Espirall
Les Roquetes - St. Cugat S.
La Granada - Cubelles

Les noies de l’Igualada es van 
desplaçar a Sant Adrià per dis-
putar un partit amistós que els 
permetés preparar una mica 
més bé la segona jornada de 
lliga.
El partit va començar amb un 
domini clar de les locals, un 
equip molt jove i amb ganes 
de donar bona imatge.
Tot i així, qui es va avançar al 
marcador va ser l’Igualada al 
33 de la primera quan en una 
de les moltes escapades per 
la banda de la Judit, va batre 
la portera del Sant Gabriel 
amb un bonic xut de vaselina.

L’avantatge duraria només 
un minut quan les blaves van 
aconseguir l’1-1 amb que s’ar-
ribaria al descans.
A la segona part, l’Igualada va 
sortit més decidit i va prendre 
el domini del partit en gaire-
bé tota la durada d’aquesta 
meitat i amb la pressió feta, 
l’Araceli veu la portera adelan-
tada i llança un fort xut des de 
la zona de tres quarts amb el 
que aconseguia tornar a avan-
çar les igualadines.
Les locals no es van arronsar i 
van lluitar per aconseguir una 
victòria que van obtenir amb 

dos gols gairebé consecutius 
al final del partit.
C.F. IGUALADA: Noelia Gar-
cía (portera), Elena Alert, 
Araceli Barroso, Sara Berga-
dà (Marta Cuadras 46’) (Ju-
dit 80’), Ari Rius (defenses), 
Núria Miquel, Jèssica Pablos, 
Míriam Solias (migcampistes), 
Judit Pablos (Stefany Ferrer 
38’), Marina Salanova (davan-
teres). Entrenadors Santi Ra-
mos i Paco Pablos.
GOLS: 0-1 Judit (33’), 1-1 
(34’), 1-2 Araceli (72’) 2-2 
(84’), 3-2 (90’).

Disputat partit del CFI femení, 
tot i la derrota a Sant Gabriel (3-2)

amb la sensació d’haver po-
gut sentenciar el partit durant 
la primera part es va arribar 
al descans. La segona meitat 
però començava malament: 
un gol dels de Reus al minut 
47 capgirava el marcador ini-
cial deixant l’1-2 al marcador 
i un partit que es posava més 
difícil del que en un inici havia 
semblat. El gol va descol·locar 
l’Igualada, que no va aconse-
guir trobar el bon rumb de la 
primera meitat; d’aquesta ma-
nera i aprofitant errors puntu-
als de la defensa igualadina, 
el jugador del Reddis Miguel 
Reverte marcava dos gols 
més que sentenciaven el mar-
cador pujant-lo al resultat final 
de 4-1.

Diumenge, partit a casa i 
presentació dels equips
Diumenge que ve a les 17:00h 
L’Igualada rep a casa el Mo-
rell. A les 19:00h el CFI farà la 

presentació oficial del club al 
mateix camp de futbol de Les 
Comes.
C.F.IGUALADA: Felipe Oro-
zco, Bernat Sansanó, Roger 
Peña, Robert Palau, Fran Are-
valo, Martí Just, Eloi Jimenez, 
Jonathan Fernandez, Carles 
Güell, Bachana Lominadze, 
Oriol Dalmau. Suplents: Edu-
ard Morera, David Baraldés, 
Enric Palet, Àlex Zamora, Pau 
Vidal, Jordi Castellano, Yeray 
El-Arass. Entrenador: Joan 
Prat.
REDDIS C.F: Guillem Jardí, 
Juan Madero, Oscar Torre, 
Jorge Granado, Victor J Mi-
randa, Prince Ekpolo, Andreu 
Guiu, Maxime Jerome Michel, 
Carles Roure, Joan Sabaté, 
Jordi Oribé. Suplents: Moha-
med Chaoui, Víctor Iranzo, 
Francesc Xavier Jaime, Adrià 
Vargas, Miguel Reverte, Ale-
jandro Palomares. Entrena-
dor: Eugenio Castro. 

PRIMERA 
Martí Just   Igualada 1
Francesc Arévalo  Igualada 1

TERCERA
Xavi Valls  Òdena  3
Julià López  Calaf  3
Albert González   Anoia  2
Toni Sendra  Carme  2
Miguel Andreu   Anoia  2
Josep Copoví   Òdena  2 

A Segona, el San Mauro encara no ha assolit cap 
gol. A Quarta, la competició comença aquest cap 
de setmana vinent. La classificació es publicarà 
segons la que proporcioni la Federació Catalana 
de Futbol en funció de l’exposat en les actes de 
cada partit.

futbol 4A CATALANA G7
Jornada 1 (20-21 setembre)
Cabrera - Capellades
Vilanova C. - PM Tossa
Masquefa  - Jorba 
Rebrot - La Llacuna 
Tous - La Paz 
San Mauro B  - Hostalets P.
Fàtima - Pobla Clar. 
Torre Clar. - Ateneu PBI

Finalment, el Piera B, que estava enquadrat en el 
grup 7, va ser substituït per l’Hostalets de Pierola, 
i passa a formar part del grup 13, amb equips del 
Baix Llobregat Nord. 
La competició tindrà un total de 30 jornades, 
s’inicia aquest cap de setmana i acabarà a finals de 
maig. Pujarà el primer classificat i promocionarà 
el segon.

La Núria evitant la trompada amb una rival.
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El biker anoienc Pau Rei-   
xachs ha aconseguit altra ve-
gada després de 7 anys tornar 
pujar al podi absolut d’aquest 
campionat el qual ha celebrat 
la última prova d’enguany a 
l’estació anorrana de Valln-
ord, on s’han congregat més 
de 200 participants arribats de 
França, Espanya, Itàlia i An-
glaterra preferentment.
El dissabte es duien a terme 
les classificatòries en format 
Enduro, tres descensos cro-
nometrats individuals de uns 
1.000m de desnivell cada un.  
Reixachs aconseguia respec-
tivament 6è, 14è amb caiguda 
inclosa i 5è a pocs segons del 
vencedor el francès Nicolàs 
Queré.
Classificat per a la primera fila 
de la sortida massiva del diu-
menge, Reixachs sortia 3r en 
la primera sortida però al final 
sense tenir tota la sort de cara 
acabaria 6è arribant amb el 

Pau Reixachs, el primer a l’esquerra, en el podi.

Podi absolut de Pau Reixachs a la 
Copa d’Europa de Descens

Jornada 1/16 (21-09/25-01)
Cabrera - Capellades
Vilanova C. - PM Tossa
Masquefa  - Jorba 
Rebrot - La Llacuna 
Tous - La Paz 
San Mauro B  - Hostalets P.
Fàtima - Pobla Clar. 
Torre Clar. - Ateneu PBI
Jornada 2 /17 (28-09/01-02)
Capellades - Torre Clar.
PM Tossa - Cabrera
Jorba  - Vilanova C.
La Llacuna  - Masquefa 
La Paz  - Rebrot
Hostalets P. - Tous
Pobla Clar.  - San Mauro B 
Ateneu PBI - Fàtima
Jornada 3/18  (05-10/08-02)
Capellades - PM Tossa
Cabrera - Jorba 
Vilanova C. - La Llacuna 
Masquefa  - La Paz 
Rebrot - Hostalets P.
Tous - Pobla Clar. 
San Mauro B  - Ateneu PBI
Torre Clar. - Fàtima

Calendari de Quarta Catalana de futbol, 2014-15 (grup 7)
Jornada 4/19  (12-10/22-2)
PM Tossa - Torre Clar.
Jorba  - Capellades
La Llacuna  - Cabrera
La Paz  - Vilanova C.
Hostalets P. - Masquefa 
Pobla Clar.  - Rebrot
Ateneu PBI - Tous
Fàtima - San Mauro B 
Jornada 5/20 (19-10/1-3)
PM Tossa - Jorba 
Capellades - La Llacuna 
Cabrera - La Paz 
Vilanova C. - Hostalets P.
Masquefa  - Pobla Clar. 
Rebrot - Ateneu PBI
Tous - Fàtima
Torre Clar. - San Mauro B 
Jornada 6/21 (26-10/8-3)
Jorba  - Torre Clar.
La Llacuna  - PM Tossa
La Paz  - Capellades
Hostalets P. - Cabrera
Pobla Clar.  - Vilanova C.
Ateneu PBI - Masquefa 
Fàtima - Rebrot
San Mauro B  - Tous

Jornada 7/22 (02-11/15-3)
Jorba  - La Llacuna 
PM Tossa - La Paz 
Capellades - Hostalets P.
Cabrera - Pobla Clar. 
Vilanova C. - Ateneu PBI
Masquefa  - Fàtima
Rebrot - San Mauro B 
Torre Clar. - Tous
Jornada 8/23 (09-11/22-3)
La Llacuna  - Torre Clar.
La Paz  - Jorba 
Hostalets P. - PM Tossa
Pobla Clar.  - Capellades
Ateneu PBI - Cabrera
Fàtima - Vilanova C.
San Mauro B  - Masquefa 
Tous - Rebrot
Jornada 9/24 (16-11/29-3)
La Llacuna  - La Paz 
Jorba  - Hostalets P.
PM Tossa - Pobla Clar. 
Capellades - Ateneu PBI
Cabrera - Fàtima
Vilanova C. - San Mauro B 
Masquefa  - Tous
Torre Clar. - Rebrot

Jornada 10/25 (23-11/12-4)
La Paz  - Torre Clar.
Hostalets P. - La Llacuna 
Pobla Clar.  - Jorba 
Ateneu PBI - PM Tossa
Fàtima - Capellades
San Mauro B  - Cabrera
Tous - Vilanova C.
Rebrot - Masquefa
Jornada 11/26 (30-11/19-4)
La Paz  - Hostalets P.
La Llacuna  - Pobla Clar. 
Jorba  - Ateneu PBI
PM Tossa - Fàtima
Capellades - San Mauro B 
Cabrera - Tous
Vilanova C. - Rebrot
Torre Clar. - Masquefa   
Jornada 12/27 (14-12/26-4)
Hostalets P. - Torre Clar.
Pobla Clar.  - La Paz 
Ateneu PBI - La Llacuna 
Fàtima - Jorba 
San Mauro B  - PM Tossa
Tous - Capellades
Rebrot - Cabrera
Masquefa  - Vilanova C.

Jornada 13/28 (21-12/3-5)
Hostalets P. - Pobla Clar. 
La Paz  - Ateneu PBI
La Llacuna  - Fàtima
Jorba  - San Mauro B 
PM Tossa - Tous
Capellades - Rebrot
Cabrera - Masquefa 
Torre Clar. - Vilanova C.
Jornada 14/29 (11-01/10-5)
Torre Clar. - Pobla Clar. 
Ateneu PBI - Hostalets P.
Fàtima - La Paz 
San Mauro B  - La Llacuna 
Tous - Jorba 
Rebrot - PM Tossa
Masquefa  - Capellades
Vilanova C. - Cabrera
Jornada 15/30 (18-01/17-5)
Pobla Clar.  - Ateneu PBI
Hostalets P. - Fàtima
La Paz  - San Mauro B 
La Llacuna  - Tous
Jorba  - Rebrot
PM Tossa - Masquefa 
Capellades - Vilanova C.
Cabrera - Torre Clar.

Vasc, Jose Arriola també del 
Team SantaCruz. La segona 
màniga, tot va anar fluid per a 
Reixachs i després de 12min 
i 56s arribava en quarta posi-
ció a prop de Baptiste Gaillot 

i a 25s del vencedor Nicolàs 
Queré. El biker anoienc també 
aconseguia la millor represen-
tació ibèrica i pujava al primer 
esgraó del podi en la disputa-
da categoria Master 30.

REDACCIÓ / LA VEU

Des del 26 d’agost s’està ju-
gant el XIX Open Frontennis 
Molí Nou d’Igualada. Si voleu 
seguir gaudint del millor frontó 
comarcal, veniu al Molí Nou a 
partir de les 19:00 h.
La competició està dividida en 
4 categories per poder acon-
seguir que tothom jugui dins 
el seu nivell i gaudeixi jugant. 
Volem destacar que aquest 
any, totes  categories estan 
sent molt competitives i anive-
llades en quant el resultat.
També destacar el bon ambi-
ent i la gran quantitat de públic 
que va a veure i gaudir de les 
partides.
El diumenge 28 de setembre 
a partir de les 11 del matí es 
jugaran les finals.
D’altra banda, el passat dis-
sabte dia 6 de setembre, es va 
jugar l’Open Mollerussa amb 
la participació de dos jugadors 
Igualadins del Club Frontennis 
Igualada.
El resultat va ser molt bo, ja 

Es disputa l’Open Frontennis 
Molí Nou d’Igualada

que José Fernández va gua-
nyar la categoria de sènior, 
formant parella amb el Manel 
Martín, un jugador lleidatà. 
Per altra banda, Antoni Font, 
va guanyar la categoria de 
veterans, de parella amb el 
David Miquel, un jugador de 
l’Hospitalet. Les finals van ser 
molt ajustades. 
També s’està preparant el Tor-
neig que es celebrarà el 4 i 
5 d’octubre, on participen les 
millors parelles de Catalunya 
i, possiblement, una valenci-
ana ex-campiona d’Espanya. 
Aquest Torneig és el més an-
tic de Catalunya i puntua pel 
Màster Català. 

José Fernández i Antoni Font.

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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MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

Aquesta era la tercera vegada 
que el Principat Andorrà aco-
llia  el Trial de les Nacions i en 
el què la base estava situada 
a Sant Julià de Lòria.
L’Anoia com ja és habitual 
en la modalitat de trial estava 
molt ben representada, així a 
l’equip estatal espanyol, for-
mat totalment per pilots cata-
lans, hi havia el pierenc Toni 
Bou (Honda) que feia equip 
amb Àdam Raga (Gas Gas), 
Albert Cabestany (Sherco) i 
Jeroni Fajardo (Beta) i que 
sens dubte eren els màxims 
favorits a revalidar el títol que 
han aconseguit de forma con-
secutiva en els darrers deu 
anys, a més de ser els qua-
tre primers classificats en el 
recent acabat campionat del 
món individual.
El trial andorrà constava de 18 
zones força fàcils, sent la més 
complicada la zona 16. Amb 
una superioritat total l’equip 
estatal espanyol es va impo-
sar per davant dels equips 
de la Gran Bretanya i França, 
aconseguint així l’onzena vic-
tòria consecutiva, doncs des 
de el 2003 que va guanyar la 
Gran Bretanya, la superioritat 
dels pilots catalans ha sigut 
indiscutible.
I si el diumenge es va disputar 
el Trial de les Nacions mascu-
lí el dia abans el dissabte va 
tenir lloc el femení  amb tres 
pilots per equip nacional i en 

Mireia Conde amb les seves companyes de l’equip estatal espanyol.

Toni Bou i Mireia Conde, protagonistes 
del Trial de les Nacions

el que a l’estatal espanyol hi 
havia la pilot del Moto Club 
Montbui Mireia Conde (Beta) 
que formava equip amb San-
dra Gómez (Ossa) i Elisabet 
Solera (Gas Gas).
A l’història del Trial de les Na-
cions fins ara no s’havia donat 
mai el cas de que dos equips 
finalitzessin el trial empatats 

Nou títol per Toni Bou juntament amb els seus companys d’equip.

a punts, i pel proclamar l’es-
tat guanyador es va tenir en 
compte el que havia fet menys 
zeros a les zones, sent la Gran 
Bretanya la guanyadora per 
davant d’Espanya i Alemanya. 
Amb el que la montbuienca 
Mireia Conde es va proclamar 
subcampiona juntament amb 
les seves dues companyes 
d’equip.
 

Comença la Formació 
Multiesportiva a l’Anoia
POLIESPORTIU / REDACCIÓ

Dimarts va començar la For-
mació Multiesportiva per al 
professorat d’educació física. 
La sessió es va dividir en dues 
parts: la primera on respon-
sables del CE de l’Anoia van 
explicar el calendari d’activi-
tats per al curs 2014 i 2015 
així com els diferents camins 
de col·laboració entre els cen-
tres educatius i el Consell. La 
segona part, després d’un cof-
fee break necessari per agafar 
energies, Ingrid Braña i Te-
resa Gousilla van dinamitzar 
el grup practicant idees per 
estrenar el curs. L’objectiu de 
la sessió era donar les eines i 
recursos suficients als profes-
sors perquè els nens i nenes 
de qualsevol grup i edat es 
relacionin entre ells mentre ju-
guen i, d’aquesta manera, es 
coneguin i perdin la vergonya 
que tots tenim al començar 
qualsevol curs.
El programa de Formació Mul-
tiesportiva, organitzat pel Con-
sell Esportiu de l’Anoia, consta 
d’un total de 8 sessions for-
matives pensades per a tots 
els docents de l’esport, tant 

El sènior B del CB Igualada derrota 
el Barça en un partit molt disputat
BÀSQUET / JOSEP M. VALLÈS

Han jugat: M.Masegosa (7), 
C.Martínez (5), J.Lamolla 
(10), M.Fernández (8), L.Rius 
(5) -cinc inicial-, C.Solé (5), 
M.Calleja (8), C.Oller (4), 
L.Ferrer. Absències: M.Sàbat, 
M.Fernández, J.Codina.
Parcials: 14-11, 8-12 (22-23), 
14-16 (36-39), 16-9 (52-48)

Partit molt disputat el que 
han jugat el sènior femení B 
del CBI amb el júnior femení 
interterritorial del Barça CBS 
(52-48).
L’inici ha estat dominat per les 
visitants amb molta intensitat,
transicions ràpides i cistelles 
còmodes. Les igualadines no 
trobaven el seu lloc i es veien 
superades per l’agressivitat 
santfeliuenca. No ha estat 
fins el 4 minut de joc que no 
ha anotat la primera cistella 
per part igualadina. 
A partir d’aquest moment, la 
igualtat ha estat la predomi-

nant en el joc. Un ritme alt 
de partit, amb constants im-
precisions per part d’amdós 
equips. Al descans s’arribava 
amb un ajustat 22 a 23. Les 
igualadines estaven cometen 
errors en defensa, com per 
exemple la defensa del bloc 
directe i la defensa en el pal 
baix, que permetien al rival 
dominar en el joc i en el mar-
cador. 
En la segona meitat, les bla-
ves han sortit més encerta-
des, amb més intensitat i han 
estat capaces d’endossar un 
parcial de 8 a 0 que permetia 
agafar un màxim avantatge 
de 7 punts, 30 a 23. Però ràpi-
dament, l’equip visitant, amb 
la seva bona defensa acon-
seguia robar moltes pilotes 
i poder anotar amb facilitat. 
D’aquesta manera tornaven a 
capgirar el marcador amb un 
parcial de 0 a 8. Al final del 
tercer període, 36 a 39.
En el darrer període, les 

igualadines han sortit molt 
concentrades, sabent el que 
havien de fer per capgirar el 
marcador i així ho han fet.
Un nou parcial de 8 a 0 po-
sava les blaves per damunt 
en el marcador, 44 a 39. A 
manca de dos minuts per a la 
finalització, l’equip visitant, ha 
aconseguit empatar el partit a 
46. Però les blaves, amb més 
idees defensives i més encert 
de cara a cistella han aconse-
guit imposar-se per 52 a 48. 
Un nou partit per anar agafant 
ritme de joc i per anar conjun-
tant l’equip. Malauradament 
el partit ens ha portat dues 
males notícies, dues lesions 
de turmell: Laia Ferrer i Judit 
Lamolla. 
Esperem que tinguin una molt 
bona recuperació i que ben 
aviat les puguem tornar a tenir 
amb nosaltres entrenant amb 
normalitat. Molts ànims!!!

de primària com de secundà-
ria. La formació va destinada 
principalment als professors 
d’educació física de les es-
coles de la comarca però no 
tanca les portes a tots aquells 
interessats. En la seva prime-
ra sessió van assistir-hi tant 
coordinadors i monitors d’acti-
vitats extra escolars, com pro-
fessors d’altres comarques.
Evitant que els professors 
es desplacin a poblacions 
d’altres comarques, les 8 
sessions queden repartides 
durant el curs. La proposta 
per aquest any és: Judo co-
operatiu, Danses tradicionals 
i la seva didàctica, Valors de 
l’esport com a sessió de plu-
ja, Esport adaptat: la Boccia, 
Acrosport, Curses d’orientació 
i Percussió corporal.
La rebuda de la proposta per 
part dels professors d’educa-
ció física ha sigut excel·lent. 
L’interès per adquirir nous 
coneixements sempre està 
present en aquest gremi. Es-
perem que aquesta sigui la 
primera de moltes edicions 
de Formació Multiesportiva al 
Consell Esportiu de l’Anoia.

Demà, partit de l’Anoia 
Rugby Club a les Comes
RUGBY / REDACCIÓ

L’Anoia Rugby Club jugarà 
demà dissabte 20 de setem-
bre un partit a les Comes, a 
partir de les 19.30 hores, en el 
que serà la seva presentació. 

Els anoiencs jugaran contra 
els Carboners de Terrassa. El 
partit anirà acompanyat d’una 
gran festa, i de la inauguració 
del nou camp de rugby, adap-
tat de l’existent a les Comes.

Albert Torres i Dani Sánchez 
a la Pobla de Mafumet
DUATLÓ / REDACCIÓ

El passat dissabte 13 de se-
tembre es va disputar al Tarra-
gonès, la 4a. edició de la duat-
ló de muntanya de la Pobla de 
Mafumet amb dos integrants 
del CNI Best Fasol.
Albert Torres va realitzar una 
bona sortida, finalitzant el pri-
mer tram de cursa entre els 
millors, arribant a la primera 
transició en la 6a. posició. En 
el tram de btt, molt rodador i 
gens tècnic, el corredor igua-
ladí va poder remuntar vàries 
posicions, arribant a la sego-
na i última transició juntament 

amb dos corredors més en 
segona posició. Finalment 
en els 2,5 km de cursa a peu 
restants, Torres va ser supe-
rat pels altres dos corredors, 
arribant a meta en una gran 
4a. posició absoluta i com a 
1r. sènior, aconseguint un nou 
i important podi. Per altra ban-
da, Dani Sánchez seguia mos-
trant la seva constant millora i 
progressió, fent una gran actu-
ació, tant en els trams de cór-
rer a meu com amb la bicicleta 
de muntanya, aconseguint ar-
ribar a meta amb una meritòria 
34a. posició absoluta.



Raquel Bernadas, durant la seva presentació.
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El passat dissabte 6 de Se-
tembre a la població Aranesa 
de Canejan es va donar el tret 
de sortida a la quarta edició 
d’aquesta proba social de Tri-
al 4x4. Amb dues categories, 
Preparats i Prototips, la pro-
ba va comptar amb 16 equips 
participants d’arreu del Princi-
pat i França. 
Amb mes de 30 zones dife-
rents a disputar i un sector 
íntegrament nocturn, Canejan 
4x4 es va consolidant com la 
proba de Trial 4x4 Extrem mes 
important a Catalunya, en una 
especialitat que cada dia rep 
mes addictes. 
Alfons Margarit i Gerard Dal-
mases, equip del Moto Club 
Igualada, van participar per 
primer cop en aquesta cursa 
amb un Nissan Patrol en la 
categoria de Preparats. La pa-
rella, que a les setmanes prè-
vies a la cursa van patir forces 
problemes de fiabilitat al seu 

Margarit-Dalmases.

Anoiencs al Trial Extrem 4x4 Canejan

vehicle, va finalitzar en la 7ª 
posició de general i van ser 
3ers a la seva Categoria. Els 
de Castellfollit del Boix, que 
estrenaven vehicle per la pro-
ba Aranesa, van fer un Trial 
de menys a mes agafant cada 
cop mes confiança en la seva 
maquina. Acompanyats en to-
tes les zones de la seva colla 
d’amics que els hi van fer les 
funcions d’assistència van as-

solir d’aquesta manera el podi 
mes esperat que recompensa 
l’esforç efectuat durant tota la 
jornada.
Els guanyadors van ser l’equip 
Francès format per Roche Oli-
vier i Romain Porchére, amb 
el seu Land Rover Proto, se-
guits d’Ernest Raventós i Pau 
Tubau, amb Nissan Patrol i de 
Carles Barangué i Xavier Mor-
lans amb Tomcat.

Raquel Bernadas torna a 
l’Igualada Femení Hoquei Patins
HOQUEI / LA VEU

L’excel·lent jugadora igualadi-
na, actual campiona d’Europa 
de nacions amb Espanya, i de 
clubs amb l’equip madrileny 
CP Alcorcón, tornarà a for-
mar part del club que l’ha vist 
créixer. La Raquel és el tercer 
fitxatge de la temporada, des-
prés d’en Raül Ramírez entre-
nador que ve de l’IHC, i la Laia 
Navarrete portera provinent 
del Reus Deportiu. 
El club madrileny CP Alcorcón, 
que està patint una important 
crisi institucional, no ha pogut 
mantenir els compromisos 
amb diferents jugadores; entre 
elles, les germanes Bernadas. 
Així, la Teresa Bernadas con-
tinuarà la seva carrera espor-
tiva al prestigiós Coutràs fran-
cès, i a on es retrobarà amb 
una altra excompanya iguala-
dina, l’Anna Gil. 
Aquí a Igualada, la Raquel ha 
de ser una de les peces clau 

PÀDEL / LA VEU

El Club Esportiu Can Busqué 
organitzarà el IV Torneig de 
pàdel d’Igualada i comarca, 
prenent el relleu de l’Esquaix 
Igualada.
El torneig començarà el dis-
sabte 27 de setembre i fina-
litzarà el dissabte 4 d’octubre.
L’única condició indispensa-
ble per jugar el torneig, és 
treballar, viure, haver nascut 
a l’Anoia o ser membre d’un   
club anoienc.
Els caps de sèrie del torneig, 
a excepció dels caps 1 (gua-
nyadors de l’edició de l’any 
passat) s’establiran tenint 
en compte el rànquing ofici-

Can Busqué acollirà el 27 de setembre el 
torneig de pàdel d’Igualada i comarca

per a què l’equip recuperi les 
bones sensacions i els bons 
resultats que la temporada 
passada no van tenir. Els seus 
3540 gols de mitjana per tem-
porada hi ajudaran molt. 
D’aquesta manera, el club 
igualadí reforça amb solvèn-
cia les dues línies que s’ha-
via marcat, la porteria i la 
davantera. Tot i així, no es 
descarta algun altre fitxatge. 
La directiva igualadina valo-
ra molt positivament aques-
ta incorporació i vol recalcar 
que és una altra excel·lent 
jugadora que s’ha format i ha 
crescut al club. Precisament, 
aquest divendres a les 17:45, 
l’Igualada Femení recupera 
l’escola d’hoquei patins, l’OK-
Patina, que formarà i iniciarà 
en aquest esport a més d’una 
dotzena de nenes d’Igualada i 
comarca. “És el primer pas per 
a una nova “fornada” d’excel·-
lents jugadores”. 

Anna Bové va guanyar 
la Cursa Barça

ATLETISME / LA VEU

El Camp Nou va acollir fa uns 
dies la sortida i arribada de la 
Cursa Barça de 10 km.
La cursa, molt promocionada 
per l’actual directiva del Futbol 
Club Barcelona, tenia l’encant 
i la novetat de sortir de davant 
de la tribuna del Camp Nou i 
recórrer l’últim kilòmetre al vol-
tant de l’Estadi.
Més d’un miler de socis i un 
total de 3.700 participants van 
estar a la sortida de la cursa 
en una matinal de força calor.
Anna Bové es va imposar en 
la cursa absoluta Femenina. 

L’atleta de l’Anoia va ser in-
vitada pel seu Club a córrer 
i promocionar la Cursa per 
diferents canals els dies pre-
vis. Ilias Fifa, també atleta del 
Barça, va guanyar en l’apartat 
Masculí.
El Barça va comunicar la in-
tenció de seguir celebrant la 
cursa anualment. Josep Mª 
Bartomeu (president del F.C 
Barcelona) va ser l’encarregat 
juntament amb altres directius 
del F.C. Barcelona de fer l’en-
trega de premis i la cloenda de 
la celebració.
 

Anna Bové, en el podi amb el president del Barça, Josep M. Bartomeu.

al de la Federació Catalana 
de Pàdel. Les persones que 
juguin en més d’una catego-

ria, aquestes hauran de ser: 
masculí-mixt, o femení-mixt. 
Una mateixa persona no pot 
participar en dues categories 
diferents dins de la mateixa 
modalitat (1ª-2ª Masculina per 
exemple). El format del torneig 
serà, per quadre eliminatori, 
es jugaran un mínim de 2 par-
tits sencers, en cas d’empat a 
1 set el 3r set serà un super 
tie-break a 11 punts.
Si es vol participar en més 
d’una categoria, s’haurà d’em-
plenar un formulari per cadas-
cuna. Inscripcions fins el 25 de 
setembre. Més informació en-
viant un mail a canbusque@
gmail.com

Nom

Adreça

Localitat

Tel

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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HOQUEI / LA VEU

Un total de 28 equips i 280 
nens i nenes han competit al 
pavelló de les Comes en la 
34a edició del Torneig d’Ho-
quei Base Ciutat d’Igualada, 
Memorial Francesc Fontane-
llas.
En categoria júnior destacar 
el triomf del Sant Cugat que 
jugarà la Lliga Preferent, da-
vant d’un Igualada que amb 
un equip molt jove va donar 
bones sensacions. Tercer va 
quedar el Caldes i quart el CP 
Vic.
En categoria juvenil el triomf 
va ser pel Lleida Llista, per 
davant del Manlleu el Noia i 
els joves de l’Igualada que 
en el debut a la categoria van 
mostrar-se un xic nerviosos. 
En categoria infantil la victòria 
també va ser per l’equip de 
l’Igualada A per davant de l’Al-
canyís de Terol i l’Igualada “C” 
i l’Igualada “B”.
En categoria aleví la victòria 
va ser per l’equip B de l’Igua-
lada que va imposar-se al 
Sant Josep de Sant sadurní, 

Els equips de l’IHC guanyadors del torneig. D’esquerra a dreta i de dalt a baix, Prebenjamí Iniciació, Prebenjamí A, Aleví B i Infantil A.

Un total de 280 nens van participar al 34è Torneig d’Hoquei 
Base Ciutat d’Igualada Memorial Francesc Fontanellas

a l’Igualada A i al Lleida Llista. 
En benjamins la victòria va ser 
per l’equip del Sant Cugat, se-
guit de l’Igualada A, l’Igualada 
B i els aragonesos de l’Alca-
nyís. 
En prebenjamins la victòria 
va ser per l’Igualada A, segon 
l’Igualada C, tercer  l’Igualada 
B i quart l’equip del Sant Pere 
de Riudebitlles. Mentre que en 
prebenjamí d’inciació el triomf 
va ser per l’equip de l’Iguala-
da, segon el Capellades, ter-
cer l’Alcanyís i quart l’equip 
del Montbui. 
Aquest torneig ha estat pos-
sible una vegada més gràci-
es a la Família Fontanellas i 
a la col.laboració i patrocini 
de diverses empreses com: 
Molí Blanc Hotel, Pastisseria 
El Bon Tast,  B-Grup, Super-
mercats Sebastián, Cansala-
deria Piqué, Pastisseria Altar-
riba, Forn Alemany, Am Baliu, 
Llibreria La Fou, Transvisa 
Exprés, Embalatges Vallter, 
Cartrobox i Cartronatges Del 
Penedès.
L’entrega de trofeus va comp-
tar amb la presència de la re-

gidora d’esports de l’Ajunta-
ment d’Igualada, Rosa Plassa, 
el president de l’Igualada HC, 

Manel Burón i els jugadors del 
primer equip del Monbus Igua-
lada: Ton Baliu, Elagi Deitg, 

Sergi Pla. Joan Muntané, Met 
Molas i Nil Garreta.  

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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EXCURSIONISME / UECANOIA

Com ja és habitual en els 
darrer 50 anys, durant la 1a 
quinzena d’agost, el Club Ex-
cursionista Uecanoia tanca 
les portes de la seva seu del 
carrer Sant Magí 28 i les obre 
en algun bell paratge munta-
nyenc per desenvolupar-hi el 
seu Campament d’Estiu. En-
guany el lloc escollit per mun-
tar-hi el campament ha estat el 
càmping Solana del Segre, si-
tuat a tocar de la bonica pobla-
ció de Bellver de Cerdanya. Al 
llarg dels 15 dies que ha durat 
el Campament, 135 persones 
de totes les edats han com-
partit excursions, jocs, àpats 
i una sèrie d’activitats que els 
ha permès d’encetar una bona 
amistat, en el cas dels nous 
campistes, i refermar-la, en el 
cas dels veterans.
Tot començà  el diumenge 3 
d’agost de bon matí. Tan bon 
punt s’obrí el Campament, 
els més matiners ja feien cua 

Participants en el campament 2014.

Campament Uecanoia 2014 a la Cerdanya

per entrar i muntar llurs instal-
lacions; al llarg del dia n’ana-
ren arribant més, amb les con-
següents mostres d’alegria 

la bandera de l’entitat.
A partir de llavors se succeï-
ren les activitats de caire lúdic 
com tallers de bombolles de 
sabó gegants, de fanalets, de 
braçalets, de danses, jocs de 
nit, gimcanes, bingos, etc que 
s’alternaren amb suaus ex-
cursions per als més menuts i 
ascensions a pics més elevats 
per als més grandets que ja 
poden portar la seva motxilla 
juntament amb els seus pares. 
S’assoliren cims de primera 
categoria, tenint en compte 
la zona on s’ubicava el Cam-
pament, com el Puigpedrós 
(2915 mts), el Perafita, (2752 
mts) o el Puigmal (2911 mts), 
del que es van conquerir els 
quatre cims que el configuren. 
També es van organitzar acti-
vitats específiques pels joves: 
descensos vertiginosos amb 
BTT per les pistes d’esquí de 
la Molina, expedicions espele-
ològiques a les coves d’Anes, 
properes al càmping... 
No hi faltaren les activitats que 
ja han esdevingut tradicionals 
en el Campament: la xocolata-
da, les gimcanes de grans i de 
petits, el sopar de germanor 
seguit de les cançons de foc 
de camp acompanyades d’un 
cremat que sempre ajuda a fer 
passar el fred de la nit...
De totes de les activitats que 
s’organitzen des del nostre 
Club, aquesta és la que aple-
ga persones d’edat més di-
versa amb un denominador 
comú: la passió per la natura 
i la voluntat de compartir el 
temps de lleure.
PD: Ja s’està treballant en el 
Campament de l’any vinent! 

pel retrobament. Mentrestant, 
la mainada organitzava petites 
“expedicions” de descoberta 
per tal de conèixer tots els ra-

cons del càmping. Al capves-
pre, la Comissió obsequià als 
assistents amb un petit suca-
mulla de benvinguda i s’hissà 

Concurs de disfresses. Ascensió al pic del Puigmal.

L’Igualada Hoquei Línia acaba la pretemporada

HOQUEI LÍNIA / LA VEU

La lliga catalana d’hoquei línia 
ja està aquí, amb els primers 
partits aquest proper cap de 
setmana. Engega una tem-
porada plena de reptes, amb 
la participació de vuit equips 
i les activitats d’escola d’ho-
quei per als menuts i patinat-

ge familiar per tothom. Amb la 
recuperació de l’equip femení 
podem oferir hoquei línia a to-
tes les edats i tots els gèneres 
i seguim animant a venir a pro-
var-ho, us enganxarà.
Dins la programació de pre-
temporada l’equip benjamí ha 
disputat aquest cap de setma-

na el torneig Martinet, ja un 
clàssic dels tornejos base. El 
nombrós grup que presentà-
vem s’ha posat en marxa i han 
disputat els partits amb tota 
la intensitat possible, assolint 
una tercera posició amb gust 
de victòria.
 

El CNI-Best-Fasol,
a la triatló de la Pineda
TRIATLÓ / LA VEU

El passat diumenge 7 de se-
tembre es va disputar a la 
localitat de La Pineda (Tarra-
gonès) la vuitena edició de la 
triatló de muntanya d’aquesta 
localitat, amb unes distàncies 
de 700 metres de natació al 
mar, 11 km de btt i per acabar 
4 km de cursa a peu.
Quasi bé 200 participants 
s’aplegaren a la sortida, entre 
els quals dos triatletes del CN 
Igualada/ Best/ Fasol Bicis; Al-
bert Torres i Samuel Delgado.
Els dos corredors igualadins 
ja van realitzar un bon tram de 
natació, sortint els dos entre 
els primers classificats, Torres 
en 7a. posició i Delgado en la 
10a.
Tot i patir problemes estoma-
cals, Torres va realitzar una 
gran remuntada en el tram 
de btt, situant-se en primera 

posició i arribant a la segona 
transició en solitari. El triatle-
ta igualadí va poder mantenir 
aquesta primera posició fent 
un bon tram de cursa a peu, 
arribant a meta amb un temps 
de 48 minuts i 15 segons, com 
a guanyador absolut de la tri-
atló.
Per la seva banda, Samuel 
Delgado, tot i que perdia vàri-
es posicions en els trams de 
btt i de cursa a peu, comple-
tava una gran actuació tenint 
en compte que era la seva 
primera triatló, fent una meri-
tòria cursa. Delgado arribava 
a meta amb un temps de 58 
minuts i 56 segons, en la 27a. 
posició absoluta.
Els resultats finals foren:
• Albert Torres 48’15’’
• Alex Llaveria 48’41’’
• Javi Rodríguez 49’37’’
27. Samuel Delgado 58’56’’ 



ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta del C.A.Igualada Pe-
tromiralles Marc Sànchez, va 
participar el passat diumenge, 
a la Plaça de la Font de Tarra-
gona, en l’Exhibició de la pro-
va del Salt d’Alçada Tarragona 
2017, que es va dur a terme 
amb l’objectiu de promocionar 
els Jocs del Mediterrani 2017, 
que es duran a terme a la ca-
pital tarragonina.
Hi van participar diversos at-
letes de l’elit estatal i catalana 
del salt d’alçada, encapçalats 
per la campiona d’Europa 
Ruth Beitia (Piélagos Inelec-
ma), i pel canari Simon Sive-
rio (Tenerife Cajacanarias) 
i amb els catalans Miquel 
Vélez (U.A. Terrassa) gua-
nyador amb 2,04 m. - Carles 
Triadó (F.C. Barcelona), Lem-
men Fatty (Pratenc AA) i Marc 

Els participants en l’exhibició.

Marc Sánchez, a l’exhibició de salt 
d’alçada Tarragona 2017
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Sànchez (CAI Petromiralles) 
acompanyats de Marta Segar-
ra (F.C. Barcelona) i dels atle-
tes tarragonins Laura Matas 
(Nàstic Tarragona) i Jan Sans 
(C.A. Tarragona).
Va començar l’exhibició amb 

una masterclass de Ruth 
Beitia, Simon Siverio i Carles 
Triadó, a 50 nois i noies tar-
ragonins d’entre 5 i 18 anys, 
entre l’expectació de prop de 
700 persones que ompliren la 
plaça tarragonina.
                                                                              

ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta Cadet del C.A. Iguala-
da Petromiralles  Paula Blas-
co, es va imposar l’onze de 
Setembre, Diada Nacional de 
Catalunya, en la categ. abso-
luta femenina  de la 2a. edició 
de la Milla Catalana de Vilano-
va i Geltrú, sobre la distància 
inhabitual de 1.714 m.
La prova comptava amb l’or-
ganització de l’Ajuntament de 
Vilanova i Geltrú, del Club Es-
portiu Fons Vilanova i amb la 
col.laboració de l’Assemblea 
Nacional de Catalunya, i de 
VNG.
Paula Blasco assolia la victò-
ria en la prova absoluta, deno-
minada Desperta Ferro, amb 

Paula Blasco, durant la seva participació a la Jean Bouin.

La cadet Paula Blasco guanya 
la Milla Catalana a Vilanova i la Geltrú

un registre de 6 m. 15 seg., en 
una gran actuació de la jove 
atleta anoienca.        
El guanyador en la prova ab-

soluta Desperta Ferro mascu-
lina, va ser Isaac Piñero - amb 
un registre de 5 m. 07 seg..     
                                                                        

Representants del CAI Triatló a 
Logroño, Mequinensa i Altafulla
TRIATLÓ / LA VEU

Cap de setmana de plena 
competició i representació del 
club a varies proves. A més 
de la multitudinària triatló de 
Banyoles on vam tenir 10 triat-
letes del club igualadí. També 
vam tenir representació a Lo-
groño i Mequinensa.
Al triatló doble olímpic de Lo-
groño l’Eva Ribalta va fer una 
exceŀlent triatló aconseguint 
classificar-se com a segona 
fèmina de la general. L’Eva va 
fer un gran registre de 4 hores 
i 57 minuts per completar els 
3000 metres de natació, 80 
km de ciclisme i 20 km de cur-
sa a peu.
Per altra banda, al triatló de 
Mequinensa es va fer la pri-
mera edició de la triatló de La 
Mina, distància esprint, que 

forma part del circuit arago-
nès de triatló. El Pep Torras va 
participar a la prova, acabant 
la triatló amb una bona 77a. 
posició de la general i amb un 
temps 1 hora i 23 minuts.
Diumenge 14 de setembre, la 
jove triatleta de l’escola espor-
tiva del CAI triatló Petromira-
lles, Judit Ibarra Cazorla va 
participar a la triatló d’Altafulla 
que organitza la federació junt 
amb la cadena SER, circuit de 
triatlons anomenat SERTRI. 
La Judit va iniciar la prova 
amb 150 metres de natació, 
seguits de 5 km de ciclisme i 
per acabar 2,5 km de cursa a 
peu. Excel·lent actuació de la 
jove triatleta igualadina que va 
obtenir una segona posició de 
la seva categoria.

El CAI Triatló assoleix l’ascens a 1a Divisió
TRIATLÓ / LA VEU

A falta d’una jornada per a la 
finalització de la lliga de clubs 
i circuit català de triatló, el CAI 
triatló Petromiralles aconse-
gueix l’ascens matemàtic a la 
primera divisió catalana.
Després d’una exceŀlent tem-
porada de triatló, amb un total 
de 16 triatlons puntuables en 
les que ha pres part l’equip 
igualadí, a falta d’una jornada 
per a la finalització de la lliga i 
desprès d’una gran lluita amb 
la resta d’equips implicats 
per l’última plaça d’ascens 
que quedava disponible, han 
aconseguit l’ascens matemà-
tic a la màxima categoria cata-
lana de triatló. 
El CAI triatló Petromiralles 
aconseguit finalitzar la lliga 

en 4a. posició d’un total de 90 
equips que formen part de la 
segona divisió catalana. La 
propera temporada, l’equip 
igualadí estarà a la primera 
divisió formada pels 20 millors 
equips de triatló de Catalunya.
Des del club, felicitar als més 
de 60 components de la sec-
ció de triatló del CAI pel gran 

esforç i implicació de tots, en 
la que ha estat la millor tempo-
rada de triatló dins la lliga de 
clubs i circuit català de triatló. 
Des del primer fins a l’últim 
component del club han coŀla-
borat, s’han esforçat i han fet 
possible aquest ascens. Grà-
cies a tots i enhorabona pel 
gran èxit aconseguit.

Podi de Judit Ibarra a Altafulla.

Oriol Marimón (CNI-Best-Fasol), 
a la triatló de Sta. Susanna
TRIATLÓ / LA VEU

El diumenge 7 de setembre es 
va disputar al Maresme, la pri-
mera edició de la triatló BH de 
Santa Susanna. Una triatló de 
distància esprint; 750 metres 
de natació, 20 km de ciclisme 
i 5 km de cursa a peu, que re-
uní a més de 150 participants, 
amb la presència d’alguns 
dels màxims especialistes de 
la disciplina. L’equip del CN 
Igualada/ Best/ Fasol Bicis 
hi va ser representat amb un 
dels seus triatletes; Oriol Ma-
rimon.
Marimon no va poder seguir 
en el tram d’aigua el grup que 
capdavanter que es va formar 
amb uns 6 o 7 corredors, fi-
nalitzant la natació en la 9a. 
posició.
A continuació en els 20 kilò-
metres de ciclisme, mentre ro-
dava en el 2n. grup, una corba 
mal feta va provocar que sor-
tís del circuit tot trencant el se-
ient, fent que perdés contacte 
amb aquest grup, havent de 
rodar en gran part en solitari, 
sent atrapat finalment per al-
tres triatletes.
Finalment un bon final en el 
tram de cursa a peu va fer que 
el triatleta igualadí pogués re-
muntar alguna posició, finalit-

zant la prova en la 13a. posi-
ció absoluta amb un temps de 
1 hora, 4 minuts i 54 segons.
Els resultats finals foren:
• Jordi Garcia 0:58:17
• Rodrigo Torres 0:58:24
• Albert Parreño 0:59:06
13. Oriol Marimon 1:04:54
Cal agrair la col•laboració a 
l’equip principalment del Club 
Natació Igualada/ BEST equi-
pacions personalitzades/ Bicis 
FASOL i dels següents spon-
sors: Fisioteràpia Regordosa, 
Caprabo Sport, Bàsic Ona Na-
tació, Fitnes Camats i Fruits 
Secs Torra.



Cultura
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TEATRE / LA VEU

El proper divendres 26 de se-
tembre el Teatre de l’Aurora 
enceta una nova temporada 
amb la Programació Setem-
bre/Desembre 2014, una car-
tellera marcada novament per 
la qualitat de les propostes 
-portant a Igualada alguns 
dels èxits més destacats del 
moment-, i per la seva diversi-
tat, amb gèneres i temàtiques 
molt variades i per a tot tipus 
de públics. Fins a finals d’any 
es podran veure a la sala inde-
pendent igualadina 13 espec-
tacles de diversos gèneres, 
amb un total de 26 funcions. 

Implicació dels espectadors 
en el disseny de la progra-
mació
El passat mes de novembre es 
posava en marxa un nou grup 
de treball al Teatre de l’Auro-
ra: la Comissió de Programa-
ció, creada amb la voluntat 
d’afavorir la implicació dels 
espectadors en el disseny de 
les programacions i el desen-
volupament del seu projecte 
escènic. Es tracta d’un grup 
integrat per espectadors de 
l’Aurora els quals, durant un 
any, participen en la definició 
de la programació, col·laboren 
en la seva gestió i en la seva 
difusió com a prescriptors. 
D’aquesta manera, el Teatre 
de l’Aurora fomenta la implica-
ció i compromís dels especta-
dors en el projecte cultural de 
l’espai cultural independent de 
la capital de l’Anoia. En questa 
etapa inicial, formen part de la
comissió Gemma Cuadras, 
Xavier Albareda, Josep M. 
Ribaudí, Francina Cirera, 
Montse Pelfort, Àlex Sanz, Lí-
dia Coca, Toni Closa, Carme 
Solà, Anna Garcia, Neus Peris 
(de Joventuts Musicals d’Igua-
lada), i Agustí Coll, Òscar Bal-
cells i Lluís Segura, del Teatre 
de l’Aurora. Per primera vega-
da, la programació del Teatre 
de l’Aurora ha estat confeccio-
nada a partir d’aquest grup de 
treball.
En la presentació de la nova 
programació Òscar Balcells, 
director del Teatre de l’Aurora, 
ha valorat “molt positivament” 
els primers mesos d’experièn-
cia d’aquest grup de treball. 
“Ens fa molta il·lusió, perquè 
el teatre de l’Aurora és un pro-
jecte col·lectiu, on hi participa 
molta gent, des de l’oficina, 
els voluntaris, i ara els espec-

tadors”, ha afegit Balsells, tot 
destacant que “ara no progra-
mem pels espectadors sinó 
amb els espectadors”.

Arriben a Igualada grans 
èxits de la cartellera barce-
lonina
Un any més, el cartell del Te-
atre de l’Aurora està marcat 
per la diversitat de l’oferta i 
per la qualitat i professionali-
tat de les propostes de teatre 
de petit format que s’hi podran 
veure fins a finals d’any. Dins 
d’aquesta oferta variada els 
espectadors podran veure a 
la sala igualadina alguns dels 
grans èxits de la temporada: 
Pulmons, de Sixto Paz Pro-
duccions (26/27/28 setembre); 
Aquellos días azules (31 octu-
bre i 1/2 novembre) i Vània, 
de Les Antonietes (21/22/23 
Novembre). 

Torna a l’Aurora L’avar, un 
espectacle de prestigi inter-
nacional
Sense deixar els èxits, quinze 
anys després torna al Teatre 
de l’Aurora L’avar, (19/20/21 
desembre) un espectacle 
creat originàriament per Jordi 
Bertran, que al llarg dels anys 
ha obtingut un gran èxit inter-
nacional i s’ha consolidat com 
un referent mundial del teatre 
d’objectes. Ara arriba de la mà 
de la prestigiosa Companyia 
Pelmànec, amb Miquel Gallar-
do. 

El teatre musical sonarà a 
l’Aurora
El teatre musical, que viu un 
nou boom a les cartelleres, 

també tindrà el seu espai en 
aquesta nova programació del 
Teatre de l’Aurora amb Sing, 
Song, Swing (10/11/12 octu-
bre) d’Els Pirates Teatre, “un 
espectacle molt divertit que 
repassa la història del teatre 
musical”, tal i com ha explicat 
Gemma Cuadras.

El festival més gran per als 
més petit de tots
Un any més, el teatre de l’Au-
rora serà un dels escenaris 
d’El Més Petit de Tots, el festi-
val internacional d’arts escèni-
ques per als més petits (0-5), 
amb dues propostes: Latung 
La La diu que el pes petit és 
el pes més gran de tots (15 
novembre) de l’igualadí David 
Ymbernon; i El meu jardí (16 
novembre) de la companyia 
brasilera Grupo Sobrevento. 
Òscar Balcells ha manifestat 
“la il·lusió que ens fa a l’Aurora 
de programar l’obra de l’igua-
ladí David Ymbernon, que 
a més és una producció del 
festival, que arriba a la seva 
desena edició” i “el prestigi 
internacional de la companyia 
brasilera”.

Teatre familiar per a les fes-
tes nadalenques
La quitxalla també serà la pro-
tagonista de la programació 
per les festes nadalenques al 
Teatre de l’Aurora, amb dues 
propostes de companyies 
anoienques: El país del pa 
amb tomàquet (27/28 desem-
bre) de La companyia del prín-
cep Totilau; i l’Enciclopèdia 
baixeta de la nit (3/4 gener) de 
les 2princesesbarbudes.

Contes per a adults
I ja pels més grandets, la 
sessió de contes per a adults 
d’aquesta programació serà 
protagonitzada pel popular 
narrador Joan Boher, que tor-
na a l’Aurora per presentar-
nos Contus interruptus (20 
novembre), un espectacle im-
pregnat d’erotisme i humor.

Cicle de tardor de joventuts 
musicals
Després de la bona acollida 
de la temporada passada, Jo-
ventuts Musicals d’Igualada i 
el Teatre de l’Aurora tornen a 
oferir una sèrie de concerts de 
cambra a la sala independent 
igualadina. Dins el Cicle de 
tardor de Joventuts Musicals 
d’Igualada podrem gaudir dels 
concerts de Marta Carceller i 
Esther Pinyol (8 novembre), 
que ens oferiran un Viatge 
pel Romanticisme i el S. XX 
europeu; i de la formació Bar-
rock’n’roll (14 desembre) que 
oferirà un concert en què com-
binarà l’elegància de la música 
de clàssica amb l’energia del 
rock, interpretant amb instru-
ments de cambra grans èxits 
del pop i rock actuals. Nuska 
Corrià, de Joventuts Musicals 
d’Igualada, ha destacat “que 
es tracta de dues propostes i 
dues formacions que són poc 
habituals de veure i escoltar”.

Canvi d’horaris
Una altra de les principals 
novetats d’aquest temporada 
que inicia el Teatre de l’Aurora 
és el canvi d’horari de les fun-
cions de divendres i dissabte. 

A partir dels resultats d’una 
enquesta oberta realitzada 
entre els seus espectadors, 
la sala igualadina ha decidit 
canviar l’horari habitual de les 
22h per un nou horari: a partir 
d’ara, les representacions de 
divendres i dissabte es du-
ran a terme a les 21h. D’altra 
banda, es manté l’horari de 
les 19h per a les funcions de 
diumenge.

Nous abonaments, a mida 
de l’espectador
El Teatre de l’Aurora posa a la 
venda dels nous abonaments 
per a la Programació Setem-
bre/Desembre 2014, uns abo-
naments que els espectadors 
poden fer a la seva mida esco-
llint, a partir d’un mínim de tres 
i fins a sis espectacles, entre 
les sis propostes abonables 
de la programació i per només 
11 euros per espectacle.
Com a novetat, el Teatre de 
l’Aurora ofereix dues modali-
tats d’abonaments: l’abona-
ment fix i l’abonament flexi-
ble. Amb l’abonament fix, els 
espectadors podran escollir 
en el moment de formalitzar 
l’abonament, l’espectacle, la 
funció i el seient. D’altra ban-
da, l’abonament flexible per-
met que els espectadors ad-
quireixen un abonament obert 
per a una quantitat d’especta-
cles (de 3 a 6) i més endavant, 
mitjançant un codi de compra, 
podran bescanviar-lo per en-
trades, una vegada tinguin 
clar a quin espectacle i funció 
volen assistir.
Els abonaments es podran 
adquirir fins el 31 d’octubre al 
Teatre de l’Aurora, cada tarda 
de dilluns a divendres no fes-
tius, de 17h a 20h. També es 
poden realitzar durant aquests 
mateixos dies i horaris telefo-
nant al 938050075. Més infor-
mació sobre la venda d’abo-
naments i entrades, així com 
dels espectacles, a la web del 
Teatre de l’Aurora www.teatre-
aurora.cat

Venda d’entrades per inter-
net
Les entrades per als especta-
cles de la Programació Setem-
bre/Desembre 2014 ja són a la 
venda a través de la web del 
Teatre de l’Aurora www.teatre-
aurora.cat on es poden adqui-
rir, sense cap cost addicional 
per a l’espectador, d’una ma-
nera còmoda i senzilla.

El Teatre de l’Aurora inicia nova temporada amb una 
oferta variada i grans èxits de la cartellera

Òscar Balcells, director del Teatre de l’Aurora, acompanyat de tots els representants de la Comissió de Programació



43
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
19 de setembre de 2014Cultura

TEATRE / LA VEU

El Teatre Municipal l’Ateneu 
d’Igualada presentarà demà 
dissabte, 20 de setembre a les 
21h, la darrera obra de la com-
panyia T de Teatre, Dones com 
jo. Escrit i dirigit per Pau Miró, 
l’espectacle està protagonit-
zat per Mamen Duch, Mar-
ta Pérez, Carme Pla i Àgata 
Roca. L’eix principal de l’obra 
és l’actual situació de crisi que 
tenyeix el dia a dia d’aquestes 
dones. Els personatges són 
una biòloga que treballa en un 
peatge, una arquitecta que no 
té feina, una arqueòloga que 
treballa netejant escoles i do-
micilis i una mestra a qui aca-
ben d’acomiadar.

Dones com jo
Una dona que s’apropa a la 
cinquantena surt una nit de 
casa seva i decideix no tornar. 
S’amaga en un estudi d’uns 
trenta metres quadrats que 
li ha aconseguit una amiga 
seva al raval de Barcelona, 
una zona de la ciutat que no 
coneixia gaire. No vol sortir 

d’allà. Vol desaparèixer durant 
un temps i estar sola. Menjar 
pizza, veure pel·lícules i par-
tits de futbol. Vol aïllar-se del 
món.
Tres amigues seves, amigues 
de l’adolescència amb qui no 
ha perdut el contacte, s’amo-
ïnen per ella. Era una dona 
aparentment feliç, amb un fill 
i un marit. Les tres la visiten i, 
malgrat ella no es deixa aju-
dar, la recolzen, li fan com-
panyia, miren de fer-la tornar 
enrere. Pensen que potser es 
tracta d’una depressió, però 
la dona que ho ha abandonat 
tot sembla que està més lúci-
da que mai. Quan li pregunten 
per què va marxar de casa, 
ella respon vaguetats. Amaga 
la veritable raó. De moment no 
té ganes d’explicar-ho. En cer-
ta manera, la seva acció con-
tagia una mica a les altres, es 
qüestionen la vida que porten. 
A poc a poc, s’acaben emmi-
rallant les unes en les altres.
Quan la història sembla que 
seguirà el plàcid camí de les 
reflexions sobre l’ofici extre-

madament dur de ser dona a 
prop dels cinquanta, tot plegat 
fa un gir insospitat. Troben per 
casualitat una maleta a l’estu-
di. El que hi ha dins transforma 
una història de sentiments en 
una història d’acció i suspens.

La companyia T de Teatre
El maig de 1991 va néixer T 
de Teatre, quan un grup de 

T de Teatre presenta el proper dissabte “Dones 
com jo” al Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada

cinc joves actrius acabades de 
graduar van muntar l’espec-
tacle Petits contes misògins, 
basats en el llibre de Patricia 
Highsmit, que va dirigir Pere 
Sagristà. Un espectacle que 
apostava per la senzillesa es-
cènica i basava la seva força 
en el text i la interpretació. 
Homes! (1994) va ser la seva 
segona obra. Dirigida per Ser-
gi Belbel, analitzava irònica-
ment el sexe oposat a partir de 
creacions pròpies i d’alguns 
relats encarregats a quatre 
dramaturgs. L’espectacle es 
va mantenir un any a la car-
tellera de Madrid i va fer gira 
per Buenos Aires. Criatures 
(1998) era una creació sobre 
l’imaginari infantil codirigida 
per les actrius i David Plana. 

Amb un ull que mira als nens 
i l’altre que observa als adults. 
L’espectacle va ser nominat 
als Premis Max i va rebre el 
Premi Butaca al millor text te-
atral.
Altres espectacles han estat 
Això no és vida, 15, Com pot 
ser que t’estimi tant de Javier 
Daulte. Delicades, estrenada 
en el marc del Festival Grec 
2010 i el 2012 i Aventura!, es-
trenada al festival Temporada 
Alta, ambdues escrites i diri-
gides per Alfredo Sanzol són 
propostes que han fet gira per 
Espanya i diversos festivals 
internacionals.
La seva primera experiència 
en el terreny televisiu va tenir 
lloc l’any 2000 amb la sèrie Jet 
Lag de Televisió de Catalunya. 
T de Teatre ha creat vuit es-
pectacles, ha representat més 
de 2.500 funcions i ha convo-
cat prop d’un milió d’especta-
dors.

Venda d’entrades
Les entrades es poden com-
prar al Punt de Difusió Cultural 
i Turística d’Igualada (c/ Gar-
cia Fossas, 2) de dimarts a di-
vendres de 19 a 21h i dissab-
tes i diumenges d’11 a 14h i 
de 18 a 21h, festius laborables 
tancat. Aquest servei no aplica 
cap taxa i les entrades tenen 
un preu de 15 i 18 euros, amb 
descomptes per diversos col-
lectius. També es poden com-
prar a www.ticketea.com.

EXPOSICIONS / LA VEU

Unes 500 persones, entre les 
quals destaquen antics tre-
balladors i treballadores, ja 
han visitat  l’exposició «Cal 
Font (1856-1976). Una mira-
da als 120 anys d’una fàbri-
ca de teixits» a la Biblioteca 
Central d’Igualada. Davant la 
bona acollida que està tenint 
aquesta mostra s’ha prorro-
gat i es podrà visitar fins al 27 
de setembre. Es tracta d’una 
iniciativa conjunta de l’Institut 
Municipal de Cultura (IMC), 
amb la Biblioteca i l’Arxiu Co-
marcal de l’Anoia, que mostra 
ara el dia a dia d’aquesta fà-
brica de teixits que va arribar a 
comptar amb 500 treballadors 
en nòmina. Des de la seva in-
auguració durant la passada 
Festa Major, l’exposició ha 
estat tot un èxit i cada dia s’hi 
apropen curiosos.
La mostra permet fer un recor-
regut per la història de l’em-
blemàtica fàbrica que avui és 
la seu de la Biblioteca. Fotos, 
mostraris, teixits, documents i 
objectes acompanyen el visi-
tant en aquest viatge al pas-
sat que s’acompanya d’una 
acurada escenografia on des-
taquen enormes quadres pen-
jats del sostre i folrats amb els 

teixits que es van fabricar a 
Cal Font.
La inauguració, el dia 20 
d’agost, va comptar amb la 
presència de més de 150 
persones, entre les quals hi 
havia diversos membres de 
la família Font. Va ser preci-
sament Josep M. Font i Seix, 
el propietari de la fàbrica quan 
aquesta va cessar l’activitat, 
qui l’any 2012 va cedir gran 
part de la documentació de 
Cal Font a l’Arxiu Comarcal 
de l’Anoia. Aquesta institució 

també conserva altres docu-
ments donats pels mateixos 
treballadors i tot plegat ha 
permès conèixer el procés 
de producció i d’organització 
d’una gran fàbrica familiar, des 
de finals del segle XIX fins a 
mitjan segle XX. També s’ha 
utilitzat la informació extreta 
de dos historials i s’han tingut 
en compte diversos treballs 
de recerca de batxillerat sobre 
l’experiència i els records d’al-
guns treballadors.

Unes 500 persones ja han visitat 
a la Biblioteca  l’exposició que recorda 
la història de Cal Font

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.
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Dimecres passat, dia 10 de 
setembre, vigília de la diada, 
els igualadins vam tenir la 
sort de poder gaudir d’un lu-
xós concert programat dins 
els actes de la conmemora-
ció del tricentenari, al Teatre 
Municipal de l’Ateneu, amb 
la Coral Càrmina i l’Orquestra 
Barroca Catalana, dirigits tots 
per  Daniel Mestre i Dalmau, 
el conegut director igualadí 
de projecció internacional. 
Malauradament, sigui perquè 
la seva difusió va quedar di-
luïda en un mar d’actes o de 
circumstàncies, sigui perquè 
tot seguit tenia lloc la Marxa 
de Torxes, encara que com-
patibles, tot plegat va fer que 
la quantitat de públic no fos 
nombrosa, tal com hagués 
merescut un acte d’alta qua-
litat com pocs n’hi ha hagut 
a Catalunya al llarg d’aquest 
any commemoratiu.
I és que els que vam tenir la 
sort de ser-hi vam gaudir de 
valent amb un espectacle or-
gànic, multidisciplinari, didàc-
tic i engrescador, que combi-
nava textos històrics dels fets 
(coronats per un coroŀlari de 
J.M. Torras i Ribé, i un poema 
final, Ara mateix, de Miquel 
Martí i Pol, que posava punt 

CONDIURA

Un concert de luxe

i final i enllaçava d’una manera 
profètica la situació que vivim 
avui mateix) amb una sèrie 
de peces musicals de l’època, 
la majoria d’elles extretes del 
seu context orgànic i funcional 
(gran part d’elles, religioses) , 
de compositors punters, uns 
àmpliament coneguts i d’al-
tres recuperats. Val a dir que 
els textos que van ser dits per 
rapsodes col·laboradors em-
plaçats entre el públic que aju-
daven a fer-nos viure, sentir i 
reviure els moments històrics. 
I és que precisament la gran 
vàlua de l’espectacle estriba 
en, no només el fet d’haver 
aconseguit aquesta unitat te-
màtica, molt ben tramada i 
concatenada, sinó d’haver-nos 
pogut oferir obres delicioses, a 
través de la recerca d’una co-
lla d’autors, uns bens nostres, 
d’altres d’àmplia projecció a 
l’Europa del barroc però poc 
programats a les nostres sales 
de concert, fins els coneguts 
com Bach, Haendel o Vivaldi. 
Així vam sentir precisament el 
Magníficat a 6 veus de l’autor 
català Francesc Valls, obra 
coneguda per la controvèrsia 
que va provocar en diversos 
compositors europeus per una 
agosarada dissonància, gens 

habitual a l’època. Vam poder 
també escoltar i apreciar la be-
llesa del Sanctus de la missa 
de Requiem, de Pere Rabas-
sa, deixeble de l’anterior, de 
clara influència italiana, obra 
interpretada en ple setge de 
Barcelona. També formaven 
part del programa dues obres 
del gènere profà vinculades al 
tractat d’Utrech, de G.F. Häen-
del i del l’anglès, William Croft. 
Del compositor  venecià  Anto-
nia Caldara, que va tenir una 
incidència significativa al nos-
tre país, vam sentir-ne un emo-
tiu motet. Van arrodonir el con-
junt obres del francès André 
Campa, l’italià Antonio Lotti. 
No van faltar obres i composi-
tors coneguts com la simfonia 
i cor inicials de la cantata n.12 
de J.S.Bach o el Domine fili del 
Glòria de Vivaldi, amb el qual 
es va cloure el concert. 
L’Orquestra Barroca catalana, 
amb una plantilla austera, va 
oferir una qualitat interpretativa 
molt d’acord amb l’època i amb 
la funció, amb veritables mes-
tres de l’execució instrumen-
tal en uns papers no sempre 
agraïts, tota vegada que vam 
poder gaudir de la sonoritat 
d’instruments de vent de l’èpo-
ca, en especial l’oboè barroc, i, 

en alguns fragments, el quartet 
format pel cornetto (corneta 
amb mecanisme de forats), 
sacabutxos i fagot barroc, amb 
una precisió en l’afinació i el 
fraseig també poc habituals en 
aquest gènere. La coral Càr-
mina va fer gal·la una vegada 
més del domini vocal en qual-
sevol dels periodes històrics, 
en aquest cas abordant amb 
claretat i elegància les com-
plexes textures contrapuntísti-
ques. Hi va ajudar la sinuositat 
del gest de Daniel Mestre con-
duint el conjunt amb precisió i 
expressivitat, fet que ens que 
ens endinsava més encara en  
un encisador context extempo-
rani però tan proper en senti-
ments. No cal dir que el conjunt 
i l’esdeveniment va fer posar la 
pell de gallina a una gran majo-
ria de públic. Més encara quan, 
per acabar, i d’acord amb 
l’efemèrides, tots vam cantar 

plegats i  dempeus el nostre 
himne nacional.
Tota una experiència i tot un 
plaer els que vam poder as-
sistir-hi i quina pena que con-
certs d’aquest tipus només 
hagin tingut l’oportunitat d’in-
terpretar-se, fins l’instant, una 
sola vegada. Potser, si volen 
ser difosos, se’ls menja l’ex-
cessiva paperassa que resta 
temps per a la recerca i  per al 
treball per part dels intèrprets 
i creadors? A veure quin serà 
el dia que puguem gaudir d’un 
cos de polítics i tècnics de tal 
sensibilitat i coneixements, 
que espectacles d’aquest ti-
pus siguin ràpidament apreci-
ats i àmpliament difosos i pro-
mocionats. Aleshores sí que 
podríem estar ben segurs de 
la nostra potència cultural. De 
moment,  encara no. Encara 
som petits.  Llàstima...hem 
d’esperar!

MÓN CASTELLER / LA VEU

Els Moixiganguers d’Igualada 
conten els quatres de vuit i les 
torres de set de dos en dos. 
Com ja va passar a Agramunt 
i a Vilanova del Camí, en què 
en dos dies van repetir tots 
dos castells, en aquesta dar-
rera setmana hi han tornat. 
En l’actuació de commemo-
ració de la diada nacional el 
dia 11 a Hostalets de Pierola, 
els morats van descarregar la 
torre de set, el quatre de vuit 
i el tres de set: es convertia 
així Hostalets en plaça de 
vuit. Els morats van comple-
tar tots tres castells sense 
problemes, i amb una torre i 
un tres que demanaven un pis 
més. Van arrodonir l’actuació 
amb tres pilars de quatre. Els 
castellers de la Sagrada Fa-
mília acompanyaven els mo-
rats, i van descarregar el tres 
i el quatre de set i el quatre 
de set amb agulla, a més d’un 
pilar de cinc. Però la jornada 
seguia, el mateix dia 11 a la 
tarda la colla va participar a 
la “V” organitzada per l’ANC 
i Òmnium Cultural a Barce-

lona; va ser al tram 49, el de 
l’Anoia, i al llarg de la tarda es 
van fer diversos castells, en-
tre ells el quatre de set.
Diumenge els Moixiganguers 
actuaven a Valldoreix, l’Enti-

tat Municipal Descentralitza-
da de Sant Cugat del Vallès; 
allà van tornar a demostrar 
que tenen la mida presa a 
aquestes dues construccions. 
El seu castell de sortida va ser 
la torre de set, descarregada 
amb total solvència i, després 
de desmuntar un intent de 
quatre de vuit, van descarre-
gar de nou el carro gros. L’ac-
tuació la tancaven amb el set 
de set, una altre dels castells 
que porten sovint a plaça. 
El pilar de cinc acomiadava 
l’actuació. Així completaven 
la que ha estat la seva millor 
actuació en aquesta plaça i el 
vuitè quatre de vuit de l’any. 
Els amfitrions de la diada, 
els castellers de Sant Cugat, 
van descarregar a Valldoreix 
un tres de vuit de postal, va 
ser en segona ronda, des-
prés d’un quatre de vuit i amb 
l’amenaça constant de pluja, 
que en alguna ocasió va fer 
acte de presència. El tercer 
castell de Sant Cugat va ser 
la torre de set. El cartell de la 
diada el completaven els cas-
tellers d’Esplugues, que van 

descarregar el quatre i el cinc 
de set i el quatre de set amb 
agulla. 

Objectiu: concurs
Aquestes han estat els últi-
mes actuacions dels Moixi-
ganguers abans de la gran 
cita del 4 d’octubre a Tarra-
gona, el concurs de castells, 
que al llarg del cap de setma-
na portarà les millors colles 
del moment. Amb els castells 
descarregats als darrers me-
sos, els igualadins s’han gua-
nyat el mèrit de poder partici-
par-hi. Serà a la jornada de 
dissabte, com ja va passar fa 
dos anys, i en aquesta ocasió 
tenen nous reptes que espe-
ren aconseguir. La Tarraco 
Arena Plaça desperta bons 
records als Moixiganguers 
(va ser on van descarregar la 
seva primera torre de set i el 
seu primer nou de set) i dos 
anys després, amb la torre 
de vuit amb folre ja al sarró, 
volen ampliar la gesta. Per 
això fan una crida a la ciutat 
a participar dels assajos de la 
colla els dimecres (20h a 22h) 

i el divendres (22h a 00h) a 
Cal Tabola (C/Sant Antoni de 
Baix, 106-108 d’Igualada). 
Totes les persones que vin-
guin rebran una samarreta 
i un entrepà, beguda i lloc a 
l’autobús el dia 4 d’octubre 
per anar cap a Tarragona.

S’estrena “24”, el programa 
casteller de Ràdio Igualada
Aquesta però ha estat una 
setmana d’estrenes castelle-
res a la ciutat. Per primera 
vegada, la ràdio municipal, 
Ràdio Igualada, disposarà 
d’un espai casteller. Es tracta 
de “24”, en què un equip in-
tegrat sobretot per membres 
dels Moixiganguers abordarà 
l’actualitat del món casteller 
cada dilluns de 21h a 22h. 
L’espai, presentat per Miqui 
Bernadí, repassa les millors 
diades castelleres del cap de 
setmana, compta amb l’opi-
nió d’analistes de diverses 
colles i entrevista als prota-
gonistes de les actuacions. 
Es pot escoltar setmanalment 
al 103.2fm o a radioigualada.
cat.

Els Moixiganguers tanquen una setamana rodona amb l’última 
actuació abans del concurs de Tarragona



L’eufòria de la batalla parlamentària 

Més endavant, l’Associació de Dones de la Política 
va imposar-se definitivament com a una organització 
amb la capacitat i la fortalesa necessàries per a tirar 
endavant una ferma i aguda batalla parlamentària, 
sobretot, basada en una extensa presentació d’as-
saigs, manifestos i pronunciaments feministes. Des 
del 1866, com en una mena d’estat de guerra, no van 
cessar de denunciar la decadent i repressora societat 
decimonònica -del govern de la reina Victòria- propici-
adora de mantenir la reclusió de la dona a la llar.
En un escenari de gran eufòria econòmica i d’un nou 
mapa polític burgés per a una Europa de progrés, re-
sultava insòlit que els homes a instàncies de l’aparat 
legal seguissin considerant les dones com a un bé 
particular de la seva exclusiva propietat. I en resposta 
a aquesta situació paradoxal, l’escriptor i filòsof, polític 
i liberal, John Stuart Mill va denunciar -en represen-
tació de més d’un miler de dones i de la seva pròpia, 
la cèlebre sufragista Harriet Hardy Taylor Mill- que la 
dona fos l’esclava legal de l’home i va estrenar-se en 
la petició formal i contundent del “vot femení” davant 
de tots els membres del Parlament. El rebuig a aques-
ta petició va ser total i en conseqüència va perdre 
el seu escó parlamentari; un fet injustificat que li va 
permetre malgrat tot d’atendre la malaltia de la seva 

CARMEL·LA PLANELL

Les sufragistes o la negació a una secular subordinació femenina
dona. I, una vegada vidu, va fer realitat la publicació de 
la seva gran obra “La esclavitud de la dona“, un bon 
manual de pensament feminista, basat en els principis 
de la seva difunta companya. De seguida, aquest llibre 
va esdevenir un material ideològic molt valuós per al 
llançament i l’activisme reconduït, en una nova versió 
del sufragisme, per la Societat Nacional de Dones per 
al Sufragi Femení.
La gran activitat política, parlamentària i pública de les 
sufragistes de les dècades dels setanta i dels vuitanta 
ja era pròpia d’un moviment organitzat de dones que, 
des de diferents comitès d’acció van poder fer realitat 
en diversos punts del país accions de protesta tan radi-
cals i importants com aquelles de la capital. En aquest 
sentit, les pressions adreçades al Parlament, més enllà 
del reclamat vot femení, es van expressar en quatre 
capítols reivindicatiu prou diferenciats: l’un apuntava a 
no acceptar una Llei de Separació Matrimonial, consi-
derada doblement discriminatòria per a la dona; l’altra, 
insistia a seguir reclamant el control personal de béns, 
hisendes i rendes per part de les dones; aquesta darre-
ra reivindicació va veure la seva consecució uns anys 
més tard. Un tercer capítol que també va acabar essent 
un èxit en la seva realització era el referit a la no discri-
minació per sexes en el món estudiantil universitari. I, 
per últim, es va acabar abolint una llei discriminatòria i 
marginal envers les dones en el cas de  determinades 

malalties físi-
ques i men-
tals.
Per últim, a 
tombant de 
segle, va im-
posar-se un  
nou reclam: 
la convicció i 
la certesa de 
moltes dones 
sobre una 
rotunda ne-
gativa a man-
tenir-se en un 
segon plànol 
de la història; 
de la mateixa 
manera que 
una total exal-
tació de la fe-
minitat més enllà de l’espai domèstic havia de perme-
tre a qualsevol dona de compartir-se amb el pols vital 
de l’esfera pública. En aquestes instàncies és del tot 
inexcusable de retenir aquests noms i cognoms, per 
citar-ne uns quants:  les Germanes Garret, Florence 
Nightingale, Harriet Martineau o Mary Somerville. 

Entre nosaltres
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MÚSICA / LA VEU

Joventuts Musicals d’Igualada 
enceta la temporada de tar-
dor aquest divendres, 19 de 
setembre, amb un concert es-
pecial dels guanyadors del IX 
Concurs de Cambra de Barce-
lona 2014. Serà a l’auditori de 
l’Escola Municipal de Música 
d’Igualada a les 19h, amb en-
trada gratuïta. Els joves intèr-
prets Montserrat Seras (violí) 
i Víctor Braojos (piano) ofe-
riran un programa de música 
des del s.XVIII fins al XX que 

inclou tres peces curtes de 
Frank Bridge, la Sonata Op.12 
n.1 de Ludving van Beethoven 
i els Tres Intermezzi Op.13 de 
l’irlandès Charles Villiers Stan-
ford.
Els propers concerts seran 
dins el Cicle de Tardor del 
Teatre de l’Aurora: el duet de 
Marta Carceller (violí) i Esther 
Pinyol (arpa) tocarà el dissab-
te 8 de novembre, i el conjunt 
de cambra Barrock’n’Roll, el 
diumenge 14 de desembre.

Joventuts Musicals d’Igualada 
enceten temporada 

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte tindrà lloc, a 
la sala capelladina Paper de 
Música, el Concert d’Estiu que 
anirà a càrrec del Duo Gaudí, 
finalistes del Concurs inter-
nacional paper de Música del 
2013. El concert començarà a 
les 7 de la tarda.
El Duo Gaudí està format per 
Bernat Prat al violí i Paulina 
Dumanaite al piano i oferiran 
obres de Serguei Prokófiev i 
Cesar Frank.
El Duo es va formar el 2012 
a Barcelona sota la tutela de 
Kennedy Moretti. Han realit-
zat classes amb professors de 

Concert d’Estiu a Paper de 
Música amb el Duo Gaudí

prestigi i  han participat, asso-
lit èxit, en diversos concursos i 
festival de música

LLIBRE / LA VEU

Avui divendres la Biblioteca 
Central d’Igualada acollirà la 
presentació del llibre “Tota 
una vida de regal” d’Oriol Solà 
i Prat. L’acte es durà a terme 
a partir de 2/4 de 8 del vespre 
a la sala d’actes de la biblio-
teca. És el debut literari de 
l’anoienc, que ha fet coincidir 
l’edició d’aquest treball amb 
la publicació, també, del recull 
de relats titulat “Llunàtics, des-
cabalats o caparruts?”.
A “Tota una vida de regal” es 
combina el testimoni real de 
Mossèn Ballarín (a qui Solà 
ha entrevistat un parell de ve-
gades) amb la història d’un 
personatge fictici que podria 
ser qualsevol de nosaltres. Als 
vint anys d’edat, a la Queralt li 
diuen que li queda un any de 
vida, igual que li havia passat 
a Mn. Ballarín. Ell va superar 
no només aquell any sinó que 

ha superat fins a set dècades 
més, trobant-se amb tota una 
vida de regal, fet que encorat-
ja la jove Queralt. Una reflexió 
sobre la manera de donar de-
terminades notícies en el món 
de la Medicina i sobre la vida 
en general.
De la seva banda, “Llunàtics, 
descabalats o caparruts?” és 
un recull de cinquanta histò-
ries breus l’autor retrata dife-

Avui es presenta “Tota una vida de regal” 
d’Oriol Solà i Prat

rents personatges o situacions 
des d’una perspectiva irònica 
o còmica, però sempre amb 
un humor desenfadat. Prenent 
sempre com a base algun fet 
real o alguna notícia aparegu-
da als mitjans de comunicació, 
i amb un llenguatge senzill i 
planer, la principal pretensió 
de l’obra no és altra que fer 
passar una estona entretingu-
da al lector.

Dijous, concert de Metrinova al Hot Blues

MÚSICA / LA VEU

El proper dijous a dos quarts 
d’11, tindrà lloc un nou concert 
al bar musical Hot Blues.
Es tracta de Metrinova, el nou 
projecte musical de Ildefons 
Alonso Valls, bateria igualadí. 
La seva música és un recull 
de composicions descriptives 

inspirades en elements molt 
concrets: un llibre, un dibuix 
geomètric, un fet històric… 
aquestes es presenten a tra-
vés d’uns d’experiments rít-
mics fascinants amb un gro-
ove que pot ser sorprenent, 
incert, incomode, plàcid…
El preu de l’entrada és de 3 
euros.
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La companyia de teatre 
Dagoll-Dagom, aquest any 
arriba al seu 40è aniversari. 
Cada un dels espectacles 
que s’han anat representant 
ha respost a un moment molt 
concret de la companyia, òb-
viament, del país.
En el centre de la llarga his-
tòria d’aquesta companyia, 
s’hi troba el gran musical Mar 
i cel que, basat en l’obra del 
mateix títol d’Àngel Guimerà,   
ha esdevingut una referèn-
cia obligada dins la història 
del teatre en el nostre país i, 
més concretament, el primer 
intent reeixit de creació d’un 
teatre musical. Mar i cel va 
ser creat l’any 1988, i remun-
tat el 2004 i sense cap dubte 
ha estat l’espectacle de tea-
tre musical que més ressò ha 
tingut de tots els que han fet.
Aquesta història de pirates 
i cristians tancats dins d’un 
vaixell perdut enmig del mar, 
és una perfecta metàfora 
del món. Una bella historia 
d’amor impossible entre una 
noia cristiana i un corsari 
morisc. Dues religions eter-
nament enfrontades, la islà-
mica i la cristiana.
Una història amb innumera-
bles paral·lelismes amb el 
món en què vivim.  
Ara fa uns dies vaig po-
der parlar amb la produc-
tora executiva i gerent de 
Dagoll-Dagom, Anna Rosa 
Sisquella. Us resumeixo la 
conversa mantinguda que va 
començar parlant del que re-
presenta per la companyia el 
musical Mar i Cel .
Representa bàsicament el 
buc insígnia de la compa-
nyia. Es va fer possible ara 
fa un quants anys, parlem 
dels 80, quan decideixen po-
sar en marxa un musical de 
gran format (aleshores) com 

CARLES MUNTANER

El retorn de “Mar i cel”
era Mar i Cel. Els diuen que 
estan bojos i que s’estavella-
ran, però ells comencen fins 
i tot amb un càsting  de com-
positors al qual se’n presen-
ten 6 o 8 i es queden final-
ment amb l’Albert Guinovart.
L’aposta els surt molt i molt 
bé,  i  l’any 1988 s’estrena 
el musical sent tot un èxit. 
Prova d’això és que es repo-
sa l’any 2004 i ara,  10 anys 
després, es torna a estrenar 
amb una escenografia re-
novada i amb un càsting fet 
entre 800 espirants. Com a 
curiositat, us diré que el pro-
tagonista masculí (Said) és 
el mateix actor protagonista 
del musical Cop de Rock i la 
protagonista femenina (Blan-
ca) serà l’actriu Ana Sanmar-
ti, una jove actriu gallega que 
ha après el català durant el 
càsting i els assajos, tot un 
repte. Finalment dir-vos que 
26 anys després el paper de 
Joanot el torna a interpretar 
l’actor Pep Cruz.
L’estrena oficial serà el dia 
25 de setembre i de moment 
sense data de sortida.

Horaris i preus
- Dimecres 10.45h i 17.00h  
(escoles)
- Dijous 10.45h  (escoles)
- Dijous 20.30h  (39,  34, 
29€) 
- Divendres 21.30h  (46, 39, 
32€)
- Dissabte 17.30h i 21.00h 
(46, 39, 32€)
- Diumenge 18.00h  (46, 39, 
32€)
- Preu especial escoles 15 
euros 
- Preu  especial escoles adult 
23 euros
- Pack Familiar:  2 adults i  
2 menors de 18 anys dijous 
125 euros i de divendres a 
diumenge 148 euros).  

CULTURA / LA VEU

Aquest dilluns 15 de setem-
bre Enric Morist, coordinador 
general de Creu Roja - Cata-
lunya, va iniciar el trimestre i 
el curs de l’AUGA. Un primer 
trimestre amb una programa-
ció molt variada i distreta, però 
que no defuig tampoc la dure-
sa de la situació social actual.
Amb llenguatge amable i di-
vertit, Morist  no va voler ama-
gar la realitat que la Creu Roja 
ha de fer front cada dia. I, per 
exemplicar-ho, va posar les 
dades de l’atur: unes xifres 
percentuals que no expliquen 
que aquest estiu s’han signat 
contractes de treball d’una 
setmana de durada o que hi 
ha 400.000 persones que han 
deixat de demanar treball i 

que, segons els càlculs de 
Creu Roja, corresponen a una 
meitat que ha retornat als seus 
països d’origen i una altra als 
joves que han marxat fora a 
buscar-se la vida. També va 
explicat que, amb el ritme de 
recuperació de treball dels úl-
tims mesos, no s’assoliria els 

La realitat de la Creu Roja, a l’AUGA
percentatges d’Alemanya fins 
d’aquí a seixanta anys.
Altres dades que la Creu Roja 
ha constatat és que el 15% de 
les famílies de Catalunya viu 
gràcies a la pensió dels avis i 
que la llista d’espera a les re-
sidències geriàtriques és de 
zero. També va contraposat la 
diferència en el pagament de 
l’IVA: mentres moltes famílies 
que viuen amb sous inferiors 
a mil euros han de pagar els 
bolquers amb el 21% d’IVA, 
els hotels de cinc estrelles no-
més en paguen el 6%.
El proper dilluns l’AUGA acolli-
rà una xerrada sobre la traves-
sa del Pacífic en globus i veler. 
Com hem dit, el curs comença 
amb una programació ben va-
riada.

IGUALADA / LA VEU

El programa Cultura en Fa-
mília proposa el proper diu-
menge, 21 de setembre a 
les 12h, una visita guiada al 
Museu del Tren Railhome 
BCN d’Igualada per viatjar, 
en una hora, del tren real a la 
miniatura i gaudir d’una expe-
riència original per a grans i 
petits. Oci i cultura ferroviària 
combinats en un espai únic 
de més de 500 m2, situat al 
carrer Alemanya, 43, nau 5 
dreta. L’activitat és gratuïta 
amb aforament limitat.
Explica Antoni Rabell, pro-
motor i director de Railhome 
BCN, que és un enamorat 
dels trens des que té ús de 
raó. Als deu anys el van por-
tar a veure una maqueta de 
tren que el va captivar i, qua-
ranta anys més tard, ha pogut 
fer realitat un gran somni amb 

aquest museu. Ara, després 
de treballar-hi intensament 
i amb passió, pot mostrar la 
seva maqueta, a l’estil de les 
grans maquetes centreeuro-
pees d’exhibició, escala HO 
–al voltant de 1:87– amb tot 
tipus de detalls.
Aquest museu del món ferro-
viari aspira a ser un referent 
en modelisme de trens al nos-
tre país i té la voluntat d’ésser 
un organisme viu que no deixi 
de sorprendre. Instal·lat en 

El programa Cultura en Família proposa 
diumenge una visita al museu del ferrocarril 
en miniatura d’Igualada Railhome BCN

un gran espai a Les Comes, 
també exhibeix objectes amb 
el món del tren real: accions 
de companyies ferroviàries, 
plaques de fabricant, fanals, 
gorres i un llarg etcètera, 
abraçant des dels nostàlgics 
trens de vapor fins a l’alta 
velocitat. Tal i com diu el seu 
creador, tant si s’és aficionat 
al món del tren com si no, no 
se’n surt indiferent i convida 
totes les famílies que vulguin 
conèixer la seva col·lecció a 
atansar-se fins al Museu.
El programa Cultura en Famí-
lia, impulsat per l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Institut Munici-
pal de Cultura (IMC), proposa 
un ventall d’activitats pensat 
per a les famílies. El progra-
ma inclou tallers, jocs, visites, 
contacontes, cinema o pas-
sejades fonamentalment els 
diumenges.

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
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Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.
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 Truca al:
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Extensa i urbanísticament intricada, Edimburg, la 
capital d’Escòcia, va anar consolidant-se com a una 
ciutat d’art i de cultura a l’entorn del seu imponent 
castell. De temps, aquesta fortificació ha esdevingut 
una icona de l’essència escocesa amb construccions 
de diverses èpoques que ntre les seves muralles inte-
gren palaus, torres, jardins i nombrosos monuments 
de signe patriòtic que testimonien les victòries i de-
rrotes d’un poble. 
Des de dalt d’aquest recinte castrense, en dies que 
s’endevinen transparents, l’espectacle del despuntar 
del dia quan els raigs del sol acaronen la ciutat vella 
és del tot esplendorós. El casc antic i les seves apaï-
sades façanes semblen suportar tot el pedestal rocós 
on s’hi assenta el castell. I, als peus del pont Waver-
ley, la popular Royal Mile, l’avinguda més antiga de 
la ciutat, et descobreix una topografia laberíntica 
disposada sobre set turons en un entrellat de vies 
costerudes i escalinates que, de retruc, et regala una 
seqüència incansable de miradors i d’edificis desdi-
buixats a través d’una contínua superposició.   
Un passeig atent t’apropa inexcusablement a la Ca-
tedral d’Edimburg, altrament coneguda com Saint 
Giles, tot un distintiu del culte escocès, antagònic al 
veí culte anglicà, així com del fervor popular envers 
celebrats protagonistes del passat. Aquí se t’imposa 
un temple presbiterià d’una ennegrida aparença 
monumental que, alhora, sorprèn per l’absència 
d’altars i d’imatges i per una esparveradora foscúria 
interior, només corregida a estones pel resplendor 
d’uns meravellosos vitralls. En un caminar, t’arribes 
a la plaça del Parlament, bellament vestida de sump-
tuosos edificis neoclàssics, d’entre els quals l’actual 
Ajuntament. Tanmateix, en aquest emplaçament, en 
cap cas pots passar per alt la nova seu del Parlament, 
un immoble dissenyat pel nostre estimat Enric Mira-
lles, que ha permès de retornar a les funcions gover-

natives -després de tres centúries d’inoperància- a partir 
del procés d’autonomia referendat, a l’any 1999, en con-
testació a un govern britànic conservador que relegava 
a l’oblit al poble escocès. Quant a l’edifici, inaugurat el 
setembre del 2004, l’obra va ser qüestionada  tant pel 
seu cost com pel seu disseny rupturista amb el perfil 
medieval del voltant. Es tracta, doncs, d’una construcció 
abstracta i rica en l’ús dels espais, altament funcionals; 
destinada a simbolitzar la història, la cultura, el paisatge 
i el poble escocès.
A prop del centre, en una zona elevada de l’urbs, al cos-
tat d’un rònec observatori en desús et trobes amb un 
curiós Temple circular en honor al gran filòsof Dugald 
Stewart i amb una estranya construcció inconclusa que 
vol imitar l’estètica del Partenó, encertadament titllada 
d’una gran estupidesa arquitectònica. I, en una altra 
orientació, un camí estret i sinuós et suggereix una es-
calada al turó d’Holyrood, l’enclavament on avui hi des-
cansa un antic volcà, i que des de l’Edat Mitjana va acollir 
una grandiosa abadia i el no menys fastuós Palau del rei 
Carles II: un complex majestuós de línies corbes i rectes, 
de torres i xemeneies, i també de pinacles i cornises que 

amaguen un privilegiat horitzó lacustre coronat per sel-
vàtics paratges.  
Tanmateix, una moderna Edimburg t’espera a tra-
vés d’un vastíssim eixample ortogonal d’unes mag-
nifiques artèries abocades a il.lustrar la prosperitat 
viscuda d’ençà el segle XVIII, amb unes atrevides 
construccions neoclàssiques de més de vuit plantes 
d’alçària que havien de  pal.liar el puntual creixement 
demogràfic de l’època; bo i configurant-se uns nous 
barris artesans, comercials i financers, en els quals s’hi 
ha anat concentrant una singular aposta museística, 
particularment al costat de les elegants mansions de 
George Street.               

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Edimburg té moltes cares, però una sola identitat: l’escocesa.Arquitectures i veïnatges
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MÚSICA / LA VEU

El Monestir de Poblet i la Coral 
Mixta d’Igualada presenten el 
concert “Ad vesperam carmi-
na”, que tindrà lloc a l’església 
de l’Abadia del Monestir demà 
dissabte 20 de setembre, a les 
9 del vespre.
“Ad vesperam carmina” o 
cants al vespre, és un recull 
d’obres musicals a capella 
que vol ser metàfora de la 
senzilla essència del seu con-
tingut i del moment del dia 
que s’ha triat per oferir-los. 
En aquest repertori es podran 
sentir obres de Bach, Brahms,
Debussy, Duruflé, Montever-
di, Banchieri, Rheinberger o 
Vila i Casañas, juntament amb 
d’altres tradicionals catalanes 
i d’arreu del món. I al capves-
pre, el moment del dia en que 
s’obren pas la foscor i el silen-
ci, sense els quals no podríem 
obrir els nostres ulls a altres 
llums ni les nostres oïdes a 
una música capaç de trencar 
aquest silenci, però sense el 
qual no podria existir.
L’entrada és gratuïta.

Concert de la Coral 
Mixta al Monestir de 
Poblet

MÚSICA / LA VEU

Dilluns passat dia 15, al mig-
dia, la Coral de Santa Maria 
d’Igualada solemnitzà amb els 
seus cants, la missa patronal 
a la parròquia de la Mare de 
Déu de la Soledat. Fou pre-
sidida pel P. Francesc-Miquel 
Sánchez, nou guardià dels 
Caputxins, acompanyat per 
l’arxiprest i rector, Mn. Josep 
Massana, els PP Josefins 
Miguel Guillen i Josep Lluís 
Ybarra, Mn. Josep Aribau i el 
diaca Mn. Pere Roig.

La direcció fou de Coni Tor-
rents i l’acompanyament a l’or-
gue de Maite Torrents. La ce-
lebració acabà amb els Goigs 
a la Verge de la Soledat
Per al diumenge vinent dia 21, 
la Coral té prevista la jorna-
da «Tot un dia a Montserrat», 
amb un dens programa entre 
el qual destaca la pujada amb 
el cremallera, una ofrena co-
ral a la Moreneta, l’audiència 
amb el monjo igualadí P. Lluís 
Planas i la visita al monestir de 
Sant Benet.

Continuen les actuacions de 
la Coral de Santa Maria

Foto de família després de la missa patronal a la Soledat. (Foto: Jaume Vila)

Exposició “Eingang i Haus, 11-
17” de Lourdes Fisa a Artèria
EXPOSICIONS / LA VEU

Fins el 28 d’octubre es pot 
veure a Artèria l’exposició de 
Lourdes Fisa que porta per 
títol “Eingang i Haus, 11-17”, 
que també és el nom de l’obra 
que ocupa el lloc preferent a 
la galeria. Es tracta d’una pla-
ca d’una casa del Berlín Est 
abans de la caiguda del mur 
i és el fil que lliga el sentit de 
l’exposició en què l’artista, 
presenta un recull de la seva 

història artística que va co-
mençar fa 25 anys, quan van 
tornar d’Alemanya en acabar 
els seus estudis, poc abans de 
la caiguda del mur de Berlín.
El resultat és una exposició 
en què la pintura i el gravat 
estan estretament relacionats, 
la primera perquè es tracta de 
l’obra recent i la segona per-
què fa referència a la seva 
època alemanya.
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CLUB DE LECTURA TERRITO-
RI FANTÀSTIC
- Igualada 
Club crossover per a persones 
majors de 14 anys interessants 
en la literatura fantàstica i la 
ciència-ficció.
Divendres, a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del llibre “Tota una 
vida de regal” d’Oriol Solà i Prat, 
un llibre que és un cant a la vida 
malgrat parlar de la mort.
Divendres, a 2/4 de 8 del vespre 
a la Biblioteca Central d’Iguala-
da.

CURTMETRATGE. “L’ÚLTIMA 
ACAMPADA”
- Òdena 
Presentació d’aquest curtme-
tratge a càrrec de Teatre Es-
pontani.
Divendres, a les 10 del vespre 
al turó del Castell.

DISSABTE 20

CURS DE REDACCIÓ DE TEX
CLUB DE FILOSOFIA
- Igualada 
Espai de reflexió i tertúlia a 
l’entorn d’un text filosòfic, en 

aquesta ocasió “Excuses per 
no pensar” d’Eduard Punset.
Dissabte a les 11 del matí a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

TEATRE. “DONES COM JO”
- Igualada 
T de Teatre, dirigides per Pau 
Miró, presenten aquesta comè-
dia generacional sobre dones 
que s’enfronten al repte d’en-
vellir.
Dissabte a les 9 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

XIV TROBADA DE PUNTAIRES
- Masquefa 
Nova edició de la trobada de 
puntaires.
Dissabte a les 5 de la tarda a la 
plaça de l’Estació.

CONCERT D’ESTIU
- Capellades 
Concert a càrrec del DUO GAU-
DÍ: Bernat Prat, violí i Paulina 
Dumanaite, piano Finalistes del 
24è Concurs Internacional Pa-
per de Música de Capellades.
Dissabte a les 7 de la tarda a la 
sala Paper de Música.

ESPECTACLE INFANTIL
- Capellades 
Dins els actes del Tricentenari 
es proposta l’espectacle “1714, 
escudellers, som-hi!” a càrrec 
de la Taleia Cultura.
Dissabte a les 12 del migdia al 
terrat de la Biblioteca el Safa-

reig.

DIUMENGE 21

MATÍ DE DE DESCOBERTA
- Els Prats de Rei 
Dins els actes commemoratius 
del Tricentenari es proposa la 
Ruta Vendôme-Starhemberg 
acompanyats de l’historiador 
Adrià Cases.
Diumenge a partir de les 10 del 
matí a la Torre de la Manresa-
na.

CULTURA EN FAMÍLIA
- Igualada 
Railhome BCN, el Museu del 
tren en miniatura d’Igualada, un 
espai únic amb una col.lecció 
de trens de totes les èpoques 
i països.
Diumenge a les 12 del migdia 
al c. Alemanya 43, nau 5 dreta.

DILLUNS 22

CONFERÈNCIA. “KT.D. LA 
VOLTA AL MÓN SENSE TO-
CAR DE PEUS A TERRA”
- Igualada 
Conferència a càrrec d’Àngel 
Aguirre, Quim Carreras i Mi-
quel Messegué. Organitzada 
per AUGA.
Dilluns, a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

EXPOSICIONS

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.

AMPOLLES DECORA-
DES A MÀ
Teresa Ferré Canals
Ampolles reciclades, que ves-
tides de colors i filigranes, són 
peces úniques. 
Del 20 d’agost al 31 d’octubre 
al punt de lectors de la Biblio-
teca 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 27 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 setembre al 26 d’octu-
bre 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.

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 ves-

tíbul 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

LLIBRES VIATGERS 
Exposició de fotografies de 
llibres que han viatjar aquest 
estiu.
Del 24 de setembre al 14 d’oc-
tubre al vestíbul de la Bibliote-
ca Central d’Igualada.

PLANTALECH 
Conreu poètic. Obra pictòri-
ca del pintor vilafranquí Fèlix 
Plantalech, un homenatge a la 
terra.
Del 13 al 28 de setembre a les 
Voltes de Casa Bas de Cape-
llades.

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

CLUB DE LECTURA EN AN-
GLÈS
- Igualada 
Club de lectura per a persones 
amb un nivell mig d’anglès que 
han llegit el llibre “The Moons-
tone” de Wilkie Collins.
Dilluns, a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 23

DIMARTS DE CONTE TRICEN-
TENARI 1714
- Igualada
“Avi, què va passar el 1714?”. 
Contes per a nens i nenes a 
partir de 4 anys a càrrec d’al-
bert Estengre.
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CICLE DE CONFERÈNCIES 
DEL TRICENTENARI
- Igualada 
“La crisi del model de creixe-
ment i la consolidació del cata-
lanisme polític a final del segle 
XIX” a càrrec de Pere Pascual, 
catedràtic de la UB.
Dimarts a les 8 del vespre a 
l’auditori del Museu de la Pell.

DIMECRES 24

CONFERÈNCIA
- Igualada

“Psicologia 2.0. Reptes i opor-
tunitats en l’àmbit de la salut” a 
càrrec de Manuel Armayones 
Ruiz.
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CICLE DE CONFERÈNCIES 
DEL TRICENTENARI
- Igualada 
“La guerra de successió i els 
Dalmases, paraires de Sant 
Martí de Sesgueioles i barons 
de Pierola”  a càrrec de Fran-
cesc Valls-Junyent, membre 
del CEAC, UB.
Dimecres a les 8 del vespre a 
l’auditori del Museu de la Pell.

DIJOUS 25

CLUB DE LECTURA
- Igualada
Club de lectura per a persones 
adultes que han llegit el llibre 
“Wonder”, de R.J. Palacio.
Dijous a 2/4 de 6 de la tarda a 
l’Espai Cívic centre.

CICLE DE CONFERÈNCIES 
DEL TRICENTENARI
- Igualada 
“Un catalanista oblidat: Fran-
cesc Romaní i Puigdengoles 
(1831-1912)” a càrrec de Miquel 
Gutiérrez.
Dijous a les 8 del vespre a l’au-
ditori del Consell Comarcal.
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EL PADRí (1972)  Obra mestra sobre la màfia italoamericana, amb Marlon Brando en el paper principal. 
EL CAMÍ CAP A CASA (1999) Una de les millors i més emotives pel.lícules japoneses de tots els temps.
ALEMANYA, ANY ZERO ( 1945) Títol clau del neorealisme italià. Pel.lícula realitzada per Roberto Rossellini.
ROMAN SCANDALS ( 1933) Divertidíssima paròdia del cinema de romans.
MY FAIR LADY ( 1964)Clàssic del cinema musical, amb Audrey Hepburn de protagonista.

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
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Ràdio i televisió                            

Descarrega’t l’APP  de la comarca GRATIS
Només has d’anar al navegador d’internet i buscar: www.guiaanoia.cat o pel codi QR. 

Notícies, agenda cultural, punts d’interès a visitar , comerços... 
Tota la informació de la comarca a la teva butxaca!



Estrena a Tous •  Al margen de la ley

RAMON ROBERT.-

Premiada en el Festival de 
Sundance i escollida entre les 
10 millors peŀlícules indepen-
dents de l’any 2013 segons la 
National Board of Review, Al 
margen de la ley (Is not them 
bodies saints) situa la seva 
acció als anys 70 i concentra 
la seva trama en Bob (Casey 
Affleck) i Ruth (Rooney Mara), 
una jove parella de fugitius. 
Enamorats i despreocupada-
ment feliços, sobreviuen grà-
cies als delictes que cometen, 
aliens als perills de viure al 
marge de la llei. Un dia Ruth, 
accidentalment, mata un dels 
policies que els estan perse-
guint. Bob assumeix la culpa 
i és arrestat. Quatre anys des-
prés, incapaç de suportar per 

més temps la separació de la 
seva dona i de la seva filla, a la 
qual no ha arribat a conèixer, 
Bob escapa de presó amb un 
únic objectiu: recuperar-les. 
Realitzada pel debutant  Da-
vid Lowery i protagonitzada 
pels ja citats Casey Affleck 
(L’assassinat de Jesse James 
pel covard de Robert Ford) i 
Rooney Mara (Milenium: els 
homes que no estimaven les 
dones), la peŀlícula ha estat 
definida com un  encreuament 
entre  Males Terres i Bonnie & 
Clyde. Un dels crítics de The 
Angeles Times ha definit la 
peŀlícula com “un malenco-
niós i rebel drama sobre una 
parella al marge de la llei que 
aconseguirà ficar-se sota la 
teva pell i robar-te el cor”.
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Anys 70: fugitius

Estrena de la setmana •  God help the girl
RAMON ROBERT.-

Aquesta setmana s’estrenen 
dues peŀlícules modestes en 
els seus propòsits, però satis-
factòries en els resultats. Es 
tracta de la fantasia musical 
escocesa God help the girl i 
del documental italià Sacre 
Gra. Peŀlícules que només es 
projectaran en alguns escollits 
cinemes catalans (molt pocs) 
i que segurament no tindran 
grans audiències. Són peŀlícu-
les petites i senzilles, però que 
caldrà tenir en compte.
God help the girl, que podrí-
em traduir com “Deu ajudi a 
la nena”, és una peŀlícula amb 
la que fa el seu debut en cine-
ma Stuart Murdoch (guió i di-
recció), cantant i autor de les 

Dues curiositats

cançons del grup musical indi 
Belle and Sebastian. Amb una 
colla d’actors joves i molt poc 
coneguts (Emily Browning, 

Olly Alexander, Hannah Mur-
ray, Cora Bissett, etc), Mur-
doch centra la seva atenció en 
el personatge d’Eva, una noia  

de Glasgow que escriu can-
çons amb la idea de superar 
els seus problemes emocio-
nals. Presentada en el Festi-
val de Sundance, la peŀlícula 
va guanyar el Premi Especial 
del Jurat al Millor repartiment.
Amb guió, fotografia i direc-
ció de Gianfranco Rosi, Sacro 
Gra és un excel·lent documen-
tal dedicat al transitat i enorme 
anell d’autopistes i a la gran 
circumvaŀlació que envolta 
a la ciutat de Roma. A través 
de les històries personals de 
set personatges, el film explo-
ra els territoris desconeguts 
dels Gra, els 70 quilòmetres 
de circumval·lació de la capi-
tal italiana. Peŀlícula premiada 
en els festivals de Venècia i 

Sevilla. El seu enfocament hu-
manista i humorístic ha com-
plagut a la majoria d’especta-
dors que han tingut ocasió de 
veure-la. 

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.

EN UN LUGAR SIN LEY
Estats Units. Drama. De David Lowery. Amb Rooney Mara, Casey Affleck, 
Ben Foster, Nate Parker i Keith Carradine. Bob i Ruth són una jove parella 
de fugitius en els anys 70. Enamorats i despreocupadament feliços, 
sobreviuen gràcies als delictes que cometen, aliens als perills de viure al 
marge de la llei. Un dia Ruth, accidentalment, mata un dels policies que 
els estan perseguint. Bob assumeix la culpa i és arrestat. Quatre anys 
després, Bob escapa de presó. 

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.

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.

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. 

EL CORREDOR DEL LABERINTO
Estats Units. Ciència-ficció. De Wes Ball. Amb  Dylan O’Brien, Thomas 
Brodie-Sangster, Kaya Scodelario. Quan Thomas (Dylan O’Brian) es 
desperta atrapat en un laberint enorme amb un grup d’altres nois, no 
pot recordar res del món exterior més que uns estranys somnis sobre una 
misteriosa organització coneguda com CRUEL Només unint els fragments 
del seu passat, juntament amb pistes que descobreix en el laberint, 
Thomas podrà descobrir el seu propòsit veritable i la forma d’escapar.

EL HOMBRE MAS BUSCADO
Alemanya, Regne Unit, Estats Units. Thriller. De  Anton Corbijn. Amb  
Rachel McAdams, Robin Wright, Philip Seymour Hoffman, Willem Dafoe,. 
Quan un immigrant, meitat txetxè meitat rus, amb mostres d’haver estat 
brutalment torturat arriba a Hamburg per reclamar la fortuna del seu 
pare, les agències de seguretat alemanya i nord-americana comencen a 
mostrar gran interès. Amb el temps en contra, comença una imparable 
carrera per establir la veritable identitat d’aquest home misteriós: Víctima 
oprimida o extremista destructiu?

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. 

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquest divendres no hi ha sessió 
de Cineclub
Properament: EL LOBO DE 
WALL STREET

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 35 SETMANES TANCAT

1/ EL CORREDOR DEL LABERINTO 
(12 anys)
Dv.: 17:50/20:10/22:30
Ds.: 15.30/17:50/20:10/22:30
Dg.:11:30/15.30/17:50/20:10/22:30
Dll a Dj.: 18:00/21:20

2/CAPERUCITA ROJA 2(apta) 
Dg.: 12:10
2/LIBRANOS DEL MAL(18 anys) 
Dv.: 19:50/22:25
Ds. i Dg: 17:15/19:50/22:25
Dll a Dj.: 19:00/21:30

3/COMO ENTRENAR A TU 
DRAGON 2 (apta) 
Ds.: 15:50
Dg.: 11:50/15:50
3/ LUCY (16 anys)
Dv. a Dg.: 18:05/20:25/22:40
Dll. a Dj.: 17:40/19:40/21:40

4/HERCULES (12 anys)  
Dv.: 18:10/20:30
Ds.: 15:50/18:10/20:30
Dg.: 11:50/15:50/18:10/20:30
Dll a Dj.: 17:40/19:35
4/HERCULES 3D (12 anys) 
Dv a  Dg.: 22:50
Dll a Dj.: 21:40

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

6/EL HOMBRE MAS BUSCADO (12 
anys)
Dv. i Ds: 17:30/20:00/22:30
Dg.: 11:40/17:30/20:00/22:30
Dll. a Dj.: 18:20/20:50

SANT MARTÍ DE TOUS
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CASAL 
NO SE ACEPTAN 
DEVOLUCIONES  (apta) 
Diumenge: 18:00
EN UN LUGAR SIN LEY (12 
anys) (Premi millor fotografia 
Sundance 2013)
Diumenge: 19:50

7/EL PLANETA DE LOS SIMIOS 
(12 anys)
Dg.: 11:30
7/LA ABEJA MAYA (en català)  
(apta)  
Ds. i Dg.: 15:45
7/LA ABEJA MAYA (apta)
Dv. a Dg.: 17:40
Dc.: 17:30
7/L’ENDEMÀ (apta)
Dv. a Dj.: 19:45
7/INFILTRADOS EN LA 
UNIVERSIDAD (16 anys)
Dv. a Dg.: 22:00
Dll a Dj.: 17:30/21:45

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

CINEMA A L’ANOIA

c/ Sta Caterina, 17 - 08700 Igualada- Tel. 93 803 29 40
llibreriacalrabell@hotmail.com

Papereria, revi�es, premsa, còmics
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Joan Carner Jorba

Els seus estimats: esposa, Maria Teresa Godó Murt; �lls, Joan i Lot Roca; Xavi i Mosa Garcia; 
Susanna i Ramon Prats; néts, Quima, Jana, Sara, Sol, Teo, Jan, Gal·la, Martina i Carles; germanes, 

Rosa Maria i Lluïsa i cunyats; nebots, cosins i altres familiars ho fan saber 
a llurs amics i coneguts. 

L´acte de comiat tindrà lloc avui divendres a les 5 de la tarda a 
l´Arxiprestal Basílica de Santa Maria.

Ha traspassat la seva ànima al Senyor el passat dimecres dia 17 a l´edat de 78 anys

A.C.S.

En Record

Igualada,  setembre de 2014Funerària Anoia, S.L.

Pilar Castells Piñol
Carmelita de la Caritat de Vedruna

En record de la germana

Ens va deixar el passat dia 18 de juliol a Manresa
Celebrarem una missa dissabte dia 27 de setembre a les set 

del vespre, a la Parròquia de la Soledat d’Igualada.

El passat 10 de setembre rebé 
cristiana sepultura Isabel Ro-
dríguez Arteaga, que tenia 94 
anys d’edat.
En l’acte exequial foren llegits 
aquests comiats:
“La vida no t’ensenya a ser 
fort, t’obliga a ser-ho. T’esti-
mem i sempre ho farem, en-
cara que no hi siguis.
“Bisa” als nostres cors. Per-
sones que no oblidarem mai 
pel que han sigut. No tothom 
pot dir que ha conegut a la 
seva besàvia i menys com 
tu! Encara que no et vegem, 
sabem que ens protegeixes, 
ens cuides i ens estimes (com 
sempre has fet) Ara hi ha una 
nova estrella al cel, que brilla 
com cap altra estrella al món. 
No oblidarem el teu somriure 
i amor que donaves a tots els 
que ara estem aquí, dient-te 
adéu. Un petonet de part dels 
teus besnéts. T’estimem i t’es-
timarem!”.
“Adéu mama, adéu àvia. adéu 
besàvia.  Després de 94 anys 
t’hem de dir adéu, però el teu 
record estarà sempre en no-
saltres. Tots et recordarem 

molt, per la teva personalitat, 
simpatia, elegància i maneres 
de fer. Vas venir a Catalunya i 
sense oblidar-te d’Herrera i de 
la verge Macarena, aquí vas 
aprendre el català i els cos-
tums i a estimar a aquesta ter-
ra. Ara, no podrem assaborir 
les teves “migas, gatxas, pes-
tiños, i patatas fritas engan-
xàs”, que tant ens agradaven. 
El barri de Montserrat trobarà 
a faltar a la veïna més antiga 
i de més edat, com acredita-
ren amb la placa que, fa tres 
mesos, t’atorgà l’Associació 
de Veïns. Ara ens hem quedat 
sense la “Bisa·, una “visa oro”, 
que tots apreciàvem. Per llei 
de vida, has complert el teu 
cicle vital. Ara, hem quedat or-
fes. Mare, àvia, besàvia, repo-
sa en pau!
Gràcies a tots!
Isabel Rodríguez era vídua 
de José M. Gálvez Cáceres. 
La darrera lectura anà a cura 
del nostre col.laborador, Jo-
sep Elias Farré, gendre de la 
difunta.
Rebi ell, i tota la família, el 
nostre condol.

Adéu a Isabel Rodríguez

IGUALADA / JOSEP ELIAS FARRÉ

El Capítol provincial dels PP. 
Caputxins, ha modificat la 
composició de la comunitat 
igualadina d’aquest orde. El, 
fins ara P. guardià del convent, 
P. Mateu de Santclimens, ha 
passat al de Pompeia (Barce-
lona) i el P. Lluís de Reus  va 
destinat també a Barcelona 
(Sarrià). Per altre banda, han 
vingut a Igualada tres nous 
germans: Fra Francesc, Fra 
Jordi i Fra Felipe.
Diumenge passat va tenir lloc 
el comiat al P. Lluís, el qual va 
celebrar l’Eucaristia, de 2/4 de 
12, omplint-se el temple de 
molts amics i feligresos que 
van voler acomiadar al nona-
gari frare, amb la seva assis-
tència.
En acabar la missa, que fou 
molt participada, i concelebra-

da pel P. Francesc Sánchez, 
igualadí i nou guardià, el P. 
Lluís comentà la seva trajectò-
ria en la vida religiosa, la qual 
queda reflectida en l’article de 
fons que publicà el “Full Do-
minical d’Igualada” (14 de se-
tembre).
Posteriorment, en una depen-
dència del convent, el cele-
brant es reuní amb els assis-
tents, que varen demostrar-li 
la seva gratitud i simpatia, ofe-
rint-li un modern “trofeu” en 
forma d’un metàŀlic caputxí. 
L’homenatjat, visiblement, 
emocionat, encara que amb 
simpatia, humilment, agraí la 
deferència,
En l’esmentat article de “L’ho-
ra dels adéus” explica:
“Ja he arribat a 90 anys a des-
grat que la veu encara és for-
ça normal i el cap, fins ara, ha 
anat funcionant bé, les xacres, 
que no cal esmentar,  són mol-
tes i em priven d’activitats que 
ara em situen a nivell d’infer-
meria (Sarrià).
És la quarta vegada que visc 
a Igualada, amb un total de 
37 anys, i aquesta n’ha durat 
24 de seguits. Quan tenia 18 
anys, el bon Déu, em cridà a 
viure sota línia franciscana en-

Comiat al pare Lluís de Reus, caputxí

tre els caputxins.”
Ha viscut a Arenys, Barcelona, 
Borges Blanques, Tarragona i 
ha estat, per raó de diversos 
càrrecs, a tots els convents 
catalans i ha visitat missions 
de Colòmbia, Centre Amèrica 
i Mèxic. Coneix, perfectament 
Igualada i els seus voltants 
que els ha visitat, estudiat  i 
admirat, recollint fòssils per 
enriquir la seva coŀlecció ben 
valuosa i interessant, sobretot 
pel que fa fa a espècies de ca-
ragols.
Ha esmerçat un grapat d’ho-
res a l’atenció dels malalts, i 
amb el seu interès s’arribà a 
concretar la capella del nou 
Hospital d’Igualada. Ara, des-
prés de tanta activitat espiritu-
al i també ciutadana, ens diu 
adéu, per obediència, costant-
li de deixar tantes i tantes co-
ses que l’han lligat a Igualada. 
La seva relació amb la nostra 
ciutat ha estat tan viscuda i 
arrelada que ens atrevim a 
proposar que, des d’ara, en 
Joan Giró, sigui anomenat  el 
“P. Lluís d’Igualada “, doncs ha 
passat més anys aquí que no 
pas a Reus, on va néixer.
Adeú siau! A reveure!. Pau i 
bé!

Inscripcions a la catequesi
Ja s’ha obert el període d’inscripcions per als nens i nenes 
que vulguin fer la catequesi parroquial a Santa Maria.
Les inscripcions es poden fer Dilluns, dimarts i dimecres de 
5 a 7 de la tarda als locals parroquials del carrre de Santa 
Maria

FOTO: Jordi Corrons
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Mossèn Antoni Maria Bausili

 
L’Ajuntament d’Òdena volem transmetre el nostre més sincer condol i 

suport als familiars, amics i a la comunitat cristiana.

Òdena, setembre de 2014

Igualada, setembre  de 2014

 Mn. Antoni M. Bausili Bas
(1928 – 2014)

Prevere de l’Església de Vic
Terciari franciscà

President de la Fundació Sant Crist d’Igualada

Els components de la Fundació donen el seu sentit condol als seus familiars, i 
oferiran misses per la seva ànima a les esglésies igualadines.

JOSEP ELIAS / LA VEU 

Efectivament, va morir a Igua-
lada Mn. Antoni M. Bausili 
Bas, prevere de l’Església de 
Vic.
Natural d’aquesta ciutat, on 
va néixer el 16 de setembre 
de 1928 (dimarts passat hau-
ria complert 86 anys), Estudià 
Dret, però seguint la seva in-
quietud espiritual, entra en el 
Seminari. Fou ordenat sacer-
dot el 6 de desembre de 1954.
En el decurs de la seva vida 
pastoral, al llarg de seixanta 
anys de sacerdoci, exercí el 
seu ministeri a les parròqui-
es de: Santa Maria de Moià 
(1955), Seu de Manresa 
(1957), Santa Maria de Rubió 
(1958), Monistrol de Calders 
(1968), Òdena (1982), Santa 
Magdalena de l’Espelt (1995) 
i Sant Vicenç de Castellolí 
(2007). En totes elles deixà 
empremta de la seva labor 
vocacional i de servei als feli-
gresos.
També dedica molt de temps, 
amb la més cristiana actitud, a 
la tasca d’atenció als malalts, 
a la Mútua i a l’Hospital d’Igua-
lada, procurant-los els auxilis 
espirituals i d’acompanyament 
a les famílies.

Ha mort mossèn Bausili

Del 2000 al 2004, represen-
tant a l’Arxiprestat Anoia-Se-
garra, formà part del Consell 
Presbiteral diocesà.
Seguint el testimoni de Mn. 
Josep Còdol en la devoció a 
l’Espòs de Sang, des del 2002 
formà part  i després presi-
dí -fins a la seva defunció- la 
Fundació Sant Crist d’Iguala-
da.
Aquesta va homenatjar-lo en 
ocasió de les seves Noces 
d’Or sacerdotals. El 19 de 
febrer de 2004, a l’església 

La mort d’un amic estimat, 
molt sovint ens atordeix, ens 
colpeja, ens desorienta. Al-
gunes vegades també ens 
deixa sense paraules. Això 
m’ha passat amb la notícia 
de la mort d’en Paco Ramon. 
No trobo els mots per a ex-
pressar el que sento, no ja 
amb el nivell que es mereix 
en Paco, sinó fins i tot per a 
escriure una nota de condol 
prou correcta.
En Paco és una persona molt 
merescudament estimada 
per tots els que el coneixem, 
però malauradament la vida, 
a ell i a la seva estimada Ele-
na, li va donar alguns càstigs 
molt injustos, però mai es va 
doblegar. Home d’etern som-
riure, sempre disposat a fer 
petar la xerrada, a escoltar o 
explicar el darrer acudit, re-
partia optimisme i ganes de 
viure per tot arreu on passa-
va. 
Com a periodista he tingut 
l’honor de seguir la tasca d’en 
Paco Ramon i la seva apor-
tació a l’ensenyament. He 
après dels seus valors ètics 
i ciutadans i, en alguns mo-

ments difícils, m’ha trasmès 
la força de la seva amistat.
La darrera vegada que vaig 
parlar llargament amb en 
Paco, compartint un  tallat al 
Klein, feia poc que s’havia ju-
bilat i encara trobava a faltar 
el brogit de la feina, la tensió 
per millorar els instruments 
didàctics, la conversa diària 
amb els companys de fei-
na.... fins i tot li era insuficient 
disposar de temps per a llegir 
la premsa.
D’aquella conversa han pas-
sat anys però per més que 
en passin, mai oblidaré ni les 
seves paraules ni el seu op-
timisme innat. De fet, són el 
seu llegat.
Estimat Paco, m’ha costat 
escriure aquest comiat i et 
demano disculpes per no 
estar a l’alçada, però tu que 
sempre m’has donat parau-
les optimistes, avui m’has 
deixat sense.
Bon viatge, amic, fins que 
ens retrobem en espai més 
lliure. 

Jaume Singla

M’has deixat sense paraules, 
Paco

de Sant Miquel, d’Orpí, on va 
celebrar-se una Eucaristia, 
presidida pel propi mossèn, 
acompanyat a l’altar per: Mn. 
Salvador Mundó i Mn. Josep 
Massana. En la cerimònia Mn. 
Bausili feu servir la patena i el 
calze que foren de Mn. Còdol, 
cosa que, per a ell, fou molt 
emotiva, degut a l’impuls que 
el recordat i esmentat prevere 
donà a la seva determinació 
de fer-se capellà.
En acabar, i en el decurs d’un 
àpat de germanor, va lliurar-se 

a l’homenatjat, un quadre amb 
una acolorida imatge del Sant 
Crist d’Igualada, obra de l’ar-
tista igualadí Marcial Fernàn-
dez.
Demostrà una especial aten-
ció als habitants del Barri de 
Santa Olga (Òdena) i mante-
nia correspondència amb els 
missioners igualadins.
En els darrers mesos, al ser-li 
comunicat el seu delicat estat 
de salut, va tenir plena confi-
ança en el Senyor i acceptà 
els  seus designis , donat tes-
timoni de la seva fe.
Lliurà la seva ànima al Pare, el 
11 de setembre, Diada Nacio-
nal de Catalunya. L’endemà, 
festa del Sant nom de Maria, 
que ell tenia com un dels seus 
patronímics, el bisbe de Vic, 
Mns. Romà Casanova, presidí 
la missa exequial a la basílica 
igualadina, amb assistència 
de clero diocesà, anoienc i 
igualadí, així com familiars, 
autoritats, amics i feligresos, 
que ompliren el temple, com 
demostració de l’apreci vers 
aquest prevere igualadí, que 
va saber impartir el seu caris-
ma fraternal, en tots els seus 
diferents destins i càrrecs. 
(A.C.S.)

Baptismes
- Santa Maria. Dia 14: Eva 
Guixà Radú, filla de Josep i 
Valentina-Ruxandra.
- Soledat. Dia 13: Gal·la Martí 
i Bausili, filla de 
Jordi Martí i Muntané, i de 
Carlota Bausili i Ribera.

Matrimonis 
- Santa Maria. Dia 13: Julio-
Alberto Martínez Cañadas, 
amb Yolanda Flores Vera.

Exèquies 
- Santa Maria. Dia 12: Aurora 
Cuñado  Colominas, 92 anys. 
Mn. Antoni Mª Bausili Bas, 86 
anys.
- Soledat. Dia 12: Maria No-
gueras i Ferrer, de 89 anys. 
Dia 14: Maria Marquès i Far-
ré, de 77 anys. Dia 16: Josep 
Torras Bonet, de 89 anys.

Col·lectes
- A Santa Maria. Diumenge 
14 i setmana: 291‟26 €. 
- A La Soledat. Dia 14: 369‟71 
€. Setmana: 44‟64 €. Dona-
tius per la parròquia: Anònim: 
100 €. BG: 50 €. Altres: 30 
€. Gràcies per les vostres 
múltiples col·laboracions !

Estadístiques 
parroquials



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:

Netejar els calamars a fons, treure els tentacles i les aletes, 
un cop fet això, donar la volta al cos, rentar bé i trossejar. 
Si tenen tinta, posar-la en una bossa i guardar en el 
congelador per a una altra �.
Pelar i tallar la poma en daus; tallar el pernil en trossos de 
la grandària dels calamars.
Barrejar l'oli, amb el julivert i l'all ben picats; afegir unes 
gotes de llimona i assaonar amb sal. Batre �ns a 
emulsionar.
Preparar 4 broquetes alternant calamar, pernil i poma; 
acomodar-les sobre la graella i rostir per tots els costats 
untant contínuament amb l'amaniment preparat.
Servir ben calent. 

Ingredients (4 persones) :

- 4 calamars petits
- 150 g. de pernil serrà
- 1 poma 
- 4 cullerades d'oli d'oliva
   una miqueta de julivert
- sal
- 1 dent d'all

Broquetes de calamars, pernil i poma



Eduard  Darbra
Col. 19677.

LLicenciat en Psicologia. 
Màster en psicologia clínica
 i de la salut i psicoteràpia.

   

              

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
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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

No obsessionar-se en 
els errors del passat
Qui no s’ha dit a si mateix si 
no hagués fet una cosa així, 
no m’hauria passat això. 
Els errors del passat han de 
servir per aprendre’n d’ells. 
Està bé parar i pensar on és 
on he fallat. Si en un futur 
em trobo en una situació 
similar com ho podria fer 
per sortir-ne ’m millor.
El que no hem de fer és 
obsessionar-nos en l’error 
del passat i crear-nos mala 
sang, perquè d’aquesta 
manera només aconsegui-
rem tenir dues emocions, 
ràbia i tristesa, dues de 
les emocions bàsiques que 
ens porten cap al camí de 
l’amargura. Per tal de pre-
veure aquests pensaments 
que ens provoquen males-
tar podem:
- Veure en quins moments 
del dia tenim els pensa-
ments obsessius sobre l’er-
ror
- Apuntar en una llista quins 
són aquests moments, que 
estava fent, quina hora era 
etc.
- Mirar quines són els 
moments que coincideixen 
cada dia en què un pensa 
en l’error.
- Analitzar què és el que et 
recorda l’error.
- Posar-se un moment del 
dia per analitzar l’error i 
mirar com el podem soluci-
onar en el futur per tal de 
no repetir-lo.
- Si el pensament passa 
en el moment que no hem 
decidit imaginar-se un 
senyal de trànsit de STOP 
mentre et fas un copet a la 
cama per tallar el pensa-
ment.
A vegades algun error ens 
ha pogut portar a tenir 
una pèrdua, si aquest és 
el cas, també ens hem de 
donar temps, ja que és del 
tot normal que ens passi, 
perquè tot canvi comporta 
una adaptació i el procés 
d’adaptació ha de passar 
pel record. Això si, mai per 
l’obsessió.
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
Núria Vinyals pertany a la nova 
fornada d’activistes anoien-
ques que, pas a pas va arra-
conant els vells sistemes de 
participació política, per donar 
pas a la participació global dels 
ciutadans en l’administració 
pública.
Després d’uns anys sent regi-
dora de l’ajuntament de Carme, 
aquesta mestra i mare de famí-
lia, forma part del secretariat de 
l’Assemblea Nacional de Cata-
lunya, entitat convocant de la 
gran V de l’Onze de Setembre 
a Barcelona. La Núria té moltes 
coses a dir i avui, en ple debat 
sobiranista, hi mantenim una 
petita -i intensa- conversa. 
L’ANC fa una gran tasca.
Al principi, fa gairebé tres anys, 
no ens imaginàvem que arriba-
ríem tan lluny i tan depressa... 
i amb tant volum de gent. Des 
del 2010 -abans del naixement 
de l’ANC- fins el passat Onze 
de setembre, ens hem mani-
festat per milions sense un sol 
incident. Estem donant una 
gran imatge de Catalunya.
En un moment en què els 
partits estan desprestigiats, 
el fet que el procés estigui 
portat per l’ANC i Òmnium és 
una garantia de fiabilitat?
L’ANC, en tant que associació 
cívica, es manté al marge dels 

partits i al costat de la gent. Si 
ens hi fixem, l’ANC va un pas 
per davant dels partits, perquè 
és la gent la que ens dóna la 
força. Mirem què deia el pre-
sident Mas tres dies abans de 
l’Onze de setembre de 2012 
i mirem què deia l’endemà: 
veurem el canvi experimen-
tat, que va de la reivindicació 
del Pacte Fiscal a la Indepen-
dència plena de Catalunya. 
A través de la gent, l’ANC, 
Òmnium i l’AMI (Municipis 
per la Independència) estem 
empenyent els partits a l’inde-
pendentisme.
A part d’organitzar actes i el 
suport a la V, què fa l’ANC a 
l’Anoia?
Estem signant adhesions al 
Pacte pel Dret a Decidir amb 
les entitats anoienques. De 
moment n’hem signat amb 
dues-centes vint.  
Què cal fer fins al 9-N?.
Nosaltres només contemplem 
la possibilitat de votar la con-
sulta i tots els esforços van 
encaminats a la votació. Estem 
a la fase dos de la campanya 
unitària que té tres eixos: el 
primer informar, que són els 
rètols grocs es van veient per 
tot el territori. El segon, fer 
actes per convèncer indecisos 
i actes per reforçar els conven-
çuts. El tercer eix és la feina del 

mig milió de voluntaris per fer el 
porta a porta per escoltar què 
pensen els catalans.
Quants municipis anoiencs 
pertanyen a l’AMI?.
Vint-i-dos de trenta-tres. Però 
quan es va signar el pacte de 
l’Anoia pel Dret a Decidir s’hi 
varen sumar tots, menys Santa 
Margarida de Montbui.
Si hi hagués una provocació 
violenta, què cal fer?.
Som pacífics i democràtics. 
Davant de qualsevol provoca-
ció nosaltres responem amb 
fets en positiu. La darrera set-
mana els membres del secre-
tariat hem rebut pressions molt 
serioses però nosaltres no res-
ponem mai a cap provocació 
perquè tenim voluntat de seguir 
el nostre full de ruta.

Més de 3.000 espectadors van 
veure la recreació històrica del 
Pedrenyal del 1714 al centre 
d’Igualada, en commemora-
ció del Tricentenari. Hi havia 
els Miquelets de Catalunya, el 
Regiment de Sant Narcís, dels 
Miquelets de Girona i els Hús-
sars Hongaresos de Moià. La 
sorpresa va ser l’aparició d’un 
cotxe de la Guardia Civil del qual 
baixaren uns agents uniformats 
que van parlar amb membres 
de l’organització. Sembla que 
estaven interessats en els permi-
sos de les que portaven aquells 
soldats d’època. Alguna foto va 
començar a córrer per les xarxes 
socials i Lluís Pedraza, respon-
sable de la producció, va haver 
d’explicar que es tractava d’un 
fet anecdòtic. “L’activitat que 
s’anava a desenvolupar s’ho 
porta. La Guàrdia Civil ha de fer 
la seva feina en aquests actes. 
Ha de revisar les armes i els per-
misos, i comprovar que les que 
porten siguin les corresponents 
a cada permís”. Calia l’aclariment 
perquè hi ha qui hi veia implica-
cions amb la situació política. 
I és que ara tothom està molt 
susceptible. Segueix vigent la 
dita “que les armes les carrega el 
diable” I ningú vol ser afusellat, 
ni ser cap mena de fitó, encara 
que sigui en broma. 

Quantes hores al dia dedica 
a l’ANC un membre del 
secretariat?
La resta de membres ho des-
conec, però jo hi dedico més 
de sis hores diàries... festius 
inclosos.
Per què hem de votar Sí-Sí?.
Per un sol motiu: per dignitat. 
Hem d’aconseguir la consulta 
per dignitat. No pot ser viure 
continuadament amenaçats. 
No pot ser que ens haguem 
de justificar per ser catalans 
o que no volem determinades 
lleis espanyoles. Hi ha molts 
motius econòmics, històrics, 
de menyspreu a la nostra cul-
tura... però, per a mi, el motiu 
bàsic és la dignitat. Volem 
recuperar la dignitat de Cata-
lunya.
Farem la consulta?. 
Hi ha molts catalans que són 
independentistes de sempre, 
altres que a poc a poc i per 
diferents motius s’hi han anat 
tornant, hi ha catalans que s’hi 
tornaran els propers mesos 
i altres que mai ho seran. 
Des de l’ANC volem que tots, 
pensim com pensin, defensin 
el dret a decidir. Uns per a dir 
Sí-Sí, altres per a dir Sí-No i 
altres per a dir No. Defensem 
el dret a dir la nostra opinió. 
La que sigui, però votar és el 
nostre dret.

4 paraules amb... Núria Vinyals


