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L’Anoia dóna suport 
a la consulta

Només Sta. Margarida de Montbui ha evitat pronunciar-se

Ple de l’Ajuntament d’Igualada, dimarts al vespre, que va aprovar la moció de suport a la convocatòria de la consulta, amb 18 dels 21 regidors a favor. P08
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Aquesta setmana s’han convocat plens 
extraordinaris a tots els municipis de 
l’Anoia, a excepció de Santa Margarida 
de Montbui, en què s’ha aprovat la moció 
del món local a la convocatòria de con-
sulta del proper 9 de novembre sobre el 
futur polític de Catalunya. Gairebé 900 
municipis del país han fet el mateix, la 
qual cosa suposa un clam majoritari, qua-
si unànime, de suport al procés democrà-
tic que viu la nostra nació. Un camí que 
té veus contràries, poques a tenor del 
que s’ha vist, però que mereixen també 
el respecte ciutadà. 
A l’espera del decret de convocatòria que 
signarà el president Mas, s’obre un es-
cenari incert en què caldrà estar amatent 
però també sincer, respectuós amb totes 
les idees i posicionaments, i conseqüent 
amb el resultat. Una actitud que haurien 
de tenir tant els que promouen la consul-
ta, com els que la ignoren. Tant els que 
defensen el sí, com els que invocaran el 
no. Aquí rau la clau de la democràcia.

Sigui quin sigui el devenir d’aquest pro-
cés polític endegat per les forces sobira-
nistes, acabi en consulta o en eleccions 
anticipades, està clar que hi ha una ma-
joria clara, ferma i evident, que demana 
una fórmula sense embuts per decidir el 
futur de Catalunya. 
És significatiu que només un dels trenta-
tres municipis de l’Anoia hagi estat -al-
menys fins avui- absent del debat. So-
bretot, perquè la seva aportació seria 
interessant i benvinguda, ajudaria a en-
tendre encara més la diversitat real -i ne-
cessària- que hem assumit els catalans 
de múltiples formes al llarg no només 
dels últims 50 anys, sinó des de fa més 
d’un miŀlenni. Ni Catalunya va començar 
als anys seixanta, ni els que es creuen 
hereus de Jaume I tenen dret a parlar 
més alt i fort. La realitat és tossuda, i, ma-
lauradament, a voltes, dibuixa cercles so-
litaris enmig d’un immens paisatge, que 
mereixen tot el nostre respecte, però que, 
alhora, produeixen una profunda decep-
ció entre els que només volen, simple-
ment, exercir un dret universal, defensat 
per les Nacions Unides.
Certament, dóna la sensació que hi ha 
qui no entén encara, a casa, de què va 
tot això. Pensem-hi.

Clam local 
pel 9-N

75 anys del Club Futbol Igualada
El CF Igualada va iniciar el passat cap de setmana el seu 75 
aniversari, amb un emotiu acte a l’Ateneu Igualadí. El club de la 
capital de l’Anoia, un dels més antics de la ciutat, ha vist passar 
centenars de jugadors d’arreu del país, alguns d’ells de sonada 
trajectòria. Sense fer soroll, i amb molta iŀlusió, l’entitat esportiva 
de les Comes treballa per acompanyar els seus socis i simpatit-
zants en un veritable homenatge als qui es desviuen pel futbol 
local, abans, ara i sempre. Enhorabona!

José Manuel García-Margallo, ministre d’assump-
tes exteriors, ha dit “el govern ha d’utilitzar tots els 
mitjans al seu abast, tota les lleis -només la llei, però 
tota la llei- per evitar un referèndum de secessió, 
contrari a l’ordenament jurídic espanyol, rebutjable 
per la comunitat internacional i que produiria efectes 
pèssims per Catalunya, Espanya i la Unió europea”.

Carme Forcadell, presidenta de l’ANC, va dipositar 
700.000 signatures per si fos necessari utilitzar la ini-
ciativa popular per posar damunt la taula una decla-
ració unilateral d’independència

Nuria de Gispert, presidenta del Parlament de Ca-
talunya, va anunciar solemnement l’aprovació de la 
Llei de Consultes no referendàries amb 106 vots a 
favor i 28 en contra.

Artur Mas, president de la Generalitat, va veure 
amb satisfacció com el Parlament aprovava la Llei 
de consultes. Però la norma tardarà a ser publicada 
al ‘Diari Oficial de la Generalitat’, i esgotarà el termini 
del 15 dies per fer-ho. Així Mariano Rajoy, president 
del govern no ha pogut posar encara els recursos al 
Constitucional.

Joan Subirats, catedràtic de ciència Política a la 
UAB ha dit que a Catalunya “no hi ha només una 
crisi d’encaix territorial, sinó de règim”. El món glo-
balitzat viu una tercera revolució industrial, un can-
vi que qüestiona els passos d’intermediació que no 
aporten valor afegit. I això també passa en la política 
“El sobiranisme del carrer conflueix amb el 15-M en 
la voluntat que la política deixi de passar per la fines-
treta dels partits. I la creació d’un nou Estat es veu 
com una gran oportunitat per fer les coses millor”.

Albert Boadella, actor i empresari teatral, ha decla-
rat que “Si no hagués existit el català hauríem estat 
més feliços. Sense la llengua catalana, els catalans 
no tindríem aquestes contradiccions i ara no hi hau-
ria aquest rebombori”. Mitja humanitat estaria con-
tenta de que l’altra mitja no existís. Però tots s’han 
d’aguantar.

Soraya Sáez de Santamaria, vicepresidenta del go-
vern, ha anat al Vaticà per demanar “que controlin 
els bisbes catalans que no prediquen la unitat d’Es-
panya”.  

José Manuel García-Margallo, ministre d’Assump-
tes Exteriors, va declarar exultant que el NO en el re-
ferèndum escossés havia estat un bé per Escòcia, 
pel Regne Unit, per Europa i per la resta del món, 
perquè “la inestabilitat d’aquests moments es deu 
majorment a conflictes originats per qüestions d’in-
tegritat territorial, Ucraïna, Mali, Síria o Iraq”. Per ser 
ministre d’afers estrangers simplifica molt i es creu 
propietari del que no és seu. “Jo em considero propi-
etari de cada centímetre quadrat que té el país i, per 
tant, he de ser consultat del que passa a Catalunya”.

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del 
govern, va descartar que el Govern central pugui do-
nar més marge d’autogovern a Catalunya, i rescatar 
la proposta de pacte fiscal després del 9-N. “Quin 
sistema faríem si algú digués: Incompliré la legalitat, 
a veure què n’obtinc?”. Estan segurs de guanyar i no 
cal fer concessions.

Salvador Cardús, Ramon Folch i Sergi Rovira  
van rebre l’encàrrec de l’ANC per redactar el docu-
ment ‘Estatuir Catalunya’ i ara CiU i Esquerra han fet 
una resolució conjunta instant la Generalitat a que 
comenci a planificar la creació d’estructures d’Estat, 
especialment d’Hisenda, Seguretat Social, adminis-
tració de justícia, seguretat pública, infraestructures, 
telecomunicacions, energia, aigua i relacions exteri-
ors. Així es podria elaborar una proposta legislativa 
sobre la transició nacional quan s’arribi a la negocia-
ció amb Espanya després d’assolir la independència. 

Miguel Arias Cañete, candidat a Comissari d’ener-
gia, s’ha venut les accions que tenia en empreses 
del sector energètic, per evitar el “conflicte d’interes-
sos”. La seva família ha cobrat 1’8 milions d’euros en 
ajudes agràries mentre ell ha estat ministre d’agri-
cultura.

Pedro Sánchez, secretari del PSOE, que vol aban-
derar la regeneració del partit, també té roba bruta a 
l’armari. Entre 2004 i 2009 va estar a Caixa Madrid 
i va votar a favor de les preferents, de la controver-
tida adquisició del Bank of Florida -que va portar al 
President Miguel Blesa a la presó– i també sempre 
va votar a favor dels sous multimilionaris als directius 
de l’entitat. Encara que ell nega cap implicació, no 
és d’estranyar que votés en contra de la comissió 
d’investigació que el Congrés dels Diputats volia en-
degar contra Bankia.

És significatiu que només un dels 
trenta-tres municipis de l’Anoia 
hagi estat -almenys fins avui- 

absent del debat. Sobretot, perquè 
la seva aportació seria interessant i 

benvinguda
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Després del resultat d’Escòcia, tal vegada hi hagi 
polítics espanyols i/o espanyolistes, que es pensin 
que el procés independentista català es desinflarà, 
més o menys ràpid, però que es desinflarà. Estan 
totalment equivocats. Després de les quatre grans 
manifestacions -i cada vegada més impressio-
nants- que hi ha hagut a Catalunya des del 2010, 
algú es pot pensar que hi ha marxa enrere? 
Els darrers anys ens han pres tantes coses, que 
fins i tot ens han pres la por. Recordo tota mena de 
maniobres atemoridores que vàrem patir abans de 
la gran V baixa. Que si no funcionarien els trans-
ports públics, que si hi hauria violents infiltrats a la 
manifestació, que si no aconseguiríem omplir els 
onze quilòmetres, que si l’ANC tenia problemes 
amb Hisenda.... més el serial de la família Pujol Fer-
rusola cada dia per totes les televisions. Tot inútil: a 
la gran V baixa hi vàrem anar una quarta part dels 
habitants de Catalunya.  
Després de l’Onze de Setembre, i mentre la gran 
majoria dels mitjans de comunicació internacional 
destacaven la manifestació, des de la premsa es-
panyola -que molt sovint em sembla de principis del 
segle passat- li treia importància o directament ens 
qualificava de manipulats pel “gobierno autonomi-
co con fondos publicos, para tapar la corrupción” 
O l’inefable ministre d’assumptes exteriors, el tal 
Garcia-Margallo proposava la suspensió de l’auto-
nomia. (Com si la definició constitucional de l’Estat 
Espanyol no fos precisament de “Estado Autonómi-
co”). 
El desprestigi de determinats dirigents o el procés 
de caiguda lliure d’alguns partits polítics -catalans 
i/o espanyols- no afecta al procés sobiranista per-
què, a diferencia del procés d’Escòcia, no és un 
partit el que l’encapçala i l’impulsa, sinó que és el 
conjunt del poble el que ho fa. L’Òmnium Cultural, 
l’AMI, però sobretot l’ANC, són les entitats cíviques 
que gestionen el moviment, i els partits polítics cata-
lans els que van posant les eines institucionals per 
tirar endavant legalment el procés.  
En el moment d’escriure aquesta columna, encara 
no tinc clar sota quina legalitat podrem votar el 9-N 
o, fins i tot, si realment podrem votar, però tinc clar 
que, per exemple, el mes de maig tenim eleccions 
municipals i després hem de votar a les generals i 
quan es dissolgui el Parlament de Catalunya, tin-
drem les -últimes?- eleccions autonòmiques.
Fins que Catalunya no sigui un estat lliure no pen-
so votar cap candidatura que no es comprometi a 
declarar la Independència, ja sigui des de l’Ajunta-
ment, des de la Diputació, des del Parlament o des 
de Las Cortes. Ja ho dic ara: no penso votar cap 
candidat que no sigui clara i inequívocament inde-
pendentista.
El dia que la meva opció coincideixi amb la majoria 
de ciutadans de Catalunya, serem lliures. La inde-
pendència no té marxa enrere, facin el que facin 
dotze jutges elegits pels partits espanyols.

No hi ha marxa enrere

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

Canviar de nom. Dir-se Gat és un conte 
popular anglès que parla d’un felí que no se sentia 
content amb el seu nom. Decidit a trobar-ne un 
de millor, se’n va anar a la selva on va veure un 
tigre que presumia de la seva presència. El gat va 
quedar bocabadat i va dir-se. “Tigre és el que vull 
ser”. Però de cop va veure com aquest fugia espa-
ordit per la presència d’un drac que treia foc per la 
boca. “És drac el que he de ser”. Però encara no 
havia acabat de dir-ho quan va començar una in-
tensa pluja i el pobre animal va quedar xop. De la 
seva boca ja només sortia un alè vaporós i en veu-
re’s d’aquella manera va marxar avergonyit. “Vull 
ser pluja es va dir el gat”. Però l’oratge li va dir que 
se n’anava perquè venia el vent que era el que el 
manava. “Així, m’he de dir vent?”. Però en acabar 
de dir-ho va sentir que el mur que envoltava la vila 
li deia que contra ell  s’estavellaven tots els vents. 
“Aleshores el meu nom hauria de ser mur?” I una 
veueta li va dir “no, no, jo sóc la rata, que faig els 
forats que tombaran aquest mur”. I aleshores el 
gat li va posar les urpes al damunt. “Només faltaria 
que hagués de ser aquest el meu nom. Si la rata 
és el més poderós, ja m’està bé el nom de gat”, 
mentre es cruspia el rosegador.
Sovint ens queixem del que la vida ens dóna. De 
les coses que ens falten i de les ànsies per ser 
algú diferent de qui som. Uns es miren només el 
seu aspecte estètic. Voldrien ser més alts o més 
baixos, més prims o més grassos. Amb els ulls 
d’un altre color o amb ganes d’eliminar allò que 
sempre ens ha avergonyit. Altres de la seva man-
ca d’atributs. Voldrien ser més intel·ligents, més 
simpàtics i tenir mes empatia. I els que es queixen 
de la falta de diners o de la classe social a la que 
pertanyen. I mai estan contents amb el que tenen. 
No s’adonen que l’embolcall que portem al damunt 
és molt dúctil i també l’expressió de la nostra per-
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sonalitat. Diem qui som a l’entorn. I tenim molts 
mitjans per expressar les millores i aprofundir en 
allò que volem ser. No podem enganyar, perquè 
no té cap mena d’importància tenir els ulls blaus 
o negres, verds o marró. Són atributs que només 
ajuden a identificar-nos. La verdadera personalitat 
està dins de nosaltres mateixos. I cal ajudar-la a 
sortir i manifestar-se. I explicar als altres què fem 
i què podem arribar a fer. És dins nostre que hi ha 
totes les capacitats del ser. També la font de de-
senganys i frustracions quan no ens sabem enten-
dre. No es pot ser excel·lent en totes les facetes 
de la vida i durant tot el temps. El millor corredor, 
capaç de batre tots els rècords de velocitat,  arriba 
un dia que ho deixa de ser. Altres el passen al da-
vant. Però no per això deixa de ser qui és. Només 
ha d’encetar una nova etapa, sense aquella qua-
litat que l’havia fet únic. Però no per això deixarà 
de ser una persona irrepetible. Només ha accedit 
a una nova etapa de la vida.
Però molts no es creuen que són únics, malgrat 
ser una certesa. Per les nostres empremtes la po-
licia és capaç d’identificar-nos. També pot fer-ho 
per multes altres característiques físiques, com 
la veu, l’ADN o l’iris de l’ull. Però això no deixen 
de ser més que característiques físiques. Les que 
compten, són les que ens identifiquen amb la nos-
tra essència profunda. Les nostres actituds, els 
nostres coneixements i la nostra voluntat. Les ex-
periències viscudes ens ajudaran a crear la nostra 
base de decisions. I així es podran  construir no-
ves situacions. I això és el que realment configura 
la nostra personalitat, que és absolutament irrepe-
tible i impossible de duplicar. Per això no cal voler 
ser el que no som. Millor és no voler ser cap altre. 
Tenir referents és una mesura intel·ligent, però no-
més per seguir avançant com a persona.  

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

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

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

Brian i Carme Stack

Tel. 93 804 00 21
93 807 80 48

www.nonameschool.com

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

ET REFORMEM 
EL BANY COMPLET

CANVIA LA BANYERA PER UN 
PRÀCTIC PLATDE DUTXA!!!

AIGUA-GAS - ELECTRICITAT-
CALEFACCIÓ - A.CONDICIONAT
MANT. INDUSTRIAL - E.SOLAR

ANGLÈS
RÀPID I SENZILL
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i per a totes les edats. 
Matí i tarda.
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www.nonameschool.com
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LOTTO 6/49
· Dissabte 20/09/2014

4-11-21-37-39-46
Complementari: 36
Reintegrament: 1

· Dimecres 24/09/2014
2-11-37-38-39-40
Complementari: 3
Reintegrament: 2

TRIO
· Dijous 18                  852  
· Divendres 19          761
· Dissabte 20     755
· Diumenge 21          265
· Dilluns 22               031
· Dimarts 23       460
· Dimecres 24      786

ONCE
· Dijous 18              18908
· Divendres 19       63352
· Dissabte 20    74228
· Diumenge 21       84799
· Dilluns 22             56703
· Dimarts 23    98585
· Dimecres 24    33493

· Dijous 18   5-17-24-26-30-44   C: 7  R: 3
· Dissabte 20   8-14-24-28-33-49  C: 25   R: 8

· Diumenge 21   9-18-26-30-31  Núm. clau: 8 

· Dimarts 23   12-13-14-29-35  Estrellas: 1/7

SETEMBRE/OCTUBRE
26: Cosme i Damià; Nil, Justina. 
27: Vicenç de Paül; Caius;  Adolf i Joan.
28: Venceslau; Llorenç Ruiz; Simó Rojas.
29: Miquel; Gabriel; Rafael; Fratern  
30: Jeroni; Sofia
1: Teresa de l’Infant Jesús; Remigi .
2: Sants Àngels de la Guarda. 

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.

Del  Kursal al 
cinema&streetfood
•• JAUME RODRÍGUEZ ENRICH

En  la seva clara voluntat de servei 
a la ciutat, La Veu  ens recorda cada 
setmana les que fa que  va tancar el 
cine Kursal (35), i per tant el que repre-
senta: que d’Igualada marxaran per no 
tornar  més un milió de euros en com-
pres i lleure en acabar el any
Mentrestant, a La Garriga i a Sitges  
la unió del cine fòrum, l’ajuntament i 
la propietat dels locals La Alhambra i 

Prado,  han trobat una solució que els 
permetrà recuperar el cinema d’actua-
litat, en el que qualifiquen d’èxit coŀlec-
tiu, perquè tots són conscients que el 
cinema d’actualitat, és comerç i gas-
tronomia, turisme cultural i un servei 
als ciutadans l’evitar desplaçaments, 
que suposen contaminació, despeses 
i riscos, especialment a la gent d’una 
certa edat.
Sembla que per part de l’Ajuntament  
d’Igualada ho contemplen com un ne-
goci privat i la pregunta és: el teatre 
no és un negoci privat? No cobren les 

companyies productores? Els espec-
tacles que es contacten per a les fes-
tes no són un negoci privat? Les fires 
històriques no són un negoci privat? 
L’Ajuntament no destina pressupost 
per captar gent a Igualada, doncs que 
el dediquin a que no marxin. Seria el 
prioritari.
El problema, a vegades, és  que es vol 
tot ho res i la solució via Teatre Ate-
neu exigeix una gran inversió. Recor-
do que en aquests moments a Europa 
està naixent un nou concepte de sala 
cinema, el cinema&streetfood per 50 

espectadors i en projecció blu-ray disc 
(12.000,00€ de inversió), que està fun-
cionant amb molt d’èxit i que aquí es 
podria resoldre per exemple  via Teatre 
Aurora o el propi Ateneu, La Cotonera, 
la Biblioteca, etc. Aquest podria ser el 
camí i en seríem pioners a Catalunya 
i Espanya. Si algú ho desitja, en tinc 
la informació que poso a disposició 
d’Igualada i els igualadins.
Si  Igualada vol mantenir la capitalitat 
comarcal i la notorietat comercial i gas-
tronòmica a Catalunya, una sala amb 
cinema d’actualitat és imprescindible.

Dia 26: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 27: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 28: BAUSILI/ADZET/ Born, 23/Av Barcelona, 9
Dia 29: SECANELL./ Òdena, 84
Dia 30: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 1: BAUSILI/ Born, 23
Dia 2: CASAS V/ Soledat, 119

cartes al director

El passat 22 d’agost, La Veu en la seva edició 1666 
informava del desmantellament del que havia sigut 
museu de l’aigua ubicat al Molí del Rigat, en el terme 
municipal de Vilanova del Camí. La companyia  (TTI)  
ho executà en dues fases.
Aquest fet era previsible ja que l’any 2012 en Ròmul 
Gavarró Castelltort va vendre a la societat AGBAR 
la majoria de les seves accions d’Aigües del Rigat 
SA i tot un conjunt d’immobles en els qual s’incloïa 
el Molí de Rigat.
El museu, avui desaparegut, estava ubicat en el molí 
que va adquirir el Sr. Ròmul Gavarró Garcia als ger-
mans Torras Basseda l’any 1922.
L’empresa Aigües de Rigat es creà en formalitzar 
la companyia  per part d’en Ròmul Gavarró García, 
nascut a Igualada el 18 de juliol de 1883 i mort a Bar-
celona el dia 3 de desembre de 1953 a l’edat de 70 
anys. Enginyer, fabricant d’olis a la Pobla de Clara-
munt i també fabricant de naips, primer a Igualada  a 
la travessia del Vallès i més tard al carrer del Carme, 
29 de Barcelona. Com us deia, en Ròmul Gavarró, 
pare, i vuit socis més constitueixen a casa del no-
tari igualadí, Agustí Roca Ribera l’onze de juny de 
1923 l’esmentada empresa, amb un capital social de 
dues-centes mil pessetes. Repartiren quatre-centes 
accions de les quals dues-centes van ser adquirides 
per en Ròmul Gavarró García. 

Vilanova del Camí ha perdut part del seu patrimoni cultural

JORDI FERNANDEZ GENÉ ·   

Seguint amb la història s’ha de dir que el primer 
propietari del molí va ésser el paraire igualadí Se-
gismund Borrull, que obtení el permís per edificar 
“Un molino drapero o devatanar paños”, autorització 
concedida pel Duc de Medinaceli i  senyor de la Ba-
ronia d’Òdena el 21 de març de 1735.
A la mort del seu pare, Ròmul Gavarró Castelltort, 
químic de professió, com a accionista majoritari, as-
sumeix la gerència de la societat Aigües de Rigat. 
Era tot un personatge. Molt del seu temps, en tots 
els sentits. Per a ell el museu era la seva distracció 
i entreteniment i alhora satisfeia el seu ego. Dirigí la 
companyia d’aigües uns 59 anys. Nascut a Barcelo-
na el 2 desembre de 1922, va morir a Barcelona el 
20 d’abril de 2013.
La col·lecció que s’hi guardava constava d’unes tres 
mil peces, ceràmica, vidre català, pintura modernista 
(de l’igualadí Gaspar Camps i altres pintors), filtres, 
d’aixetes romanes, monedes i una extraordinària 
col·lecció de llibres (unes dotze mil unitats), avui ze-
losament guardats a Barcelona.
En Ròmul Gavarró no va tenir mai la intenció de con-
solidar cap projecte museístic ni pel present ni pel 
futur de Vilanova del Camí. Mai aquesta família es 
va sentir vinculada al nostre poble, malgrat l’origen 
de l’empresa Aigües de Rigat, del tot vilanovina. Cal 
dir, però, que tampoc van rebre cap suport de l’admi-

nistració local al llarg de quaranta anys.
Com a veí de Vilanova del camí vull manifestar que 
la pèrdua d’aquest museu és un dany irreparable. 
S’ha perdut l’únic patrimoni cultural existent al nos-
tre poble. En són dos els responsables: per una part 
el menyspreu de la família Gavarró i per un altre la 
desídia de l’equip de govern del PSC-PSOE. D’en 
Vich, Sánchez, Mayoral i companyia que al llarg de 
més de trenta anys, en cap dels diferents programes 
electorals, no van proposar cap iniciativa de suport 
a la col·lecció d’en R. Gavarró a fi i efecte de conso-
lidar un espai cultural de primer ordre. Aquest fet i 
aquesta irresponsabilitat també és compartida pels 
altres grups municipals de l’ajuntament. Lamenta-
blement tots en són culpables.
Vull deixar constància que a l’última legislatura d’en 
Joan Vich, acompanyat de la Francina de Paula, 
exregidora de Cultura, varen intentar a la deses-
perada consolidar  algun projecte per Vilanova en 
diferents negociacions amb els hereus. Lamentable-
ment l’únic que van trobar-se va ser l’arrogància i la 
prepotència d’aquells que fan dels diners el seu únic 
llenguatge.
Els veïns de Vilanova del Camí han perdut l’únic pa-
trimoni cultural existent al municipi, reconegut com 
la millor col·lecció al nostre país referent a l’aigua.



S’estima que entre el 15% 
i el 30% de les dificultats 
d’aprenentatge que pre-
senten els nens estan 
relacionades amb un pro-
blema d’eficàcia i/o de 
percepció visual

Perquè  no és el mateix veure-
s’hi bé que entendre el que s’es-
tà veient.
Moltes vegades ajuntem els dos 
conceptes: el de tenir una bona 
vista amb tenir una bona visió.
Però cal saber que hi ha una dife-
rència entre aquests dos termes.
El concepte de VISTA fa referèn-
cia a veure bé uns certs objectes 
a una certa distància, mentre 
que el terme VISIÓ fa referència 
a un conjunt d’habilitats inter-
relacionades que ens permeten 
entendre allò que estem veient

ÒPTICA DURAN us parla de 
VISIÓ i APRENENTATGE

CONSULTI’NS  I DEMANI HORA.

-Susana Rodríguez Bustamante
 Diplomada en Òptica i Optometria

-Sandra Margets Morgades
 Tècnica auxiliar d’Òptica.

C/ MASQUEFA , 11 Igualada     
 Tel. 935107083

WWW.OPTICADURAN.ES       

05
D E  L ’ A N O I A Publicitat DIVENDRES

26 de setembre de 2014

·INTEGRACIÓ 
VISIÓ-ESPACIAL

·INTEGRACIÓ 
VISIÓ-AUDITIVA

·INTEGRACIÓ 
VISIÓ-MOTORA

·ATENCIÓ VISUAL
SOSTINGUDA

·PROCESAMENT DE LA
INFORMACIÓ VISUAL

·VISIÓ PERIFÈRICA

·BONA AGUDESA VISUAL

·BONA REFRACCIÓ VISUAL

·CORRECTA VISIÓ 
DE COLOR

·CORRECTA 
MOTILITAT 

OCULAR

·CORRECTA ACOMODACIÓ

·CORRECTA BINOCULARITAT

HABILITATS
D’INTEGRACIÓ
SENSORIAL

FUNCIÓ
VISUAL

PERCEPCIÓ
SENSORIAL

EFICÀCIA
VISUAL

CONTEXT 
PROFESSIONAL
DE LA SALUT

CONTEXT 
ESCOLAR

CONTEXT 
FAMILIAR

LA VISIÓ ÉS UN CONJUNT D’HABILITATS

Per tant la VISIÓ és molt més que  tenir una bona VISTA

CAL SABER TAMBÉ QUE...

En el PROCÉS d’APRENENTAT-
GE i VISIÓ, l’infant interactua en 
diversos contexts –cadascun 
d’ells desenvolupa una funció 
molt important dins del seu 
desenvolupament atencional, 
perceptiu, d’aprenentatge, de la 
memòria, visual...
Allà on un professional no hi 
arriba, degut a la manca de co-
neixements en la matèria i/o 
perquè són camps que amb 
aquests no el hi pertoca fer el 
seguiment, s’ha de tenir present 
que al darrere hi ha d’altres pro-
fessionals que els poden ajudar 
en aquest PROCÉS d’APRENEN-
TATGE i VISIÓ.
En el cas del procés d’apre-
nentatge dels nens cal tenir en 
compte els professionals de la 
visió (optometristes i oftalmò-
legs) que vetllaran per l’estat vi-
sual i el rendiment visual de l’in-
fant. D’altra banda, cal comptar 
amb els professionals que vet-
llaran pels processos cognitius i 
emocionals de l’infant -com són 
els psicòlegs. 
Molt sovint, ens trobem defec-

tes refractius i defectes en el fun-
cionament de la visió binocular 
no detectats fins a etapes en la 
vida del nen que moltes vega-
des ja és tard per poder-hi in-
tervenir adequadament. A més 
a més, també ens trobem amb  
alteracions mal diagnosticades 
(sobre diagnòstics de TDAH) per 
la falta de col·laboració entre di-
versos professionals.

Amb l’objectiu de donar  a conèixer i informar als pa-
res i professors sobre el procés de desenvolupament 
visual i d’aprenentage en els infants i del paper dels di-
ferents professionals dins d’aquest desenvolupament, 
ÒPTICA DURAN, juntament amb altres professionals 
relacionats amb el món de la salut, com PSICÒLEGS 
 i OFTALMÒLEGS us oferim un cicle de xerrades re-
lacionades amb el món de la visó i l’aprenentage dels 
infants.

El programa de xerrades plantejat és:
-VISIÓ I APRENENTAGE

-DESENVOLUPAMENT DE LA VISIÓ EN 
L’INFANT

-VISIÓ I PANTALLES
Les xerrades aniran a càrrec de:

SUSANA RODRIGUEZ BUSTAMANTE
Òptic optometrista a OPTICA DURAN

C/ Masquefa, 11 Igualada
93 510 70 83

Amb la col·laboració de
Verònica Amezcua Núñez
Llicenciada en Psicologia

Màster en Anàlisi i Conducció de Grups
Psicòloga i Psicoterapeuta en 

Centre Avancem
C/Sant Carles, 12-14, 1r 7a_Igualada // C/ Cer-

vantes, nº 4 Òdena
606 86 59 32

L’equip d’oftalmòlegs del
CENTRE OFTALMOLÒGIC D’IGUALADA
(Dra. Barbara Delas Alos i Dra. Sandra 

Ubia)
C/Sant Magí 2, 1r 1ª  Igualada

Telf. 93 803 95 29

Totes les xerrades es duran a terme a
 la seu de LA VEU DE L’ANOIA 

( C/ del Retir, 40 Igualada)

LA  XERRADA SOBRE  
VISIÓ I APRENENTATGE

 es durà a terme el proper 
dijous 2 d’octubre a les 20:30

PONENTS

SUSANA RODRIGUEZ BUSTAMANTE
VERÒNICA AMEZCUA NÚÑEZ

SI ESTEU INTERESSATS EN ASSISTIR-HI 
ENS HO PODEU COMUNICAR

VIA TELÈFON 93 510 70 83
VIA MAIL opticaduran@gmail.com

ENTRADA LLIURE
AL FINAL DE LA XERRADA US OFERIM UN 

PISCOLABIS 
 ( per tal d’intercanviar opinions i resoldre 

dubtes de manera amena i distesa)
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La magnitud de la concentració feta a Barcelona el 
passat onze de setembre, humana i estèticament 
impecable, on vora dos milions de persones al carrer 
van acolorir amb les quatre barres més de deu quilò-
metres d’amples avingudes, ha deixat bocabadat  tot 
el món. Tot?  Evidentment menys un petit reducte: 
el regne d’Espanya, illes Canàries, Ceuta, Melilla i 
Tordesillas. Que, o bé en són d’un altre, de món, o 
creuen viure al planeta dels simis, també dit de la 
Vega, per allò de bèsties torturant bous.
Aquell bon dia a la Gran Via, en el tram assignat 
als de l’Anoia, els meus records, sentiments em van 
transportat als meus graciencs i barcelonins anys 70. 
Rememoro el moment que entenc que traspasso 
la línia de l’infant casolà 
a interrogar-me per la 
cassola i els ingredients 
que ens doten a cadas-
cú de nosaltres, i en el 
conjunt de la comunitat, 
d’espurna i personalitat. 
He hagut de mirar l’any, 
no el recordava, però un 
matí del 1973 la mare 
va despenjar el telèfon i 
al cap d’uns segons va 
penjar rondinant i par-
lant en veu alta, tornà 
cap a la cuina on era 
preparant el dinar. El 
coi de trucada, la va fer 
empipar. Vaig saber que 
era el pare, la trucava 
per a dir-li que havien 
mort en Carrero Blanco. 
Que mon pare truqués 
a casa, volia dir que la 
nova era important, no-
tícia bomba, mai tan ben 
dit, però a l’altra banda 
del fil l’encaix matern va 
acostar-se a un «i per 
això em truques? », coses d’un caràcter fort. Molt 
més tard vaig anar sabent que aquell subjecte tras-
passat a l’altre barri era important; formava part de 
l’elit dirigent d’un Estat crim. Un gras fart i fat perso-
natge del cos militar de sediciosos i còmplices civils 
comandats pel general Francisco Franco. Vividors, 
bevedors, botxins i assassins a sou d’un règim to-
talitari que arrenglerat amb el feixisme va dur l’estat 
espanyol a una cruel confrontació civil i a una guer-
ra d’odi implacable contra Catalunya. Conflicte quin 
terror avis i pares passarien a fills i néts de puntetes.
El facciós funcionari militar, tot i fer-lo volar, no era 
aviador, almirall potser sí, del riu Manzanares. Va 
saltar pels aires ajusticiat de la mateixa manera que 
ho havien estat fent ells, sense judici previ i llevant la 
vida a homes i dones republicans espanyols i cata-
lans, intel·lectuals de tota mena i persones significa-
des i productives de la societat política i civil d’arreu 
de la península. A diferència, aquest fou enterrat, 
ells als assassinats els enclotaven. Evidentment, no 
comparteixo aquesta denigrant brutalitat pròpia de 
salvatges. Jovenet com era encara no en sabia res 
de l’holocaust espanyol, ni del maquis, ni de govern 
català a l’exili, ni de la resistència clandestina contra 
els sediciosos que l’any 1939 es van apropiar del 
control polític i administratiu de l’Espanya peninsu-
lar de llurs places africanes i d’aquest boci d’Europa 
mediterrània on trobem el territori natural i originari 
dels  catalans. Quan jo era petitet, beceroles i textos 
escolars amagaven llengua, enganyaven per adoc-
trinar-nos i deformaven coneixement i saber, vaja 
tal com volen tornar a fer ara amb lleis que cristians 

1977-2014: Tots amb el president

JOSEP M. PALAU I ARNAU ·    @josepmariapalau

farsants de brillantina i bola de billar en diuen legals, 
com legal ho és l’escut franquista que hi ha a l’origi-
nal de la Constitució espanyola. Text tan legal com 
il·legals serien, per a ells, els resistents que van dur 
a terme l’atemptat del 73 que va trasbalsar tot un 
règim i a ma mare.
I entretingut en el meu guiso i cocció personal, 
al 74 dit Estat assassina a Salvador Puig Antich, lla-
vis morruts ja hi era. Al 75 va i es mort el capitost 
Franco. Amb el funcionariat estatal descol·locat, 
l’any 76 els carrers de Barcelona s’encartellen anun-
ciant una manifestació per a l’11 de setembre, al parc 
de la Ciutadella de la Ciutat Comtal. El govern pro-
vincial franquista la prohibeix i finalment s’autoritzà 

fer-la a l’extraradi, a Sant 
Boi de Llobregat. Els or-
ganitzadors van haver de 
repintar el cartell amb un 
«tots a Sant Boi». Aquell 
canvi d’emplaçament, 
i en tant que jo menor 
d’edat, va fer que a casa 
em neguessin anar-hi. 
Malgrat els del règim vo-
ler diluir l’acte abocant-
lo als afores, a Sant Boi 
es van trobar que fins i 
tot brandaven banderes 
els immigrats. I enca-
ra no hi havia Súmate!. 
Al 1977 al clam de «lli-
bertat, amnistia, estatut 
d’autonomia» Barcelona 
acollia la primera gran 
manifestació de masses 
i plantofada al franquis-
me. Acòlits, ultres i PP, 
aviat s’organitzarien. 
Aquell acte va ser impul-
sat per l’Assemblea de 
Catalunya. Encara no hi 
havia l’ANC ni Òmnium. 

Va ser el detonant que va possibilitar la restitució de 
la Generalitat retrobant-nos ja l’any 77 amb un go-
vern presidencial digne i democràtic. En canvi a l’Es-
panya de caspa, de sang i fetge, sense pedigrí ins-
titucional, nul·la qualitat democràtica i nua del rang 
que té tota nacionalitat natural, a corre-cuita i amb 
alguna que altra pistola al clatell es van veure obli-
gats a constituir-se. I no serà fins a finals del 78 que 
s’aproven una diabòlica Constitució que permet afo-
raments a dojo, impunitat als criminals de la dicta-
dura i facilita carregar-se el ric patrimoni cultural i 
nacional ibèric. Sortosament, per raó d’edat, no la 
vaig poder votar i probablement per principi racional 
i fidelitat a la meva nació originària i prèvia, l’hagu-
és rebutjat. Avui, governs neofranquistes multicolors 
però incapacitats sense intèrpret, pretenen l’exclu-
siva del repartiment mafiós, i així incontrolable, de 
diners poder i favors en el feu de l’altiplà funcionarial. 
Cau d’intervenció econòmica i tributària que legalitza 
el robatori continuat i creixent de tots els impostos 
recaptats a Catalunya. Espoli per mantenir la tropa 
més gran de funcionaris que existeix al món i pagar-
se velocitat de luxe, autovies de franc i sous d’in-
fart. Malfactors que penalitzen talent i pensament i 
perpetren lleis sense complex eliminant-nos com a 
cultura i país. Per això la gernació que amb timide-
sa al 1977 omplíem els 2 km del Passeig de Gràcia 
al 2014 hem atapeït 11 km amb ciutadans valents 
preparats i moderns que demandem amb il·lusió de 
futur, democràcia, poder votar el 9 de novembre i per 
supervivència: «independència». 

Sembla mentida que no se n’adonin que això 
no hi ha qui ho pari. No es pot parar un poble, 
per més declaracions que faci el ministre Mar-
gallo amenaçant de suspendre l’autonomia. 
Continuen ignorant que fa just una setmana 
dos milions de persones (un milió vuit-centes 
mil només a Barcelona) varen sortir al carrer 
per reclamar la independència. Ja ho va dir 
l’endemà el portaveu del govern central: “El 
nombre de participants no legitima una con-
sulta que és il·legal”. Il·legal potser sí, però 
plenament legítima per part dels ciutadans de 
Catalunya. Però malgrat aquest clam, no hi ha 
el menor indici de voler fer res ni d’escoltar 
ningú. Només saben amenaçar amb l’as de 
bastos de la constitució. I, la veritat, és una 
cançó tan monòtona que ja cansa. Continuen 
pensant que tot plegat és fruit d’una fixació del 
president Mas i ERC. 
Per a ells el poble de Catalunya no existeix, 
només hi ha el poble espanyol en la seva glo-
balitat. Però hem demostrat que les amenaces 
no ens fan por, i que malgrat tots els artilugis 
per desprestigiar el moviment independentis-
ta, aquest no ha fet més que créixer, un in-
dicatiu que la gent té clar què vol. La reacció 
per part seva no ha estat altra que apujar el to 
de les amenaces. Curiosament ho fan en nom 
de la democràcia, però la democràcia que han 
imposat ells, no la que vol el poble de Cata-
lunya. I si no, per què s’entesten en prohibir 
que es faci una consulta? Només hi ha una 
resposta: perquè estan segurs que la perdri-
en. Els esdeveniments posen de manifest que 
després de 30 anys aquesta Constitució no 
serveix, com no serveix l’estat de les autono-
mies que se’n deriva. 
Les properes setmanes seran decisives per 
al nostre futur. Què passarà un cop aprova-
da la llei de consultes i recorreguda al tribunal 
constitucional? Com ha dit molt bé el president 
Mas, “no hem arribat fins aquí per fer-nos ara 
enrere”. Ha passat el temps de les declaraci-
ons i ha arribat el dels fets. Exhaurida la via 
del diàleg, Madrid i Barcelona hauran de po-
sicionar-se. El govern espanyol pot suspendre 
l’autonomia (i caldrà estar preparats per quan 
passi) i el president de la Generalitat pot dis-
soldre el Parlament i convocar eleccions ple-
biscitàries. O pot treure les urnes al carrer el 
9-N, en una actitud conseqüent amb la volun-
tat popular. 
Qualsevol pas que es faci, però, ha de ser prè-
viament mesurat i meditat. Catalunya no pot 
fer el ridícul, especialment perquè quan es té 
la raó el pitjor que pot passar és fer espec-
tacles que en minvin la credibilitat. La nostra 
força més gran ara és la raó i la unitat. Qualse-
vol divisió interna afebliria el procés. Per sort, 
però, ja hi ha hagut acords entre els partits 
per no trencar la unitat. Per a ells sí que te-
nen importància les manifestacions de l’Onze 
de Setembre dels darrers anys, perquè dar-
rere els capdavanters hi ha tot un poble que 
ha donat mostres d’una maduresa i un ordre 
que jo mateix mai hauria imaginat. Per això, 
una societat que sense ordres ni consignes 
és capaç d’organitzar-se d’aquesta manera al 
voltant d’una idea, és imparable. Després dels 
llamps i trons de les tempestes, sempre acaba 
sortint el sol.

Es tanca el cercle

JOSEP M. CARRERAS 
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De vegades penso que el Rajoy és un robot. Bé, 
potser hauria de dir androide -autòmat de forma 
humana- per ser més precís, però és molt estrany 
que cada vegada que passen coses importants, 
ofereix una conferència de premsa... a través 
d’una pantalla de plasma. Quan jo veia la tele -se-
gurament alguns dels que em llegeixen encara no 
havien nascut- van fer una sèrie anomenada Max 
Headroom, d’estil futurista inspirada pel movi-
ment cyberpunk. Rajoy m’ho recorda, salvant dis-
tàncies, perquè Max Headroom era un programa 
d’inteŀligència artificial, i dir inteŀligència i Rajoy 
no deixa de ser un oxímoron, però no comparem 
que ja se sap que les comparacions són odioses, 
i anem al que interessa.
El dijous passat a Escòcia van fer un referèndum 
vinculant per saber si els seus habitants volien ser 
un país independent del Regne Unit o no, i una 
majoria -ajustada, però majoria- van decidir que 
no, que volien continuar tal com estaven. Els inde-
pendentistes van quedar decebuts i els unionistes 
contents, com passa sempre que uns guanyen i 

Voleu dir que Rajoy no és un robot?
JOSEP M. RIBAUDÍ ·    Membre de l’ANC

els altres perden, però tot i ser celtes no els va 
caure el cel al cap.
L’endemà, amb els resultats definitius a la vista, 
els màxims responsables d’una opció i l’altra, el 
primer ministre anglès Cameron i l’escocès Sal-
mond van comparèixer per explicar-se i Cameron 
va dir una cosa molt important, una cosa que al-
guns s’haurien d’aprendre de memòria: que ell era 
contrari a la secessió d’Escòcia, però que per da-
vant de tot hi ha la possible voluntat d’un poble i 
ell -com a demòcrata convençut- no era ningú per 
oposar-s’hi. Salmond, per l’altra banda, va agrair 
als que van fer costat a l’opció que havia promogut 
i va anunciar que plegava. Quina enveja de país i 
quina enveja de dirigents.
A Espanya les coses van anar una mica diferents. 
Artur Mas va dir el que s’esperava que digués, que 
alguns tenen la fortuna que els deixin opinar i vo-
tar, i altres emparats en una constitució -que es 
veu que és com la corrent a 380 volts, no es pot 
tocar-, doncs això. L’homòleg de Cameron a Es-
panya, el Sr. Mariano, es va lluir, a fe de món que 

Ha començat el nou curs i hem de marcar els ob-
jectius pels que treballarem en els propers mesos. 
A la Unió Empresarial de l’Anoia volem continuar 
en la tasca de millorar l’entorn econòmic de les 
nostres empreses, la reactivació econòmica de la 
nostra comarca.
La història de l’Anoia s’escriu en clau industrial i 
les difícils situacions que ens toca viure són con-
seqüència del debilitament del nostre teixit indus-
trial que està en davallada des de fa més de dues 
dècades.
A la competència a la qual s’han vist abocats els 
nostres productes com a conseqüència de partici-
par d’un mercat global, s’afegeix la competència 
que sobre la ubicació de la indústria està patint la 
nostra comarca, donat que la indústria ha seguit 
un camí de centralització al voltant dels eixos de 
comunicació de la gran metròpoli de Barcelona i 
del seu port. Res ens ha afavorit en la lluita pel 
manteniment de la nostra indústria.
Però l’Anoia ha estat industrial i té els valors que 
poden mantenir-li aquest caràcter també en el 
futur.  Cal que estiguem convençuts que som un 
emplaçament ideal per a molts tipus d’indústria i 
saber mantenir i potenciar la que tenim i atraure 
aquella que pot trobar en la nostra comarca valors 
que difícilment trobarà en d’altres indrets.
En el moment actual, en què sembla que es co-
mença a donar la conjuntura per iniciar una pe-
tita recuperació econòmica, l’Anoia ha de creure 
en les seves possibilitats i s’ha de posicionar per 
captar algunes de les inversions que tenen com 

a destí Catalunya. Som la segona comarca cata-
lana, a darrere del Vallès Oriental, amb més acti-
vitats econòmiques representatives, 25 concreta-
ment, que ens donen un ventall de possibilitats de 
creixement en molts àmbits diferents. Però el que 
més ens convé és créixer en el camp industrial, 
per créixer després en el sector serveis.
Per captar inversions hem de ser atractius i donar 
visibilitat a tots aquells sectors en els que man-
tenim lideratge i en els que comptem amb actius 
per sobre d’altres territoris. No podem menyspre-
ar la formació especialitzada que s’imparteix a 
la ciutat d’Igualada i que es concentra al voltant 
del nou Campus Universitari, però també de l’IES 
Milà i Fontanals i de l’Escola Gaspar Camps. Tam-
bé comptem amb centres tecnològics especialit-
zats com AIICA-LEITAT, FITEX, i el suport des de 
Manresa del CTM. Comptem amb espais per fer 
créixer la innovació, com ara el Centre d’Innova-
ció de Vilanova del Camí i el Centre de Simulació 
i Innovació 4D Health instal·lat a l’antic hospital 
d’Igualada. Museus d’activitats econòmiques tra-
dicionals de la comarca, com el de la pell, el del 
paper, o del traginer. Biblioteques especialitzades. 
Fires, com ara Maqpaper. Associacions professio-
nals i gremis sectorials que donen suport a l’acti-
vitat econòmica i procuren les sinergies entre les 
empreses del mateix sector.
Actualment treballem per constituir el tercer clús-
ter català amb seu a l’Anoia, el del paper, que 
s’afegirà als ja existents i prestigiosos de la Pell 
i de la Moda.

BLAI PACO • President de la Unió Empresarial de l’Anoia

L’Anoia cap a la reindustrialització

07
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
26 de setembre de 2014Opinió

es va lluir. No se li va acudir res més que fer una 
roda de premsa a través de l’esmentada pantalla 
de plasma -que només té de bo que pel que ens va 
costar la tenim ben amortitzada- i deixar anar les 
obvietats de sempre, sense tenir en compte que 
l’univers és petit i les notícies corren en segons i 
que el món compararia la seva manera de sentir-
se demòcrata amb la del ministre anglès. Només li 
va faltar apropiar-se de la famosa frase del torero 
Rafael Guerra “Guerrita”: no puede ser y además 
es imposible.
Confesso que a mi em van caure un per cada ca-
mal, i em pregunto: no tenen gent una mica més 
llesta que sigui capaç de maquillar la situació i a 
base d’un toc per aquí i una mica de pólvores per 
allà com si fos la cara de l’Alícia, arreglar-ho una 
miqueta? Quina imatge dóna Ejpaña -ara ho dic 
com el ximple del Bono- davant tothom? Que no 
ho saben que mig món estaria pendent de les se-
ves declaracions, les dels uns i les dels altres? 
Doncs no, es va mostrar com és i com pensa. Po-
bre marca Espanya.

També tenim el potencial dels nostres recursos 
humans, amb experiència industrial, formats i im-
plicats en la bona marxa de les empreses.  
Des de la UEA treballem per donar relleu a tots 
aquests actius, per fer de les nostres especialitza-
cions un focus d’atenció per empreses del mateix 
sector, que poden convertir en avantatges compe-
titius les facilitats que ofereix la nostra comarca. 
Important és també el suport de la indústria auxi-
liar que pot tenir una oportunitat si es concreta el 
creixement esperat. 
Treballem per fer de la col·laboració público-pri-
vada un valor diferencial que ajudi a minvar els 
greuges que pot tenir el territori, per exemple en 
matèria del cost de connexió a la xarxa elèctrica o 
els costos impositius.
La UEA està compromesa amb el progrés econò-
mic del territori i en la generació de llocs de treball, 
així com en la qualitat d’aquests. Però per tirar en-
davant aquest progrés necessitem del suport de 
totes les empreses, que han de veure en la UEA 
l’associació que aglutina a tots els sectors eco-
nòmics i gremis de la comarca i que representa i 
prestigia a totes les empreses del territori. Defen-
sant els interessos empresarials amb independèn-
cia, sent autosuficient econòmicament. Estem se-
gurs que les empreses reconeixen aquest esforç, 
la tasca de suport que desenvolupa la entitat i que 
podem comptar amb elles per donar continuïtat al 
projecte. Més que mai necessitem el suport de to-
tes les empreses: el desenvolupament empresari-
al de la nostra comarca s’ho val.
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Com ha succeït en la majoria 
de municipis del país aquesta 
setmana, l’Ajuntament d’Igua-
lada també va aprovar -di-
marts- la moció de suport a 
la consulta del 9-N, i amb una 
amplíssima majoria de 18 dels 
seus 21 regidors. CiU, ERC, 
ICV i la totalitat dels regidors 
del PSC -quelcom inèdit a la 
resta de capitals de comarca- 
van votar favorablement. Com 
era previsible, PP i PxC van 
votar en contra.
El ple extraordinari aprovava 
així la moció que l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM) 
i l’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI) han 
impulsat en suport a la convo-
catòria de la consulta i durant 
aquesta setmana seran 829 
com a mínim els municipis que 
celebraran plens, ordinaris o 
extraordinaris, per debatre-la i 
aprovar-la. Es tracta d’un 90% 
dels ajuntaments catalans. Els 
presidents de les dues entitats 
municipalistes, Miquel Buch 
i Josep Maria Vila d’Abadal, 
han explicat que el degoteig 
d’ajuntaments que s’hi ad-
hereixen és constant i que el 
nombre total creixerà. 
La moció acorda mostrar a la 
convocatòria de la consulta 
del 9 de novembre de 2014 
“per decidir lliurement el futur 
de Catalunya”. Un suport que 
s’estén al president i al govern 
de la Generalitat, al Parlament 
de Catalunya i als partits polí-
tics que hi estan a favor. 
El text constata la “materialit-
zació” de la consulta “dins el 
marc legal que és la Llei con-
sultes populars no referendàri-
es i participació ciutadans”, ja 
que respon “a la voluntat ma-

L’Ajuntament dóna un ampli suport a la consulta del 
9-N, amb el vot favorable de 18 dels 21 regidors

Els regidors, en el moment de votar favorablement a la moció.

joritària del poble català i dels 
seus representants”.
L’acord es comunicarà en el 
període de cinc dies, des de 
la seva aprovació, al presi-
dent de la Generalitat i a la 
presidenta del Parlament de 
Catalunya i als grups parla-
mentaris. Per la seva banda, 
l’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI) i l’As-
sociació Catalana de Munici-
pis (ACM) seran els encarre-
gats de trametre’ls de forma 
conjunta al president del go-
vern espanyol, al president del 
Congrés dels Diputats, al se-
cretari general de les Nacions 
Unides, al president del Parla-
ment Europeu, al president del 
Consell de la UE i al president 
de la Comissió Europea.
Dimarts, en el ple extraordina-
ri a Igualada, amb el saló de 
sessions ple amb molts assis-
tents amb samarretes grogues 
i el lema de l’ANC “Ara és l’ho-
ra”, tots els partits polítics van 
voler dir-hi la seva.
Jordi Riba (PSC) manifestava 
que “tenim en aquest assump-
te una posició clara des de 
sempre, i votarem en cohe-
rència. La democràcia és un 
element irrenunciable i recla-
mem el dret a exercir-la. Hi ha 
una majoria clara de gent que 
ho demana, no hi ha cap altre 
camí”. 
Montserrat Mateu (ICV) deia 
que “s’ha elaborat una llei per 

posar les urnes amb totes les 
garanties possibles. Apeŀlem 
al consens entre totes les for-
ces polítiques que posen en 
primer terme la qualitat demo-
cràtica del nostre país”. 

“Si som on som, és 
perquè el poble ha dit prou”
Joan Requesens (ERC), en la 
mateixa línia, afirmava que “si 
som on som, és per la volun-
tat d’un poble que ha dit prou. 
Cada dia hi ha més ciutadans 
que demanen una votació, i 
cada vegada n’hi ha menys 
que s’enroquen. Com es pot 
parlar de democràcia i negar 
votar? Contra aquells que di-
uen que no existeix el dret a 
l’autodeterminació, els dic que 
sí, perquè està recollit fins i 
tot en la Carta de les Nacions 
Unides. Hi ha qui té por que el 
poble s’expressi”. 
Josep Miserachs (CiU) va re-
cordar en el seu discurs una 
mostra de les bestieses i ofen-
ses que s’han arribat a dir en 
els darrers mesos, per boca 
de Rosa Díez, el PP, el presi-
dent d’Extremadura... “Davant 

d’aquest escenari, ens trobem 
amb una moció que es presen-
ta en el 82% dels municipis de 
Catalunya, en un poble que ha 
mostrat en tot moment civis-
me, educació i respecte. Això 
és democràcia. Quan convé, 
les legalitats es canvien, per-
què sempre aniran per darrere 
de la voluntat d’un poble. En 
un país normal, no s’hauria de 
presentar una moció així”.
En el cantó dels unionistes, 
Robert Hernando (PxC) afir-
mava que “els lligams entre 
Catalunya i Espanya són molt 
anteriors al 1714, i els vull 
recordar que Rafael de Ca-
sanova lluitava a favor dels 
Áustries per establir un rei a 
Espanya. El que està fent Ar-
tur Mas és un engany al poble, 
fan bullir l’olla i saben que no 
es podrà fer la votació. El que 
vol la gent és poder decidir so-
bre el què interessa de veritat, 
com els llocs de treball”.
Pere Calbó (PP) va intervenir 
en un parell d’ocasions, i de 
llarg va ser qui més estona 
va parlar. Per al regidor i di-

putat l’Ajuntament ha fet “una 
utilització partidista” d’aquest 
assumpte, “es pretén donar 
suport a una consulta que 
no entra en la legalitat. Vos-
tès van tant al dictat del que 
els manen, que fins i tot avui 
s’aprovarà una moció respec-
te una consulta que ni tan sols 
s’ha convocat encara. Estan al 
servei d’un ideari polític”. 
Calbó va afegir que “és un fet 
històric que Catalunya no ha 
tingut mai tan autogovern com 
ara, fins i tot més que Escòcia”, 
i deia que “en democràcia, les 
lleis es canvien, no s’ignoren. 
Vostès s’han inventat el dret a 
decidir, i Europa no està per la 
segregació dels territoris, sinó 
per sumar, i aquest no és un 
tema que afecti a 7 milions de 
persones, sinó dels 47 milions 
d’espanyols”. 
L’alcalde Marc Castells va re-
iterar, finalitzada la votació, 
que “Igualada i el seu Ajunta-
ment seran al costat del presi-
dent i del Govern per garantir 
que el poble decideixi lliure i 
democràticament el seu futur”. 

Igualada

Crida a la desobediència

La totalitat del grup 
del PSC vota a favor 
de la moció, junta-
ment amb CiU, ERC i 
ICV, amb els vots en 
contra de PP i PxC
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Força públic va assistir al ple, al Saló de Sessions de l’Ajuntament.

Des de la campanya “Deso-
beïm”, impulsada per l’Es-
querra Independentista i els 
moviments socials, s’ha con-
vocat a tots els igualadins a 
les 19h. davant l’Ajuntament 
de la ciutat “el dia que el TC 
prohibeixi la consulta sobre 
la independència de Cata-
lunya”. En la convocatòria 
exposen que “creiem que la 
sobirania no pertany a cap 
Parlament, sinó que pertany 
al poble. I, davant el context 
actual, el govern català ha 
de triar entre: obeir la deci-
sió d’un Tribunal format per 

12 persones al servei d’inte-
ressos espanyolistes i dels 
mercats financers o, per altra 
banda, obeir la voluntat popu-
lar i la democràcia i convocar 
la consulta tant si com no”. 



09
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
26 de setembre de 2014Igualada

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El conflicte intern que viu des 
de fa mesos el PSC i el seu 
paper en el procés sobiranista 
català han provocat diferents 
reaccions a tot el país, fins 
a situar aquest històric partit 
polític, en un moment determi-
nat, al llindar del trencament. 
A Igualada, el PSC ha mantin-
gut sempre una actitud favora-
ble al dret a decidir, quelcom 
que s’ha pogut tornar a veure 
aquesta setmana amb l’apro-
vació de la moció de suport al 
9-N. D’altra banda, estem a 
menys d’un any de les elecci-
ons municipals, les primeres 
després de la sonada derro-
ta de Jordi Aymamí el 2011. 
S’obren interrogants, que hem 
intentat resoldre amb Jordi 
Riba, portaveu dels socialistes 
a l’Ajuntament i Primer Secre-
tari del PSC a Igualada.

Ja fa un any, vostè deia a La 
Veu que en les properes mu-
nicipals podria tornar a fer-
se una candidatura similar a 
l’Entesa. Això es manté?
Sí, però no per res que tingui a 
veure amb ara. Es manté des 
de fa quinze anys, això. Sem-
pre hem dit que els partits no 
són fins en sí mateixos, sinó 
el mitjà a través del qual es 
canalitzen posicions ideològi-
ques. L’Entesa va ser un clar 
reflex d’aquesta idea. Les op-
cions d’esquerres i progressis-
tes d’Igualada han de confluir 
en un espai que, en aquests 
moments, articulin una alter-
nativa a l’Ajuntament. Aquest 
és el nostre plantejament, i no 
obeeix a una guerra tacticista 
de sigles, sinó a una lògica 
emparada en allò que el PSC i 
altres forces polítiques i molta 
gent va catalitzar en l’Entesa 
per Igualada. 
En les eleccions del 2011 no 
va ser possible repetir-ho, 
però nosaltres entenem que 
és bo, convenient i necessari 
plantejar aquest objectiu, fins i 
tot més enllà de les eleccions 
municipals, amb un criteri més 
general i ampli.
Avancem, Nova Esquerra, hi 
caben, en aquest projecte?
Sens dubte. Molts companys 
hi participem, de fet. Repre-
senten la diversitat que defen-
sem en les esquerres.
No em negarà que han can-
viat moltes coses, en els úl-
tims anys. Això no influeix?
El mapa polític, a nivell de país 
i també a nivell local, en molts 
municipis, s’està sacsejant de 
forma intensa. Molt probable-
ment veurem canvis estruc-
turals profunds que alteraran 

Jordi Riba.

Entrevista al Primer Secretari del PSC a Igualada, Jordi Riba

“Estic compromès 
amb la política 
municipal, i ho 
mantinc fermament. 
Estic en disposició 
total i absoluta a 
concórrer a les 
properes eleccions”

“El context polític ens convenç que projectes com el de 
l’Entesa per Igualada són ara més necessaris que abans”

significativament la correlació 
de forces que fins ara ha estat 
tradicional. Doncs amb més 
raó si cal creiem que opcions 
d’esquerres i progressistes 
han de confluir d’alguna ma-
nera per poder-hi donar res-
posta. El context ens convenç 
que allò que abans ja era ne-
cessari, ara ho és més. El que 
som i el que representem està 
molt clar, la gent ja ho sap.
Segur? Ho dic perquè el 
PSC vota respecte el 9N en 
contra a molts llocs, seguint 
les consignes del partit, i 
vostès a Igualada voten a fa-
vor. Algun votant socialista 
de la ciutat potser no entén 
res.
Nosaltres sempre hem estat 
molt enemics de les consig-
nes. Entenem la política com 
un servei al ciutadà, no a un 
partit. El que es decideix a 
l’Ajuntament d’Igualada pen-
sem que s’ha de fer reflexi-
onant en base a l’anàlisi del 
nostre territori. De tota mane-
ra, la instrucció final del partit 
en aquest tema era donar lli-
bertat de vot, sempre i quan 
el que es votés s’adeqüés a 
la legalitat. Nosaltres vàrem 
preguntar si el text de la moció 
era legal, i ens van dir que sí. 
Doncs cap problema. També li 
he de dir que la decisió la te-
níem presa abans de la lliber-
tat de vot. En això hem votat 
sempre en consciència, i en 
coherència amb el que hem 
fet en altres ocasions respecte 
el procés sobiranista.
No li han cridat mai l’aten-
ció, des de Nicaragua?
Mai. I si ho fessin, els argu-
mentaria des del punt de vista 
del territori i de les convicci-
ons, sense cap mena de dub-
te. Però insisteixo en què això 
no ha passat mai.
A més de la crisi interna a 
nivell nacional, el seu partit 
també ha estat notícia, ma-
lauradament, a la comarca. 
Em refereixo als casos de 
Vilanova del Camí, de Mont-
bui, i de les baixes sonades 
de militància que hi ha ha-
gut. Ha obligat tot plegat a 
una reflexió coŀlectiva?
És cert que hi ha hagut bai-

xes significatives, però també 
li he de dir que no ha estat 
pas per discrepàncies amb el 
grup municipal d’Igualada, ans 
al contrari, ha estat per tot el 
que ha passat a nivell nacio-
nal. Les reflexions hi són, però 
més a nivell personal, indivi-
dual. A nivell coŀlectiu el que hi 
ha hagut són debats que han 
conduït, per exemple, al nos-
tre posicionament a favor de la 
consulta del 9N.
Al PSC tenim molts deures a 
fer des del punt de vista del 
funcionament intern. Ha d’ha-
ver-hi més llibertat en la coe-
xistència de diversitat ideolò-
gica. Al meu entendre existeix 
una excessiva rigidesa. És 
una de les assignatures pen-
dents que s’han d’afrontar de 
forma imminent.
Que 32 dels 33 pobles de 
l’Anoia donin suport al pro-
cés, i que la veu discordant 
sigui la del Primer Secretari 
del PSC Anoia com alcalde 
de Montbui, quina opinió li 
mereix?
Jo tinc la meva opinió res-
pecte la qüestió de fons, que 
ja se sap. Però de la mateixa 
manera que demano respecte 
a la diversitat ideològica que 
jo practico a Igualada, lògica-
ment haig de respectar altres 
posicionaments.
Tornem a Igualada. No creu 
que han fet, malgrat ser la 
primera força de l’oposició, 
poc soroll?
El 2011 va haver-hi un can-
vi a l’Ajuntament, i nosaltres 
veníem d’una etapa llarga de 
govern. Vam respectar, és 
clar, la decisió popular, i es va 
donar un temps al nou govern 
a desenvolupar les seves po-
lítiques. Això no significa que 
vam renunciar a fer d’oposi-
ció, que hem fet sempre pro-
postes, als pressupostos, per 
exemple, des del primer dia. 
Creiem que l’oposició no ha 
de ser notícia per les seves 

sortides de to o per exabrup-
tes. Tampoc, li de confessar, 
això va amb el meu estil. No-
saltres ja vam dir el primer dia 
que mai faríem ús de les mit-
ges veritats, de propagar ru-
mors infundats, o mobilització 
sobre la base de falsedats... 
Nosaltres això no ho hem fet. 
Nosaltres no farem aquest ti-
pus d’oposició que estem con-
vençuts que ens van fer.
També li he dir que observem 
que el govern actual té actituds 
força sovint que fan pensar 
més que són a l’oposició, en 
els llocs de govern. És a dir, jo 
haig de fer oposició a algú que 
encara fa oposició després de 
tres anys i mig governant, per-
què el 80% del seu discurs és 
la crítica a l’acció del govern 
anterior. Això ja ho van jutjar 
els igualadins en unes elecci-
ons, no? Certament peculiar.
Vol dir amb això que no hi 
ha res de què debatre, ara?
Hauríem de debatre sobre les 
propostes d’avui, i les accions 
d’avui i de futur. El problema 
és que n’hi ha poques. Ja he 
dit en altres ocasions que el 
govern actual ha fet molts 
anuncis grandiloqüents que 
sovint acaben en fum. Costa 
de trobar accions, gairebé es 
podrien comptar amb els dits 
d’una mà. Molt foc d’ence-
nalls, i poca gestió. 
Pensi que, ara que parlàvem 
del tema nacional, mentre tots 
aquests anys hem estat par-
lant d’això, alhora hi ha hagut 
un retrocés social brutal, que 

ha encés les alarmes a to-
tes les institucions  sobre el 
creixement de la desigualtat, 
també a Igualada. Mentre al-
guns han estat debatent no-
més el tema nacional, s’han 
intentat amagar un seguit de 
retallades, accions de govern 
absolutament regressives, 
que no compartim. Nosaltres, 
com a PSC a Igualada, ja hem 
demostrat que estem amb el 
tema nacional. Bé, doncs, ara 
també volem parlar de l’altre.  
L’omnipresència del tema na-
cional, que reconec que és 
molt important, ha amagat 
moltes coses. Dimarts, en el 
ple ordinari, pràcticament nin-
gú no va parlar de res que no 
tingués a veure amb el tema 
nacional! Això no ho podem 
permetre!
El regidor Joan Torras, 
d’ERC, li dirà que es va fer 
un gran Pacte Social.
De pacte, res de res. Nosal-
tres no vam pactar res. Vam 
votar. És insuficient, limitat, i 
no s’han complert els calenda-
ris. Però mai votarem en con-
tra d’un tema social. Mai.
Ja veig que troba a faltar 
polítiques d’esquerres, a 
l’Ajuntament. 
Claríssimament. En matèria 
educativa, per exemple, hi ha 
mesures clarament regressi-
ves i retallades. També n’hi ha 
hagut en beques i en ajudes 
socials. I també en les políti-
ques fiscals. No estem d’acord 
amb els creixements de l’IBI 
en els darrers tres anys, més 
d’un 17%. L’Ajuntament ha re-
captat 2,7 milions d’euros més 
en contribucions. En temps 
de crisi, cal contenció fiscal, i 
els governs conservadors, ho 
fan a l’inrevés. Retallades en 
despesa, i augments en in-
gressos. 
L’excusa del govern de CiU 
és que el deute de l’Ajunta-
ment és de 60 milions d’eu-
ros, i que la culpa és seva.
Miri, el pressupost de l’Estat 
ha baixat en els darrers anys. 
El de la Generalitat, també. I 
el de l’Ajuntament d’Igualada? 
Ha pujat! En els dos darrers 
exercicis! Com encaixa, això, 
en el discurs que diu el go-
vern? Hi havia marge per fer 
una altra política fiscal, però 
no ho han volgut fer.
I amb tot aquest panorama, 
li fa iŀlusió de tornar-se a 
presentar de candidat?
Estic compromès amb la po-
lítica municipal, i ho mantinc 
fermament. Estic en disposició 
total i absoluta a concórrer a 
les properes eleccions.

“Al PSC tenim molts 
deures a fer des del 
punt de vista del 
funcionament intern. 
Ha d’haver-hi més 
llibertat en la coexis-
tència de diversitat 
ideològica”
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Una empresa relacionada 
amb l’oci nocturn va presentar 
abans de l’estiu a l’Ajuntament 
un projecte per ampliar el que 
antigament era la discoteca 
“Vogue”, l’avinguda Europa 
del barri de les Comes. La 
idea dels promotors és crear 
un espai d’oci amb sis sales 
amb ambients diferents, que 
convertiran en l’espai musical 
més gran de l’Anoia. Per això, 
a més de la nau que enca-
bia la discoteca “Vogue”, se 
n’incorporaran cinc més adja-
cents, en règim de lloguer. 
El projecte compleix la nor-
mativa completament, perquè 
fonts municipals i de la pròpia 
empresa han assegurat que 
“en cap cas es tracta d’una 
macrodiscoteca”. De fet, se-
gons la normativa vigent, l’afo-
rament màxim permès serà 
d’unes 600 persones, fruit 
d’un canvi que es va fer en el 
seu dia per evitar precisament  
que es pogués construir una 
gran discoteca prop d’espais 
habitats.

Vista àeria de Les Comes, i marcat, l’espai on aproximadament es farà l’espai d’oci.

El projecte, que 
preveu l’ampliació del 
que era Vogue a sis 
sales amb diferents 
ambients, preocupa 
el PP i a veïns de la 
zona, però compleix 
la normativa

Presenten un projecte per ampliar l’espai d’oci 
i discoteca de l’avinguda Europa, a les Comes

Òmnium elabora uns vídeos per incentivar 
el debat sobre la independència
REDACCIÓ / LA VEU

La seu territorial de l’Anoia 
d’Òmnium ha engegat una 
iniciativa que, sota el nom ‘Hi 
tenim molt a dir’, pretén apro-
fundir en diferents aspectes 
del debat sobre la consulta del 
9 de novembre i sobre qües-
tions relacionades amb la in-
dependència. En tot aquest 
procés que està vivint Catalu-
nya, la ciutadania hi té un pa-
per protagonista. És per això 
que es vol donar la paraula a 
persones vinculades al teixit 
associatiu i a moviments soci-
als, per tal de reflexionar sobre 
diferents aspectes de l’ano-
menat ‘procés’: la mobilitza-
ció, el paper dels moviments 
socials i de les institucions, la 
desobediència, el model de 
país, l’ampliació del dret a de-
cidir a temes socials...
“La construcció d’un nou es-
tat és un procés que és viscut 

de maneres molt diferents i 
que genera dubtes, oportuni-
tats, pors, recels, avantatges, 
inconvenients,... i és per això 
que es convida a la ciutadania 
a reflexionar-hi en veu alta”, 
diuen des d’Òmnium.
La iniciativa ‘Hi tenim molt a 
dir!’ consta de diferents vídeos 
que volen incentivar la realit-

zació d’un debat a fons sobre 
diferents qüestions, amb mati-
sos que sovint no recullen els 
grans mitjans. Estan basats 
en converses enregistrades 
en diferents llocs de la comar-
ca, i volen contribuir al debat 
sobre el moment actual, així 
com d’alguns aspectes més 
enllà del 9 de novembre. 

Imatge d’un dels vídeos d’Òmnium Cultural Anoia.

Avinguda Europa, a l’altura de la discoteca, quan s’anomenava “Vogue”.

Malgrat tot, el projecte ha ai-
xecat neguit entre els veïns 
dels tres blocs de pisos que 
hi ha davant mateix, o els que 
habiten als carrers Calafell, Ir-
landa o Abat Oliba. El tema va 
arribar dimarts en el ple muni-
cipal.
El Partit Popular va mostrar la 
seva “preocupació” pel projec-
te. El regidor Joan Agramunt 
va manifestar al govern, que 
aquest “és un tema de molta 
transcendència, que genera 
preocupació i alhora força in-
certesa entre el veïnat i que 
pot comportar i generar pro-
blemes a la via pública”. Tam-
bé va preguntar al govern si 

és plantejava la possibilitat de 
portar a terme la suspensió de 
llicències. “El que és evident, 
és que no cal precipitar-se,  i 
del que és tracta és d’evitar 
problemàtiques en un futur a 
curt i mig termini”, va dir Agra-
munt.
El regidor d’Urbanisme, Jordi 
Pont, ha tret ferro a aquest 
tema i ha recordat que “el pro-
jecte compleix perfectament la 
normativa”, tot i que “els nos-
tres tècnics estan acabant de 
repassar tot l’expedient i es 
mirarà que l’empresa complei-
xi tots els requisits necessa-
ris i alguns més, precisament 
perque hi ha habitatges a la 
vora”. A la propera edició de 
La Veu, informarem més de-
talladament de les caracterís-
tiques d’aquest projecte.

ICV demana al govern 
municipal els comptes 
dels ajuts escolars
REDACCIÓ / LA VEU

El grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya-EUiA-Verds 
ha presentat a l’alcalde Marc 
Castells una sèrie de pregun-
tes per a conèixer d’una forma 
més general i amb números 
reals les beques a atorgar 
també per a llibres de text, ma-
terial escolar i escoles bressol. 
De moment, l’Ajuntament no 
ha obert encara la convocatò-
ria dels ajuts de menjador.
La regidora d’Iniciativa, Mont-
serrat Mateu, reconeix que 
“som coneixedors que el 
gruix dels ajuts de menjador 
es tramiten des del Consell 
Comarcal de l’Anoia”. Igual-
ment, però, recorda “que tam-
bé l’Ajuntament d’Igualada va 
aprovar unes bases per con-
cedir ajuts de 3€” amb aquest 
concepte. De fet, és un dels 
objectius del Pacte Social lo-
cal.
Mateu lamenta que l’Ajunta-
ment encara ni els hagi con-
vocat, així com que el Consell 
hagi anat amb més retard so-
bre aquest tema. En aquest 
sentit demana a l’alcalde que 
hi posi remei, i que contrasti 
tota la informació amb l’ens 
Comarcal.
Per altra banda, la regidora 
pregunta a Castells quantes 
sol·licituds per ajuts de llibres 
de text ha rebut l’Ajuntament, 
quantes són per Educació Pri-
mària, quantes per Secundà-
ria, els que s’han acabat ator-
gant per a cadascuna de les 
dues etapes educatives i amb 
quin import en cada cas. Ma-
teu pregunta igualment pels 
ajuts de material escolar.
Sobre l’etapa preescolar, la 
regidora d’Iniciativa demana 

a l’alcalde quantes sol·licituds 
d’ajuts per a l’escolarització 
en escoles bressol ha rebut 
l’Ajuntament, quantes corres-
ponen a centres de titularitat 
municipal, quantes a centres 
de titularitat privada i els que 
s’han atorgat finalment per a 
cadascun dels dos grups. De 
la mateixa forma, la regidora 
s’interessa per conèixer les 
dades dels ajuts de menjador 
d’aquest cicle d’Educació In-
fantil.
Directament, el grup d’Inicia-
tiva tem que Igualada no es 
pugui gastar els 12.000€ que 
la Diputació li va concedir per 
ajuts de menjador per infants 
de les escoles bressol mu-
nicipals degut a la davallada 
en la matriculació. Montserrat 
Mateu avança que “al pas que 
anem, també hauran sobrat 
diners de les beques per l’es-
colarització”. 
El grup municipal culpa de la 
disminució de la inscripció de 
les llars d’infants municipals 
a la política de retallades del 
govern de CiU a la Generali-
tat que, amb el seguidisme 
de l’Ajuntament, ha provocat 
directament l’exclusió dels in-
fants de les famílies amb les 
rendes més baixes o en situa-
ció de pobresa que no poden 
accedir a aquest servei.    

Montserrat Mateu.
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La malaltia arterial diabèti-
ca i el peu diabètic 
En la malaltia arterial o 
arteriosclerosi, un dels 
factors que desenvolu-
pen més ràpidament la 
malaltia és la DIABETIS 
o alteració metabòlica de 
múltiples causes carac-
teritzades per l’augment 
crònic de la glucosa en 
sang per un trastorn en 
la metabolització dels 
hidrats de carboni en el 
nostre organisme, afavo-
rint una degeneració molt 
ràpida de la paret de les 
artèries i provocant com-
plicacions circulatòries 
per falta de reg sangui-
ni en tots els òrgans del 
nostre cos.

Quins símptomes acostu-
ma a presentar la diabetis 
mellitus o de l’adult? 
Freqüentment i en les fases 
inicials no s’aprecien símp-
tomes però es pot sospitar 
si hi ha set, cansament, ori-
nar molt freqüent i pèrdua 
de pes sense justificació, 
també pot haver-hi crisi 
de mareig, visió borrosa i 
sudoració no explicables, 
però si hi ha antecedents 
familiars de diabetis cal te-
nir la precaució de fer unes 
anàlisis de sang per valo-
rar-la.

Quines són les complica-
cions més freqüents de la 
diabetis mellitus? 
La majoria estan relacio-
nades amb la disminució 
del flux sanguini per lesió 
o obstrucció de les artèri-
es, sent més freqüent i en 
un inici les de petit calibre, 
provocant retinopatia amb 
potencial pèrdua de visió, 
degeneració dels ronyons 
amb possible fallada renal i 
necessitat de diàlisi i malal-
ties cardiovasculars en cor 
cervell i en membres infe-
riors. 

És freqüent veure en els 
casos avançats i mal con-
trolats lesió dels cordons 
nerviosos de les cames 
i peus, facilitat per infec-
cions, alteracions en les 
dents i degeneració cutà-
nia amb úlceres a peus i 
cames, així com lesions 
degeneratives dels ossos 
dels peus.

Qui és susceptible de de-
senvolupar una diabetis de 
l’adult? 
La probabilitat augmenta 
amb l’edat, és menor d’un 
10% per sota dels 60 anys 
i entre un 15% i 20% entre 
els 60 i 80 anys, i és més 
freqüent en els homes de 
menor edat i en les dones 
majors de 70 anys. Però hi 
ha una alta correlació en-
tre diversos factors que la 
poden provocar com a he-
rència genètica, de pares 
o avis diabètics i altres de 
menor rellevància com la 
falta de mobilitat, l’alimen-
tació i la presa de certs 
medicaments de forma 
crònica. Com a dada curio-
sa cal tenir en compte que 
un estudi estadístic recent i 
molt seriós realitzat durant 
més de 20 anys en 50.000 
individus, es va corroborar 
que fumar 20 o més cigar-
retes diaris incrementar en 
un 65% la probabilitat de 
desenvolupar diabetis.

Què és el PEU DIABÈTIC? 
És un conjunt d’alteraci-
ons patològiques, que en-
globa tant la isquèmia de 
l’extremitat o falta de reg 
sanguini, la lesió dels cor-
dons nerviosos que trans-

meten la sensibilitat al peu 
o neuropatia diabètica, la 
degeneració dels ossos 
amb fragilitat i trencaments 
espontànies i les infecci-
ons de la pell i dels teixits 
subcutanis amb lesions i 
úlceres de molt difícil trac-
tament amb predomini en 
els dits del peu.

Quins són els símptomes 
del peu diabètic? 
La disminució de la circu-
lació de les grans artèries 
però sobretot de les petites 
(microangiopatia) condicio-
nen al peu a rebre menys 
oxigen i nutrients per la 
qual cosa predisposen al 
costat de la disminució de 
la sensibilitat neurològica a 
lesions de deformitat, feri-
des i úlceres que s’infecten 
amb gran facilitat. 
En una primera fase s’ob-
serva una alteració de la 
coloració de la pell i una 
disminució del tacte super-
ficial, al costat d’aquests 
signes la persona explica 
dolor en cames al caminar 
(claudicació intermitent) o 
dolor en repòs nocturn al 
peu que s’alleuja al cami-
nar, podent haver dolor ar-
ticular i ossi a la planta del 
peu per la degeneració o 
infecció dels ossos meta-
tarsos i falanges dels dits.

Quines lesions s’observen 
al peu diabètic? 
A més de les alteracions 
de coloració, des pal·lidesa 
fins enrogiment crònic de 
la pell, sobretot de la part 
distal (peu de llagosta), ob-
servarem també trastorns 
de les ungles amb engrui-

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS
POLICLÍNICA IGUALADA

Carrer de carretera de Manresa, 59 - Tel. 93 804 37 48 - Igualada
www.laservarices.com

www.angiovascular.com

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL 

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

ximent o pèrdua de les ma-
teixes i amb petites lesions 
sota d’elles, úlceres inter-
digitals molt doloroses tant 
espontàniament com a la 
fricció entre els dits, úlceres 
tòrpides arrodonides però 
no doloroses a la planta 
del peu a la zona dels caps 
dels metatarsos provoca-
des per la manca de sen-
sibilitat cutània i abscessos 
i infeccions dels dits amb 
freqüents fístules fins al os 
que en moltes ocasions no 
responen als tractaments i 
provoca amputacions més 
o menys extenses.

Quina prevenció s’ha de fer 
davant del peu diabètic? 
Primer de tot s’ha de con-
trolar la possibilitat de patir 
una diabetis tant per exis-
tència dels símptomes des-
crits com per una herència 
genètica dels nostres ante-
cessors. És importantíssim 
eliminar altres factors de 

Preguntes i respostes més freqüents en les malalties 
circulatòries arterials, venoses i limfàtiques

risc que provoquen tam-
bé arteriosclerosi com la 
hipertensió, el tabac i el 
colesterol ja que la seva 
associació potència con-
siderablement l’agressió 
vascular de la diabetis. 
Acudir al metge davant del 
dubte i fer els controls que 
aconsellin, recomanant en 
pacients amb antecedents 
directes de diabetis, una 
anàlisi de sang un cop 
l’any, a partir dels 50 anys. 
Respecte a la prevenció 
del desenvolupament del 
peu diabètic quan ja es 
coneix la malaltia arterial 
diabètica és imprescindi-
ble tenir una higiene es-
tricta dels peus, utilitzant 
cremes hidratants, control 
rigorosos de les ungles i 
utilitzar calçat tou, ample i 
amb correcció de les pos-
sibles deformitats ortopè-
diques, per evitar frecs i 
lesions per insensibilitat 
cutània.

Dit diabètic

Úlcera neurotròfica plantar

Úlcera cinquè metatars
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La bassa d’oli que s’intuïa a 
la “nova” Igualada Comerç 
que encapçala Xavier Figue-
res -també regidor del PSC, 
a l’oposició a l’Ajuntament- ha 
durat quatre dies. A l’aparició 
de fa uns mesos d’una asso-
ciació de botiguers al nord de 
la ciutat, en clara sintonia amb 
el govern municipal, aques-
ta setmana s’ha conegut que 
una catorzena de comerciants 
del nucli antic, la zona comer-
cial més important d’Iguala-
da, han reactivat l’Associació 
de Botiguers del Nucli Antic. 
I no semblen massa contents 
de com han anat les coses. I 
no precisament amb l’Ajunta-
ment.

Interessant iniciativa 
Dimecres es van presentar 
amb una interessant iniciativa, 
que compta amb la coŀlabora-
ció del Centre d’Estudis Co-
marcals d’Igualada (CECI), tot 
recuperant una figura històri-
ca, el “Costiolet”, una mena de 
“Salero” que, en el segle XVI, 
acompanyava les autoritats lo-
cals, va ser macer i porter del 
Consell de la Vila. Ara cuidarà 
de guiar visites familiars a la 
zona comercial per antonomà-
sia, tot explicant detalls de la 
història de la ciutat. 
La iniciativa s’estrena avui 

Ricard Aldea, Àngels Chacón, Jaume Farrès (Ceci) i Sara Castells, dimecres a l’Ajuntament.

“Que no pensin per 
tu”, primera Trobada 
de Joves de l’Anoia 
el 3 d’octubre

D’acord amb 
l’Ajuntament, l’entitat 
es reestrena 
avui amb “En 
Costiolet”, un 
personatge que 
guiarà els visitants 
pel centre tot 
explicant la història 
d’Igualada

Botiguers del Nucli Antic s’organitzen perque “no 
s’està donant resposta a les nostres necessitats”

El Servei de Joventut del Con-
sell Comarcal convoca el col-
lectiu juvenil a la primera Tro-
bada de Joves de l’Anoia, que 
es farà el divendres 3 d’octu-
bre, de les 6 de la tarda a 2/4 
de 9 del vespre, al Campus 
Motor de Castellolí. 
Amb el lema ‘Que no pensin 
per tu’, aquesta primera troba-
da s’adreça a joves entres 13 
i 35 anys i vol ser un espai de 
reflexió i debat sobre diferents 
temes que són del seu inte-
rès. Al mateix temps, pretén 
fomentar que els joves s’impli-
quin, de manera continuada, 
en el disseny, la planificació i 
el desenvolupament de políti-
ques, programes i serveis de 
Joventut a la comarca, creant 
un nou canal de participació 
directe i permanent.
En la sessió es tractaran qües-
tions com l’educació i la for-
mació, el món laboral i l’accés 
a la feina, la mobilitat o l’oci i 
el lleure, entre altres. Es faran 
tres grups de debat, ja que 
els assistents es dividiran per 
edats: de 13 a 17 anys, de 18 
a 25 anys, i de 26 a 35 anys. 
Les inscripcions es poden fer 
fins avui divendres, 26 de se-
tembre, a  http://ves.cat/l964 i 
també al telèfon 679 96 46 65. 
S’oferirà servei d’autobusos, 
amb recorreguts per definir 
segons els inscrits. 
Per a més informació podeu 
escriure a msoldan@anoiajo-
ve.cat  o trucar al 93 805 15 
85. 

Tallers gratuïts de 
cupcakes i cookies, 
i de Capoeira, als 
casals Montserrat i 
del Passeig

Apunteu-vos al taller per a fer 
pastissets i galetes decora-
des (cupcakes i cookies), al 
Casal del Passeig. L’activitat 
es farà els dilluns, de 18:30 
a 19:30h. Comença el 6 d’oc-
tubre fins el 15 de desembre. 
A càrrec d’ Alejandro de “Mi 
dulce Paco”. L’activitat és gra-
tuïta i el material va a càrrec 
de l’usuari. Les persones inte-
ressades us podeu inscriure 
trucant al tel. 938033312 o al 
938043661 o de forma pre-
sencial al Casal del Passeig.
Al Casal Cívic Montserrat fa-
ran un curs de Capoeira gra-
tuït per a joves a partir de 12 
anys. Del 9 d’octubre al 18 de 
desembre, els dijous, de 7 a 8 
de la tarda. A càrrec de Luis 
Enrique Silva de Jesús. Per 
inscripcions, podeu trucar al 
Tel. 93 804 36 61.

divendres mateix, de comú 
acord entre l’associació de 
comerciants del nucli antic i 
l’Ajuntament, amb l’ajut del 
CECI i l’escola de teatre de “la 
Tarima”. D’Igualada Comerç, 
ni rastre.
És lògic que el periodista s’in-
teressi per què. “No estem 
enfrontats amb ningú, sim-

plement Igualada Comerç té 
la seva manera de fer les co-
ses i nosaltres creiem que no 
s’està donant resposta a les 
nostres necessitats”, deia Ri-
card Aldea, president de l’en-
titat. Més clar, l’aigua. “El nucli 
antic es mor per inanició per 
manca d’esma. Últimament 
sembla que s’està animant, i 
hem d’aprofitar-ho al màxim 
per aconseguir que sigui l’or-
gull de tots els igualadins”, 
afegia Aldea. El que manquen 
són més associats. “De mo-
ment som 14, però convindria 
ser més per tenir més força i 
poder fer mes coses”, diu. De 
moment, no hi ha cap establi-
ment d’hostaleria, un dels sec-
tors amb més presència en el 
centre de la ciutat.
El projecte del “Costiolet” es va 
presentar dimecres a l’Ajunta-

ment amb la tinent d’alcalde de 
Dinamització Econòmica de 
l’Ajuntament, Àngels Chacón, 
acompanyada del president 
Ricard Aldea, i la secretària 
de l’associació, Sara Castells, 
i de Jaume Farrés, en repre-
sentació del CECI. Un actor 
encarnarà aquesta figura his-
tòrica i entranyable i, sota el 
títol En Costiolet visita la ciu-
tat, encapçalarà un recorregut 
pel casc antic, adreçat a tots 
els públics però molt especi-
alment a famílies i infants, on 
explicarà la història d’Igualada 
amb anècdotes i curiositats. 
Segons els responsables de 
la iniciativa, aquesta perse-
gueix un doble objectiu. D’una 
banda, fer conèixer la història 
i el ric patrimoni de la capital 
de l’Anoia i, de l’altra, atraure 
el públic familiar al nucli antic, 
afegir a l’experiència comerci-
al una vivència lúdica i cultural 
per passar en família i, amb tot 
plegat, aconseguir una major 
fidelització dels clients. 
La ruta tindrà lloc avui a partir 
de les 19h, arrencant des de la 
plaça Pius XII i amb una dura-
da aproximada d’uns cinquan-
ta minuts. Si la valoració de la 
primera experiència és positi-
va, la voluntat dels impulsors 
es donar-li continuïtat. 

La Teixidora promou el debat sobre si convindria un 
èxercit o com seria l’esport amb la independència
REDACCIÓ / LA VEU

Aquesta setmana s’han de-
senvolupat dos debats més 
organitzats a l’Ateneu relaci-
onats amb la independència 
del país, dins dels actes de la 
campanya pel Sí- Sí impulsa-
da des del Casal Independen-
tista La Teixidora. 
Un xerrada, que duia per títol 
L’esport català en la Catalu-
nya del futur, va oferir dades 
i arguments de com s’hauria 
de tractar el món de l’esport 
en el país que construirem 
entre tots. La presentació de 
l’acte va anar a càrrec d’Isma-
el Miquel, llicenciat en INEF 
i professor de secundària a 
l’institut Joan Mercader. Els 
ponents van ser Sergi Blas-
ques, advocat i vicepresident 
de la Plataforma Proselec-
cions Esportives Catalanes, 
una associació sense ànim 
de lucre que té com a objectiu 
aconseguir el reconeixement 
internacional de les seleccions 
esportives catalanes, i Santi 
Carda, exjugador de l’Igua-
lada Hoquei Club i president 

estat independent. 
L’Ateneu també va acollir la 
xerrada Volem exèrcit, els ca-
talans?. L’acte va ser presen-
tat per Carles Costa, un dels 
primers insubmisos de la co-
marca. En la presentació, va 
transmetre la seva experièn-
cia com a insubmís, tot fent un 
paral·lelisme amb el context 
actual, on es parla de desobe-
diència civil: per a canviar una 
llei injusta, cal desobeir.
La xerrada va anar a càrrec 
del ponent Jordi Calvo i Ru-
fanges, economista i investi-
gador sobre cultura de pau, 
desarmament i economia de 

defensa, membre de la junta 
de l’Internacional Peace Bu-
reau (IPB) i treballa al Centre 
Delàs d’Estudis per la Pau – 
Justícia i Pau de Barcelona.   
Totes aquestes raons van ser 
alguns dels arguments pel nou 
país que volem construir entre 
tots i, en acabar la xerrada, la 
conclusió a la qual s’arriba és 
que, en la Catalunya del futur, 
ni ens cal tenir exèrcit ni hem 
de formar part de l’OTAN, sinó 
que hem de dedicar els es-
forços i els recursos per una 
cultura de la pau i una recon-
versió militar. Podeu veure les 
xerrades a lateixidora.cat. 

de la Unió Empresarial del 
Penedès. Així com Blasques 
va explicar la vessant legal de 
com les seleccions catalanes 
poden formar part de federaci-
ons internacionals per a poder 
competir amb qualsevol altra 
nació del món, Carda es va 
basar en anècdotes personals 
durant la seva trajectòria com 
a jugador de l’Igualada Hoquei 
Club
Com a conclusió de la xerra-
da, cal destacar que un estat 
propi és una bona oportunitat 
per a millorar la gestió de l’àm-
bit esportiu, tant a nivell de pa-
trocini, de generar beneficis, 
com de promocionar l’esport 
com a educació, com a as-
pecte de salut i com a element 
de cohesió social, a totes les 
edats i en tots els àmbits. L’es-
port és molt més que el futbol, 
hi ha molts altres esports i hi 
ha molts aspectes socials que 
poden treballar. Per últim, la 
millor marca per sortir a fora, 
la millor manera per promou-
re’ns internacionalment és 
anant als Jocs Olímpics com a 
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Fins diumenge se celebra a 
Catalunya la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segu-
ra que, sota el lema Fem el 
carrer més nostre, proposa 
una cerca de noves formes 
de mobilitat, allunyant-se del 
domini del cotxe particular cap 
a un transport més sostenible, 
segur i saludable. Canviant la 
manera de desplaçar-se es 
poden augmentar els nivells 
d’activitat física, contribuir a 
millorar la qualitat de l’aire de 
les ciutats i ajudar a prevenir 
els accidents de trànsit. Esco-
llir el transport públic col·lectiu 
per anar a la feina, caminar 
o moure’s en bicicleta per 
anar de compres en comptes 
d’agafar el cotxe pot ser una 
bona forma de protegir i millo-
rar la salut. 
Els objectius principals de la 
setmana passen per estimular 
un comportament ciutadà, en 
relació amb l’ús del vehicle, 
compatible amb el desenvo-
lupament urbà sostenible, en 
particular amb la protecció de 
la qualitat de l’aire, la preven-
ció d’accidents de trànsit, la re-
ducció d’emissió de gasos que 
provoquen l’efecte hivernacle i 
el consum racional dels recur-
sos energètics; sensibilitzar la 
ciutadania sobre els impac-
tes ambientals del transport; 
impulsar l’ús dels mitjans de 
transport sostenibles; poten-
ciar un retrobament de la ciu-
tadania amb la ciutat, la seva 
gent i el seu patrimoni cultural; 
reflexionar sobre com afecta 
a la nostra salut l’ús excessiu 
del transport motoritzat.
L’Ajuntament d’Igualada s’hi 
ha adherit un any més. D’una 
banda, avui divendres, 26 de 
setembre, els busos urbans 
seran gratuïts. El transport 
públic és l’alternativa per als 

El “material” incautat als lladres.

Bus gratuït i prohibició de 
circular pel centre urbà en la 
Setmana de Mobilitat Sostenible

desplaçaments dins de la ciu-
tat. Per viatger i respecte d’un 
cotxe particular, un autobús 
emet a l’atmosfera un 40% 
menys d’òxids de nitrogen, 
un 80% menys d’hidrocar-
burs, un 95% menys de CO i 
un 70% menys de CO2. Una 
altra dada interessant és que 
el transport públic necessita, 
per viatger, cinquanta vega-
des menys d’espai i l’autobús 
consumeix quinze vegades 
menys d’energia que el cotxe 
particular.  
A més, des d’avui i fins diu-
menge de setembre estarà 
prohibit circular amb vehicles 
de motor als carrers del cen-
tre, en una iniciativa que vol 
fomentar la mobilitat a peu. 
Els carrers afectats seran: 
Rambla de Sant Isidre, carrer 
Nou, plaça del Pilar, carrer de 
l’Argent, carrer de Sant Se-
bastià, travessia de Sant Se-
bastià, plaça de l’Ajuntament, 
carrer del Born, carrer de 
Santa Maria, plaça del Bruc, 
plaça del Pilar, plaça de Pius 
XII, carrer de Custiol, carrer 
de Sant Cristòfol, carrer del 
Roser, carrer de Sant Barto-
meu, carrer de Sant Jaume, 
plaça de Sant Miquel i carrer 
de Sant Roc. 

Detingudes tres persones per robar 
productes de supermercats de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

Els Mossos d’Esquadra de 
l’Àrea de Recursos Opera-
tius de la Regió Policial Cen-
tral i del grup de Delinqüèn-
cia Urbana de la Comissaria 
de Manresa,  van detenir el 
passat 17 de setembre dos 
homes i una dona, d’entre 20 
i 32 anys, de nacionalitat es-
panyola i veïns de Sant Adrià 
de Besòs, com a presumptes 
autors d’un delicte de furt.
Els fets van succeir pels volts 
de les dues del migdia del 
mateix dia, mentre agents de 
l’Àrea de Recursos Operatius 
estaven realitzant un control  
preventiu de seguretat ciuta-
dana a la carretera C-16 a l’al-
çada de la població de Caste-
llbell i el Vilar (Bages).
Un vehicle que s’apropava al 
control es va aturar  uns cin-
quanta metres abans d’arri-
bar. Els agents van haver de 
fer diverses senyals al turisme 
per tal que s’adrecés a la seva 
posició.
Minuts després el vehicle va 
anar a la posició dels agents, 
els quals van procedir a la 
identificació dels ocupants i 
a l’escorcoll del turisme. A la 
zona del maleter hi van trobar 
un cotxet per bebès amb un 
nino en el seu interior i en el 
seients posteriors una bossa 

d’escombraries amb la roda 
de recanvi a dins.
Seguidament, van mirar a la 
zona de la roda de recanvi, on 
hi van trobar gran varietat de 
productes d’alimentació, belle-
sa i neteja. Al lateral del seient 
davanter del copilot també hi 
van localitzar més productes.
Els ocupants del vehicle no 
van poder demostrar davant 
dels agents la compra dels 
productes, i finalment van con-
fessar que els havien sostret 
de diversos supermercats del 

Bages i l’Anoia.
Els mossos van portar les tres 
persones a comissaria per tal 
de fer les gestions pertinents. 
Finalment, van esbrinar que 
l’import total dels productes 
era de mes de 1000 euros, i 
els tres presumptes autors 
van quedar detinguts per un 
delicte de furt.
Els tres detinguts, tots amb 
antecedents, van passar el dia 
19 a disposició del Jutjat en 
funcions de guàrdia de Man-
resa.
 

L’Ajuntament aprova una proposta de PxC 
de condemna a l’Estat Islàmic (EI)
REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada ha 
estat el primer a Espanya en 
votar una moció de condemna 
al terrorisme de l’Estat Islà-
mic. En la moció presentada 
dimarts al ple municipal per 
Plataforma se sol·licitava una 
condemna ferma i contundent 

a la barbàrie que suposa per a 
la humanitat el terrorisme dels 
integristes islàmics. El regidor 
de PxC  Robert Hernando ha 
manifestat que “estic content 
perquè una moció contra l’Es-
tat Islàmic s’hagi aprovat per 
primera vegada a Espanya, 
però sóc incapaç d’entendre 
que partits com PSC i ERC 

hagin preferit una tèbia abs-
tenció en aquest assumpte, 
així com alguns dels regidors 
de CiU que tenien llibertat de 
vot, per no parlar del lamen-
table i demencial vot contrari 
d’ICV, un partit que va de lli-
bertari feminista i no és ca-
paç de condemnar a gent que 
mata i degolla innocents”.

El bàsquet és més que no pas cistelles i partits.  
Són les persones que comparteixen l’esforç, que s’emocionen amb  
una nova jugada i que troben en aquest esport l’energia per continuar. 

I ÉS QUE EL MÓN ÉS PLE DE BASKET LOVERS.

#BasketLover BasketLover.es

La_Veu_de_l'Noia_245x87_S&S_Endesa_BLN_sinpayoff_F_A_CAT.indd   1 25/08/14   11:53
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Trilogi, empresa líder en so-
lucions tecnològiques per 
a comerç electrònic, acaba 
d’ampliar les seves oficines 
centrals d’Igualada inaugurant 
una nova planta.  L’empresa, 
que fins el moment ocupava 
la segona planta de l’edifici 
3 del carrer Milà i Fontanals, 
ocupa també a partir d’aquest 
mes de setembre el primer 
pis d’aquest mateix edifici. 
Amb aquesta ampliació Trilogi 
doblarà l’espai de les seves 
instal·lacions i comptarà amb 
més de 500m2.
Trilogi, que en poc més d’un 
any ha incrementat la seva 
plantilla de 27 a 46 treballa-
dors en la seva seu d’Igua-
lada, ha decidit ampliar les 
seves oficines per reforçar 
la seva estratègia de creixe-
ment i expansió tant a nivell 

Màrius Rosell, director general de Trilogi.

Trilogi amplia les seves oficines a Igualada 
i incrementa un 27% la facturació

El 2009 Francesc Gavarró, pre-
sident de Gas Natural, va tenir 
una idea. Podria convertir la seva 
empresa en un actor mundial del 
sector energètic. Va adonar-se de 
les febleses borsàries de l’Empre-
sa Nacional de Electricidad, SA 
‘ENDESA’ hi va fer una OPA. Cre-
ia que això seria una continuació 
del que estaven fent altres com-
panyies com Repsol, Banco de 
Santander i Telefònica, que mal-
grat tenir la seu social en un país 
relativament petit, s’havien con-
vertit en empreses internacionals 
de primer nivell. Però no sabia 
que en aquest país hi ha taquilles 
per les que s’ha de passar. I En-
desa, aleshores presidida per Ma-
nuel Pizarro -que més tard va ser 
elegit pel PP per competir amb el 
Ministre socialista Pedro Solbes 
en economia- s’hi va oposar afer-
rissadament. Deia que defensava 
els seus accionistes. Però en re-
alitat es tractava d’una maniobra 
política de gran envergadura.
Endesa era la gran elèctrica 
espanyola. També la primera 
companyia privada del sector a 
Amèrica Llatina. En ser rebutjada 
l’oferta de Gas Natural, van entrar 
en la cursa els  alemanys d’EON 
-“més val que sigui alemanya que 
no catalana” es deia a Madrid- i 
s’elogiava la capacitat finance-
ra d’un grup tan ben instal·lat a 
Europa. Però finalment va ser 
adquirida per Acciona, presidida 
per José Manuel Entrecanales. I 
aleshores es van adduir “els va-
lors patris”. Però aquest, al cap de 
poc, la va tornar a vendre a l’Ente 
Nazionale per la Energia Elettrica 
(Enel). I s’embutxacava 11.107’4 
milions d’euros (8.218 en efectiu i 
aproximadament 2.890 milions en 
actius renovables).
Ara, els italians, que controlen el 
92% del capital, han “arribat a un 
acord” amb la seva filial espanyo-
la. L’empresa pública italiana ofe-
reix comprar la seva participació 
en la xilena Enersis i ha propo-
sat el pagament d’un ‘megadivi-
dend’ per una quantitat propera 
als 8.253 milions d’euros. Però 
aquest diners són d’anada i torna-
da -és a dir, pura ficció comptable- 
perquè tornarà majoritàriament a 
la caixa de l’empresa matriu. La 
notícia ni sorprèn ni provoca cap 
mena reacció política. En realitat 
sembla beneïda per l’Administra-
ció.
Els mercats creuen que amb 

PERE PRAT

aquesta maniobra es condemna 
a mort a ENDESA que passarà a 
operar només en el sector elèc-
tric espanyol. No es descarta que 
el mercat pugui descomptar incer-
teses amb retallades de cotització 
(ja que l’operació contradiu el que 
anteriorment havia declarat Enel, 
que havia parlat molt dels plans 
de creixement per la companyia 
espanyola). Ara sembla que hau-
rà d’operar només amb els seus 
actius ibèrics. I tothom preveu les 
properes actuacions, ja que res 
impedeix que es produeixi una 
OPA d’exclusió sobre el 8% que 
Enel no posseeix d’Endesa o so-
bre el 30% que la matriu italiana 
no posseeix d’Enel Green Power 
(EGP).
Així es culmina un llarg procés, 
iniciat amb la controvertida au-
torització de venda de l’empresa 
energètica espanyola a la italia-
na. Un altre “encert” del Govern 
de Rodríguez Zapatero. Ara, amb 
la venda dels actius llatinoameri-
cans a la matriu italiana,  la joia de 
la corona del sector elèctric espa-
nyol passa  a convertir-se en una 
societat menor. I de retruc queda 
demostrada la poca importàn-
cia que pels italians té el negoci 
elèctric a Espanya. Una vegada 
espremuda l’empresa, es queden 
a la matriu l’activitat a llatinoame-
ricana, que sembla la part que ha 
de tenir més futur. 
Només han passat cinc anys i el 
conjunt de l’operació no pot ser 
més decebedor. No calia esperar 
una cosa diferent dels “interessos 
patrios”. Els italians, que són els 
amos, han gestionat l’empresa 
com més bé els ha semblat pels 
seus interessos. S’han fet moltes 
maniobres amb la connivència 
de Borja Prado, un president no 
executiu, que va ser triat perquè 
tenia accés al Rei Juan Carlos 
per raons familiars. I van mante-
nir consellers ‘polítics’ com Pedro 
Solbes per “donar consistència” a 
l’empresa. I és que cal tenir en-
grassats els engranatges en un 
sector altament regulat pel Go-
vern. Es va aconseguir que no fos 
una empresa catalana qui contro-
lés el sector energètic espanyol. 
Però ara l’estat s’ha quedat sense 
res. I pel camí, molts individus hi 
han fet l’agost. Una mostra més 
de com es fan les coses en aquest 
país, que tan predica honorabili-
tat, legalitat. Justícia i “interessos 
nacionals”.

Empreses i política

nacional com internacional. 
L’empresa, que facturà 1.2 
milions d’euros el passat 2013 
(un 27% més que en l’exercici 
anterior), té previst créixer un 
40% aquest 2014 fins a assolir 
els 1.7 milions d’euros.
Amb la inauguració d’aquesta 
nova planta Trilogi pretén re-
forçar el seu departament de 
I+D, un dels més importants 

de la companyia i al que des-
tina un 20% dels seus recur-
sos. L’empresa, que el passat 
mes de març llançà una nova 
versió del seu avançat softwa-
re LogiCommerce, té previst a 
finals d’aquest any llançar al 
mercat un innovador producte 
relacionat amb l’eCommerce 
que li permetrà consolidar-se 
definitivament a Xina i intro-
duir-se còmodament a nous 
mercats asiàtics. A més, amb 
aquesta ampliació d’oficines, 
l’empresa també espera con-
solidar el seu equip de marke-
ting online, un dels departa-
ments de major creixement de 
la companyia.
Entre els plans de creixement 
de Trilogi, empresa fundada el 
1999, per a aquest 2014 està 
també reforçar la seva presèn-
cia a Xina.

REDACCIÓ / LA VEU

El Mercat mensual d’antigui-
tats, col·leccionisme, art i ar-
tesania que se celebra cada 
últim diumenge de mes, a 
excepció dels mesos de juliol 
i agost, canvia d’escenari i a 
partir d’aquest diumenge 28 
s’ubicarà al Passeig Verda-
guer en lloc del nucli antic com 
s’havia fet fins ara. 
El trasllat respon a una volun-
tat de millora de l’accessibili-
tat, tant per part dels firaires 
com dels visitants. El mercat 
vol créixer i el nucli antic de la 
ciutat fa difícil l’organització de 
més firaires. La nova ubicació 
permetrà bona distribució dels 
expositors, facilitarà el muntat-

El Mercat d’Antiguitats es trasllada 
al Passeig Verdaguer

El mercat d’antiguitats es feia fins ara a la plaça de l’Ajuntament i el seu entorn.

ge i desmuntatge de les para-
des i garantirà el trànsit fluid 
de les persones.
La Fira d’antiguitats i col-
leccionisme es va iniciar l’any 

1980 i des del 1993 es va 
completar amb la Mostra d’art i 
artesania. S’hi donen cita més 
de 100 expositors cada últim 
diumenge de mes a Igualada.

Organitzen un curs formatiu d’habilitats 
directives adreçat a dones
REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada i el 
Consell Comarcal de l’Ano-
ia, en el marc del projecte 
ATENEA del Programa Anoia 
Activa, organitza un Progra-
ma Formatiu d’Habilitats Di-
rectives adreçat a dones que 

ocupen càrrecs tècnics o de 
responsabilitat, o que vulguin 
promocionar a llocs de res-
ponsabilitat.
L’objectiu del projecte ATE-
NEA és fomentar la inserció 
laboral i millorar l’ocupació de 
dones amb perfils formatius 

i/o professionals alts. El Pro-
grama Formatiu tindrà lloc els 
dies 7, 9, 14 i 16  d’octubre, 
de 13:00 a 16:15, a Ig-nova 
Tecnoespai. Les places són li-
mitades i la confirmació al curs 
es realitzarà per estricte ordre 
d’inscripció.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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Demà dissabte, 27 de setem-
bre, de 10 a 14h, es durà a 
terme una jornada de portes 
obertes al nou Campus Uni-
versitari d’Igualada. Al llarg del 
matí, doncs, tothom que ho 
desitgi hi podrà accedir per co-
nèixer les noves instal·lacions 
universitàries de la capital de 
l’Anoia, situades al carrer de 
Maria Trulls i Algué amb l’Avin-
guda del Pla de la Massa. 
Professors de l’Escola d’Engi-
nyeria d’Igualada i investiga-
dors de la Càtedra A3 d’Inno-
vació de la Pell, el Tèxtil i la 
Moda estaran ubicats en di-
ferents localitzacions del nou 
edifici per tal d’explicar als 
visitants els espais, els estu-
dis universitaris i els diferents 
treballs d’investigació que s’hi 
duen a terme.  
El Campus Universitari d’Igua-
lada va ser inaugurat el passat 
dijous, 18 de setembre.

Dr. Xavier Pelfort.

Demà dissabte, matí 
de portes obertes 
al nou Campus 
Universitari

L’Hospital incorpora l’igualadí Dr. Xavier Pelfort com 
a nou cap de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
REDACCIÓ / LA VEU

El Consorci Sanitari de l’Anoia  
ha incorporat a l’igualadí Xavi-
er Pelfort, de 43 anys d’edat, 
com a nou responsable de 
l’àrea de Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia. 
El Dr. Pelfort va iniciar la seva 
formació com a cirurgià orto-
pèdic l’any 1998 a l’Hospital 
del Mar a Barcelona on ha 
estat Cap de Secció els últims 
dos anys. Ha format part de la 
Unitat de Genoll on es va es-
pecialitzar en aquesta patolo-
gia. Ha estat també a l’Hospi-
tal Parc Taulí de Sabadell.
Actualment també forma part 

Demà dissabte 27 de setem-
bre ll’Anoia se sumarà a la ce-
lebració del Dia Internacional 
de la Gent Gran. Ho farà, a 
Vallbona d’Anoia, amb una jor-
nada pensada amb i per a la 
gent gran de tota la comarca i 
que, a més del seu vessant lú-
dic, vol també promocionar el 
benestar físic, psíquic i emoci-
onal. 
Començarà a les 12 del mig-
dia amb la trobada dels partici-
pants a la Plaça de l’Església 
de Vallbona, d’on sortirà una 
cercavila amb els Falcons i els 
Tabalers locals que recorrerà 
el nucli antic. De tornada a la 
plaça els assistents gaudiran 
d’una exhibició falconera. Acte 
seguit, cap al poliesportiu mu-
nicipal Antoni Casas Ferrer, 
on tindrà lloc un dinar popular. 

Demà, Dia de la Gent 
Gran de l’Anoia

de la Unitat de Genoll-Artros-
còpia de l’Institut Universitari 
Quirón-Dexeus. 
És membre de diverses soci-
etats científiques com són: la 
Societat Catalana de Cirurgia 
Ortopèdica i Traumatologia 
(SCCOT), la Societat Espa-
nyola de Cirurgia Ortopèdica 
i Traumatologia (SECOT), 
l’Associació Espanyola d’Ar-
troscòpia (AEA), la Sociedad 
Española de Rodilla (SE-
ROD), l’European Society of 
Sports Traumatology, Knee 
Surgery-Artroscopy (ESSKA) i 
l’International Society of Arth-
roscopy, Knee Surgery and 

Orthopaedic Sports Medicine 
(ISAKOS). 
També és autor o coautor de 
més d’una trentena de pu-
blicacions científiques en re-
vistes d’àmbit internacional, 
diversos capítols de llibre de 
l’especialitat i actualment és 
també professor dels cursos 
que realitza anualment l’As-
sociació Espanyola d’Artros-
còpia.
Amb aquesta incorporació, el 
Consorci Sanitari de l’Anoia 
aposta per consolidar i poten-
ciar el Servei de Cirurgia Or-
topèdica i Traumatologia de 
l’Hospital d’Igualada. 

Demà, nova edició de la Marató de Donació de Sang
REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte 27 de setem-
bre, de 10 a 22 h, al Centre 
MIPS Fundació Privada acull 
la Marató de Donació de Sang 
d’Igualada. La campanya, or-
ganitzada pel Banc de Sang i 
Teixits (BST), compta amb la 
implicació del Centre MIPS 
Fundació Privada, l’Ajunta-
ment d’Igualada i l’Associació 
de Donants de Sang de l’Ano-
ia. 
Amb l’eslògan “Igualada té 
sang de rècord!”, el municipi 
espera assolir un nou rècord 
de donants. En l’anterior Ma-
rató, l’any passat, es va acon-
seguir una participació de 
quasi 650 donants. 
La Marató vol convertir la do-
nació de sang en una gran jor-
nada festiva. Per això hi par-
ticipen entitats, institucions, 
empreses i particulars que do-
nen suport i s’impliquen orga-
nitzant un seguit d’activitats lú-
diques durant tota la jornada. 
A més a més, aquest any a 
través de l’etiqueta #Igualada-
tesang es vol estendre la pre-

sència de la Marató a les xar-
xes socials, i així mobilitzar la 
societat del Berguedà present 
a Twitter i Facebook. 
Ahir dijous, la Biblioteca Cen-
tral va acollir el conta-contes 
“La història dels Superherois 
de la sang”, un projecte impul-
sat pel Banc de Sang i Teixits 
dirigit a la mainada igualadina, 
a càrrec d’Olga Gabarró. 
El projecte neix de la voluntat 
de conscienciar als més petits 
sobre la importància de la do-
nació de sang, així com també 
als pares, i alhora és una de 
les activitats dins el programa 
d’actes de la propera Marató 
de donació de sang d’Iguala-
da. 
El conta-contes està directa-
ment vinculat a la concentra-
ció de Superherois, que tindrà 
lloc a la Marató d’Igualada, a 
les 18h, demà dissabte. D’en-
tre tots els nens i nenes que 
vinguin disfressats a la Mara-
tó, s’escollirà un Superheroi 
i una Superheroïna guanya-
dors, amb premis per a tots els 
participants. 

10:00h Inici de la Marató 
Durant el matí: 
Xocolata per als donants 
Taller infantil: “Fes-te bomber a 
la Marató!” (Bombers de la Ge-
neralitat de Catalunya) 
Taller infantil: “Fes-te mosso 
a la Marató!” (Policia Mossos 
d’Esquadra) 
Durant tot el dia: 
Sorteig d’una TV LED LG 32”, 
Full HD amb TDT HD gentilesa 
de MÚTUA IGUALADINA DE 
PREVISIÓ SOCIAL, entre tots 
els donants 
Espai infantil (Creu Roja Anoia) 
Taller infantil: Vine a dissenyar 
el teu antifaç de superheroi! 
Suc de taronja i vals regal per 
a la Marató (Mc Donald’s Igua-
lada) 
10:00-12:00h L’equip MINI 
masculí i l’equip MINI femení 
del Club Bàsquet Igualada fa-
ran partits 3x3 (Club Bàsquet 
Igualada, Patronat Municipal 
d’Esports d’Igualada) 
11:00h La cercavila de la Ma-
rató amb la Colla Gegantera 
el Bisbalet, els Petits Diables 
d’Igualada, Mal Llamp i l’Asso-
ciació Esportiva Hoquei Línia 
Igualada! 

12:00h Acte d’agraïment de la 
Marató i entrega del premi al 
guanyador del concurs d’eslò-
gan, Joan Requesens! 
12:30h Actuació de dansa ba-
llet (Estudi de Ballet Montse 
Andrés Gelabert) 
Durant tota la tarda: Xocolata-
da per als donants (Associació 
de Veïns de Sant Crist) 
17:00-19:00h Passejada amb 
carro de cavalls per a la maina-
da (Antic Gremi de Traginers) 
18:00-18:30h Festa infantil: 
Concentració de superherois 
amb xocolatada per tots -esco-
llim el superheroi i la superhe-
roïna de la Marató d’Igualada! 
18:30h Actuació de Sweet In-
dia 
18:30h La cercavila de la Ma-
rató amb BATinKAT! 
19:00h Actuació de dansa 
oriental i tribal (Escola Luna 
Mora) 
20:00h Actuació de dansa 
(Companyia de Dansa Espai 
d’Arts) 
20:30h Actuació de bollywood 
i dansa polinèsia (Bollywood 
Igualada) 
21:00h Actuació de Ganso MC 
Hip hop

Activitats
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El passat diumenge el nostre 
company de redacció Jaume 
Singla i Sangrà va casar-se 
amb Assumpta Suriñach i Al-
bareda. Van acompanyar la 
parella un centenar llarg de 
familiars i amics que van com-
partir la seva joia i il·lusions en 
el marc del Serrat del Figaró 
a Taradell. El matrimoni que 
comparteix moltes aficions, 
entre elles el gust per les lle-
tres i viatjar, pensen continuar 

Assumpta Suriñach i Jaume Singla, durant la cerimònia a Taradell (Osona).

Enllaç Singla-Suriñach

construint espais on els de-
talls, les emocions i els sen-
timents es barregen, per fer 
realitat els somnis permanents 
que es poden trobar en qual-
sevol edat i etapa de la vida. 
El viatge de noces el fan per 
Turquia, on segur que sabran 
descobrir noves experiències. 
Així continuarem gaudint de 
les seves opinions i vivències 
que, com periodista i escripto-
ra, saben veure i explicar.

Trobada d’exalumnes 
del Col.legi Monalco

REDACCIÓ / LA VEU

Una bona colla d’exalumnes 
del Col.legi Monalco de la ge-
neració nascuda l’any 1967 es 
van retrobar una trentena llar-
ga d’anys després d’acabar 

els estudis de la llavors EGB. 
Al voltant de la taula, al refu-
gi de la Tossa, va transcórrer 
una vetllada divertida i alhora 
emocionant, que a ben segur 
es repetirà.

Molts igualadins en l’anada a 
Montserrat de la Coral de Santa Maria
REDACCIÓ / LA VEU

D’excel·lent en tots sentits cal 
qualificar la jornada de diu-
menge passat, que va viure la 
Coral de Santa Maria a Mont-
serrat, i que va reunir més d’un 
centenar d’igualadins. Forma-
va part dels actes commemo-
ratius del 75è. aniversari.
Arribats a la Basílica s’assistí 
a la missa conventual, on el 
president Lleonard del Rio va 
pronunciar unes paraules de 
salutació. Dues igualadines 
s’encarregaren de les lectu-
res, Concepció Cuadras i Lloll 
Bertran. Deu membres de la 
Coral participaren en la pro-
cessó de les ofrenes, en què 
s’oferiren a més del pa i el vi, 
diversos objectes vinculats al 
75è. aniversari. En acabar la 
celebració i desprès del cant 
de la salve per l’Escolania, la 
nostra Coral de Santa Maria 
obsequià a la Moreneta amb 
un breu concert de tres can-

çons, sota la direcció de Coni 
Torrents i amb l’acompanya-
ment a l’orgue de Maite Tor-
rents. Els nombrosos visitants, 
aplaudiren amb goig les diver-
ses interpretacions.
A continuació hi hagué la re-
cepció a la sala gran de l’Aba-
dia a càrrec del monjo igua-
ladí P. Lluís Planas Vilella. 
Lleonard del Rio, explicà la 
vinculació des dels anys fun-
dacionals de la Coral de Santa 

Maria amb Montserrat, i s’ob-
sequià al P. Planas amb uns 
presents amb regust de casa 
nostra. 
Desprès de dinar -on no hi 
mancà el brindis de l’Isidre 
Solé amb el cava de la Coral-, 
l’expedició va anar al mones-
tir de Sant Benet, on la Co-
ral oferí una nova cantada. 
Atesos per la Gna. Regina 
Goberna, cantaires i acompa-
nyants pogueren conèixer les 
característiques de l’església 
i del monestir, i contemplar 
les boniques ceràmiques dels 
porxos del convent. 

La coral, actuant davant la Moreneta. Foto: Jaume Vila.

FESTIVAL
JOTAS
EXTREMEÑAS
“El sen�r de una �erra”
UNIÓN CULTURAL 
EXTREMEÑA ANOIA

27 de SETEMBRE 
2014
Hora: 18:30H 
Lloc: ATENEU IGUALADÍ
Preu anticipada: 4euros 
Preu taquilla: 5euros

EXTREMEÑAS

20é
aniversari

Punt de venda de les entrades anticipades a partir del dia 22 
PUNT DE DIFUSIÓ CULTURAL I ARTÍSTICA D’IGUALADA
c/García Fossas, 2 (Pça de la Creu)
Horaris: De dimarts a divendres de: 19:00 h a 21:00 h
Dissabte de : 11:00 h a 14:00 h
El mateix dissabte a la taquilla de l’Ateneu a les: 16:30 h
Entrades numerades.

Beneficis 
destinats a

Grup convidat 
Esbart Maragall

Vols treballar amb el nostre equip de LULA  al 
Rec d’Igualada els dies 5,6,7 i 8 de novembre?
 
Busquem professionals amb experiència demos-
trable en la venda de roba de primeres marques.
 
Si estàs interessada envia currículum  a:
 
gestio.2014@gmail.com  amb assumpte REC NOVEMBRE 2014
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L’any 1991 el Consell d’Eu-
ropa va crear les Jornades 
europees del Patrimoni i Ca-
talunya, de seguida s’hi va 
afegir. Enguany s’ha creat 
l’Agència Catalana del Pa-
trimoni Cultural que pretén 
implicar-se de manera més 
intensa encara en les Jor-
nades de cara al futur. La 
complicitat i coŀlaboració 
dels municipis d’arreu del 
país són fonamentals perquè 
aquests dies siguin un èxit, 
organitzant activitats gratu-
ïtes a l’entorn del seu patri-
moni i en els seus espais pa-
trimonials durant tot un cap 
de setmana.

CALAF

Descobreix els orígens de 
Calaf
Dia 27 a les 11:30h. des de 
l’Oficina de Turisme de Calaf.
Visita guiada pel centre his-
tòric de Calaf per conèixer el 
castell, les muralles i portals, 
les esglésies i la plaça porti-
cada (declarada Bé Cultural 
d’Interès Nacional).
Us explicaran els orígens his-
tòrics de la vila i del seu famós 
mercat, i descobrireu per què 
sense Calaf no hi hauria hagut 
pessetes.

Jornada de portes obertes a 
l’ermita de Sant Sebastià
Dia 28 d’11 a 13h. a l’ermita
L’ermita de Sant Sebastià fou 
erigida pels jurats de Calaf a 
finals del segle XVII com a 
agraïment per haver deslliurat 
la població de la pesta bubòni-
ca, que feia estralls a tot Cata-
lunya. Us proposem descobrir 
aquesta ermita rural situada 
al turó que rep el mateix nom, 
des d’on podreu gaudir de vis-
tes panoràmiques sobre la vila
i el paisatge de l’altiplà calafí. 
Accés a peu o en cotxe per 
camí senyalitzat.

Visita guiada al campanar 
de Calaf
Dia 26 a les 11:30h de de l’Ofi-
cina de Turisme
En motiu del 125è aniversari 
de l’acabament de la cons-
trucció, us proposem una vi-
sita guiada a aquest esvelt 
campanar de planta octagonal 
i estil barroc, per descobrir els 
secrets que amaga i gaudir 
d’unes vistes d’allò més ex-

Enguany les Jornades se 
celebren els dies 26, 27 i 28 
de setembre i durant aquests 
tres dies els jaciments, mo-
numents i altres recursos 
patrimonials obren les seves 
portes i proposen un munt 
d’activitats.
En aquesta edició, més de 
200 pobles i ciutats d’arreu 
del país proposen quasi 400 
activitats que ens permeten 
gaudir del llegat patrimonials 
de Catalunya. D’aquests mu-
nicipis, una desena són de la 
comarca de l’Anoia, aportant 
el seu gra de sorra a la festa 
europea del patrimoni cultu-
ral.

cepcionals. Amb 56,60 metres 
d’alçada, ha esdevingut un 
dels campanars més alts de 

Santa Maria
Visita guiada, a càrrec de Ma-
ria Morros, a l’església romàni-
ca del Priorat de Santa Maria 
de Castellfollit de Riubregós, 
del s. XI. Després hi haurà un 
esmorzar amb coca i xocolata.

IGUALADA

Fulgentia. Objectes litúrgics 
i retaule major de Santa Ma-
ria
Dies 27 i 28 a les 12h. i a les 
17h a l’entrada de la basílica
Un guia acompanyarà els vi-
sitants per la galeria esquerra 
del trifori de Santa Maria, on 
es troba l’exposició Fulgentia. 
La instal·lació permanent d’art 
religiós reuneix una setante-
na d’objectes relacionats amb 
diferents cerimònies litúrgi-
ques: calzes, copons, creus i 
altres elements fruit del treball 
de bons artesans que figu-
ren entre les millors obres de 
l’orfebreria catalana. La visi-

LA POBLA DE CLARAMUNT

Portes obertes i visita guia-
da al castell de Claramunt
Dies 27 i 28 de 10 a 14h i de 
16 a 19h
El castell de Claramunt s’ai-
xeca en un pujol sobre la con-
ca d’Òdena. La seva història, 
marcada pels conflictes bèl-
lics, està plena de destrucci-
ons i reconstruccions, però, 
malgrat tot, ha conservat fins 
avui la seva estructura i l’im-
pressionant aspecte de forta-
lesa.

PIERA

Descobrint ca n’Aguilera. 
Història i natura
Dia 28 de 10 a 13h al jardí de 
Ca n’Aguilera
Passejada pels carrers de 
Ca n’Aguilera tot descobrint 
detalls, edificis i indrets ja de-
sapareguts, i visita a l’esglé-
sia de la Mare de Déu de la 
Mercè. També es descobrirà 
la pròpia història del poble, la 
vall i la seva gent.

SANT MARTÍ DE TOUS

Concert a l’església de la 
Roqueta
Dia 28 a les 12h.
Concert i visita a l’església de 
la Roqueta, d’estil romànic.

SANT PERE SALLAVINERA

Visita guiada al castell de 
Boixadors
Dia 27 de 10 a14h i de 16 a 
18h.
Durant tot el dia es duran a 
terme visites guiades de 45 

minuts al castell, d’origen me-
dieval, documentat des de 
l’any 1085. Es podrà visitar 
el conjunt format pel castell i 
l’església romànica, que me-
reixen una gran atenció.

SANTA MARGARIDA DE 
MONTBUI

Coneix la muralla de la Tos-
sa de Montbui
Dia 27 de 17 a 21h.
Visita a la muralla de la Tos-
sa de Montbui. Sovint identifi-
quem el castell de Montbui (o 
de la Tossa) amb la torre mes-
tra, però el conjunt era molt 
més ampli. Veniu a descobrir 
les obres de fortificació del 
castell i veureu com s’aprofità 
la defensa natural de la geo-
grafia de la Tossa i com es va 
bastir el castell del segle X.

El passat adober de Montbui
Dia 27 d’11 a 13:30h a la pl. 
Finisterre
El passat adober igualadí és 
prou conegut, però sabíeu que 
a Montbui també hi van existir 
adoberies? On eren? Per què 
ja no hi són? Descobrirem el 
passat adober de Montbui i les 
indústries que hi estaven vin-
culades.

Visita guiada a la Tossa de 
Montbui
Dia 28 d’11:30h a 13:30h.
Es visitarà l’església de Santa
Maria de Gràcia, la torre de 
defensa, la sala d’eines del 
camp, la casa dels castellers, 
el mirador del Salt de la Don-
zella, la vegetació de l’entorn i 
l’exposició.

L’Anoia també participa en les Jornades Europees del patrimoni
Una desena de municipis anoiencs han preparat activitats grautïtes per mostrar el seu patrimoni cultural

Catalunya i símbol inequívoc 
de la vila de Calaf.

Visita guiada al castell de 
Calaf
Dia 27 a les 16:30h des de 
l’Oficina de Turisme
Us proposem conèixer el cas-
tell de Calaf, del s. XI, als orí-
gens d’aquesta vila mil·lenària. 
Des dels miradors dels seus 
murs, bo i coneixent la història 
del castell, podreu contemplar 
els bonics paisatges de la Se-
garra calafina.

CASTELLFOLLIT DE 
RIUBREGÓS

Visita guiada a l’església ro-
mànica del Priorat de Santa 
Maria, del s. XI
Dia 27 d’11 a 13h. al Priorat de 

ta seguirà fins a la capçalera 
de l’església per conèixer el 
retaule de l’altar major, obra 
barroca dels escultors Josep 
Sunyer i Jacint Morató.

LA LLACUNA

Caminada pel castell de Vi-
lademàger
Dia 28 de 9 a 13h. des de la 
plaça Major.
Caminarem cap al castell per 
conèixer-ne la història.
Visitarem les restes de la mu-
ralla; la portalada de la torre 
d’homenatge del s. X, i l’es-
glésia del s. XI, amb la joia de 
la pica baptismal, i gaudirem 
d’una magnífica panoràmica 
de la Llacuna.

El Priorat de Santa Maria de Castellfollit de Riubregós

El castell de Boixadors a Sant Pere Sallavinera
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Conca d’Òdena

VILANOVA DEL C. / LA VEU

23 persones arribades de di-
ferents punts de Catalunya: 
Centelles, La Selva del Camp, 
Lleida, Mollerussa, Roda de 
Ter, Sant Hipòlit de Voltregà, 
Sant Quintí de Mediona, Sol-
sona, Torelló i Vilanova del 
Camí, van gaudir, aquest dis-
sabte, del premi que Vilanova 
del Camí oferia dins la campa-
nya “Comerç als barris” em-
marcada en la Llei de Barris. 
Els guanyadors es van trobar 
a les 10 del matí a la porta de 
l’Ajuntament on van ser rebuts 
per les tècniques vilanovines 
de la Llei de Barris que els van 
explicar el programa de la jor-
nada. El programa es va ence-
tar amb una visita guiada per 
l’entorn natural de Vilanova 
del Camí que va incloure para-
des explicatives al Safareig, al 
Parc Fluvial i al circuit del Co-
lacao.  Una ruta senzilla que 
va guiar Francesc Viera de la 

Colla Excursionista de Vilano-
va del Camí i que va il·lustrar 
amb diferents apunts històrics 
i culturals.
El passeig, que va allargar-se 
més de dues hores, va acabar 
a Can Papasseit, on els es-
peraven l’alcaldessa, Vanesa 
González, Antonio Sánchez, 

responsable polític de la Llei 
de Barris a l’Ajuntament vila-
noví i Jordi Barón, primer ti-
nent d’alcalde.
La benvinguda oficial de l’al-
caldessa va servir per intro-
duir una altra de les propostes 
del programa, una exposició 
de fòssils de l’Anoia, amb la 
col·laboració del vilanoví Ama-
deu Romero, un afeccionat a 
la geologia que coneix abas-

tament les restes que es tro-
ben a les nostres contrades. 
Romero va mostrar algunes 
de les peces que formen part 
la seva col·lecció privada i va 
anar introduint algunes dades 
històriques que van despertar 
la curiositat dels visitants. 
Entre observacions i pregun-
tes, es va fer l’hora del dinar, 
que va tenir lloc a la terrassa 
de La Cassoleta i que també 

va sorprendre als participants. 
La jornada es va acabar amb 
una llarga sobretaula i el com-
promís d’algunes de les pare-
lles participants de tornar a Vi-
lanova per visitar un altre dels 
indrets més característics com 
són “Els Esgavellats”. 
Fent un balanç general de la 
campanya de “Comerç als 
barris” l’alcaldessa es mostra-
va satisfeta i convençuda que 
“accions com aquesta ens aju-
den a donar a conèixer Vilano-
va del Camí, a col·locar-la al 
mapa; però també tenen força 
repercussió a nivell intern per-
què generen dinàmiques, per-
què la gent conegui el barri, 
els comerços...” 
Una vegada tancada la cam-
panya de Comerç als barris, 
Vilanova del Camí ja ultima els 
detalls per encetar-ne un altra 
amb el títol “Aixequem persia-
nes” amb l’objectiu de promo-
cionar l’obertura dels locals 
buits al casc antic i al Camp 
del Rei. La campanya comen-
çarà el proper mes d’octubre.

Una visita turística i cultural per Vilanova tanca la 
campanya ‘Comerç als barris’

VILANOVA DEL C. / LA VEU

El Mercat de la Ganga 2.0 es 
va portar a terme dissabte en 
un dia pràcticament de mitjans 
d’estiu. Segons la primera va-
loració que la presidenta de 
l’ACI, Sílvia Bautista, ha fet 
aquest matí a Ràdio Nova, 
“el bon temps va acompanyar 
l’activitat comercial i lúdica, tot 
i que en algunes hores fins i 
tot feia massa calor”. 
Des de l’associació de comer-
ciants encara no han tingut 
temps de reunir-se amb els 
socis per valorar conjuntament 
la iniciativa, però assenyalen 
que la primera impressió és 
bona i que estan satisfets de 

la jornada. 
El mercat va servir per treure 
al carrer articles diversos i a 
bon preu. L’atractiu de la de-
coració de les parades i el mo-
tiu dels barrets com a reclam 
de diversió va donar color a 
una nova diada comercial i 
festiva que va comptar amb 
actuacions diverses i amb la 
participació de força persones 
que es van animar a passejar 
per la plaça del Mercat, enmig 
d’un ambient distès. 
Segons ha explicat Bautista, 
les fotografies de la festa del 
barret que es van fer al pho-
tocall de l’ACI es penjaran al 
Facebook de l’entitat a finals 
d’aquesta setmana. 

Un dia estival acompanya el bon 
ambient del Mercat de la Ganga 2.0

Moltes felicitats !!
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El +QCineClub Vilanova del 
Camí enceta aquesta tempora-
da amb molta empenta i amb 
la il·lusió repartida entre les ac-
tivitats ja consolidades i nous 
projectes. A les sessions de 
+QCine Familiar i +QCine per 
a majors de 12 anys se sumarà 
aquest curs una proposta molt 
especial: el festival de curtme-
tratges Rewind Festival. Es re-
alitzarà el mes de març, al llarg 
de tot un cap de setmana. 
Javier Pérez Vico, conductor 
del programa +QCine a Ràdio 
Nova, i Raúl Bocache, estret 
col·laborador d’aquest doble 
projecte radiofònic i cinemato-
gràfic, tornen a estar al capda-
vant d’aquesta iniciativa que va 
néixer amb la intenció de crear 
un espai d’oci per a gaudir del 
cinema sense sortir de Vilano-
va del Camí. Ho porten fent 
des de fa dues temporades de 
la mà del Servei de Cultura, 
amb el patrocini de Publicaci-
ons Els Carrers i amb el suport 
d’Acústic Anoia i Ràdio Nova. 
Aquest curs compten amb un 
nou patrocinador: Yoigo. A més 
han buscat la complicitat d’al-
tres firmes que els donaran un 
cop de mà per a tirar endavant 
el plat fort d’aquesta tempora-
da.
Pels dies 21 i 22 de març han 
programat el Rewing Festival, 
un cap de setmana per gaudir 

del cinema amb diferents pro-
postes, entre les quals destaca 
un concurs de curtmetratges. 
La convocatòria del concurs ja 
està oberta i les obres s’hauran 
de presentar abans del 31 de 
gener de 2015. Les inscripci-
ons es poden fer via online o 
per correu, enviant l’obra en 
suport digital -podeu consultar 
les bases a la Guia i al web 
municipal. Hi pot participar 
qualsevol escola o autor ama-
teur major de 12 anys. 
Pel que fa a la programació del 
cinema familiar arrenca el pro-
per diumenge, 28 de setem-
bre, amb la pel·lícula “Frozen, 
el reino del hielo” a les 12 del 
migdia, a Can Papasseit. 
Per aquest quadrimestre hi ha 
programades quatre projec-
cions. A l’octubre serà el torn 
de “Turbo”; el novembre “Las 
aventuras de Peabody i Sher-
man” i el desembre, “Río 2”. 
També hi ha dues pel·lícules 
anunciades a la cartellera del 
+Qcine per a majors de 12 
anys. Les sessions es faran 
dissabte a la nit. La primera 
serà “El Hobbit, un viaje ines-
perado”, el dissabte 25 d’octu-
bre, i la segona, “El Hobbit, la 
desolación de Smaug”, dissab-
te 29 d’octubre.
Recordeu que podeu aconse-
guir entrades gratuïtes a Rà-
dio Nova i enviant un correu a 
masquecineclub@radionova.
cat

El +QCine Club estrena 
cartellera i anuncia un festival 
de curtmetratges

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’associació de lleure En-
dinsa’t de Vilanova del Camí 
ha iniciat el seu projecte motor 
“L’Esplai Endinsa’t” al Centre 
Cívic del Barri La Pau. El curs 
ha començat gairebé amb una 
trentena d’inscripcions. El dis-
sabte 13 de setembre es va 
celebrar la Gran Festa d’ini-
ci amb les activitats de circ 
i l’inflable, al carrer. Les ins-
cripcions continuen obertes i 
qualsevol persona interessada 
pot adreçar-se al Centre Cívic 
del Barri La Pau, en l’horari de 
l’activitat, per informar-se del 
funcionament i organització. 
L’Esplai Endinsa’t funciona 
els dilluns i dimecres de dos 
quarts de 6 a dos quarts de 8 
i els dissabtes de dos quarts 
d’11 a dos quarts de 2 de la 
tarda. En aquest temps, els 
infants tenen el seu espai de 
reforç escolar (una hora d’es-
tudi) per poder fer els deures 
i reforçar els aprenentatges 
escolars amb l’ajuda dels mo-
nitors, i una segona franja per 
gaudir i aprendre jugant a tra-
vés de propostes de lleure i lú-
diques (manualitats, sortides, 
jocs...). 
Des de l’entitat es vol fer una 
crida a la importància de la 
participació dels infants en 
aquest tipus de projectes. Afir-
men que l’Esplai “és un espai 
de lleure educatiu i social i cal 

promocionar-lo entre les famí-
lies que en desconeixen en 
seu objectiu. A l’espai s’aprèn 
jugant i compartint experiènci-
es i vivències amb els altres, 
alhora que es treballa la so-
cialització i cohesió entre els 
infants dels grups”. Els esplais 
són espais de convivència, re-
lació i expressió que faciliten 
el creixement personal, és per 
tot això, que Endinsa’t treba-
lla “en el foment de la marca 
100%ESPLAI i ‘L’ESPLAI: un 
espai per somriure, on apren-
dre a jugar i conviure’”.
Representants d’Endinsa’t 
participen a la trobada MOVI-
DIC
Una de les fites educatives de 
la Federació Catalana de l’Es-

L’Esplai vilanoví Endinsa’t inicia el curs 
amb ganes d’aprendre tot jugant 

plai és l’organització del MOVI-
DIC a l’inici de cada curs. L’Es-
plai Endinsa’t també ha volgut 
participar, com cada setembre, 
en aquest espai formatiu i de 
participació. A més d’assis-
tir a la trobada que organitza 
la federació, els esplais que 
hi participen col·laboren en la 
promoció del lleure educatiu i 
treballen conjuntament la ma-
teixa línia pedagògica, basada 
en un centre d’interès de la 
proposta educativa de cada 
curs. En aquesta ocasió, sota 
el lema “Esplais sostenibles” 
Endinsa’t organitzarà tot un re-
cull d’activitats pels infants de 
l’Esplai, ubicat al Centre Cívic 
del Barri La Pau de Vilanova 
del Camí, amb l’objectiu de fo-
mentar i conscienciar la cultu-
ra ecològica i la sostenibilitat. 
Més de 200 monitors i monito-
res i 35 esplais han participat 
del MOVIDIC d’aquest any i 
Endinsa’t no volia quedar-se 
fora d’aquest moviment edu-
catiu.
Després de nou anys en funci-
onament, l’Associació de lleu-
re Endinsa’t, segueix treballant 
per l’educació en el lleure dels 
vilanovins i vilanovines més 
menuts. 

VILANOVA DEL C. / LA VEU

El passat 18 de setembre, va 
tenir lloc la segona assem-
blea de Som Vilanova. Entre 
la vintena d’assistents es va 
realitzar una posada en comú 
de propostes per al programa, 
i també es va tractar l’estratè-
gia a seguir en les properes 
setmanes. 
El punt més destacat va ser 
el referent a establir contacte 
amb tots els grups amb pre-
sència municipal, imprescindi-

ble per exposar-los el projecte 
de coalició i així poder valorar 
el seu posicionament. Aquests 
contactes, que ja s’han iniciat, 
van donar com a primer fruit la 
presència a l’assemblea d’una 
representació de Podem-Vi-
lanova, que hi va assistir per 
conèixer de primera mà la ini-
ciativa.
En les properes setmanes 
s’espera poder concloure 
aquesta ronda de contactes, 
i així definir quina composició 

final tindrà la coalició. Hores 
d’ara, hi ha Esquerra Repu-
blicana de Catalunya i Alter-
nativa Política, a més de 15 
persones sense cap filiació 
política. 
Es va acordar celebrar la pro-
pera assemblea dimecres 
1 d’octubre; properament 
es confirmarà el lloc. Podeu 
contactar amb Som vilanova 
mitjançant el correu somvila-
nova@gmail.com i els seus 
perfils a Facebook i Twitter.

Bona participació en la segona assemblea 
de Som Vilanova

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

La guanyadora
de 100€ 

per la reparació 
DE XAPA i 

PINTURA ÉS:

Mª Rosa 
Bisbal

Felicitats!
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El Club Amics del Gos va cele-
brar aquest passat diumenge 
21 la desena edició de la seva 
Festa Canina amb centenars 
de gossos i propietaris que 
van omplir les instal·lacions de 
l’entitat durant tot el matí. Els 
amants dels gossos es van 
trobar per compartir una jor-
nada lúdica i d’aprenentatge 
entorn el civisme i l’educació 
canina. 
Un any més, el Club Amics 
del Gos va viure el seu dia 
gran rodejat de socis i no so-
cis provinents d’indrets de tot 
Catalunya atrets pel contingut 
i bon ambient que caracteritza 
aquesta festa. La gran majoria 
de visitants repeteixen cada 
any l’experiència, fet que fa 
que la Festa creixi any rere 
any i es consolidi com a punt 
de trobada imprescindible pels 
amants dels gossos.  
Per aquesta desena edició, 
el club va organitzar diferents 
activitats per a tot tipus de 
gossos, races, edats i agilitat. 
Així, gossos i propietaris van 
poder realitzar una gimcana, 
tallers d’educació canina, ex-
hibició de frisbee, pràctica de 
agility, … un gran programa 
d’activitats gratuïtes que es va 
realitzar de manera paral·lela 
i sense ensurts. Els gossos 
van tenir la llibertat per córrer, 
jugar i desfogar-se alhora que 
es socialitzaven i feien noves 
amistats 

tant amb gossos com amb 
persones. En aquest sentit, 
el president de l’entitat, Jau-
me Clotet, explicava que “la 
Festa Canina és una mostra 
més de què els gossos poden 
conviure amb altres gossos i 
persones de forma agradable 
des del civisme i les bones in-
tencions”. 
L’entitat sense ànim de lucre 
compta amb el patrocini de 
l’Hospital Veterinari de Catalu-
nya i amb la col·laboració de 
moltes petites empreses i co-
merços que amb la seva apor-
tació ajuden al manteniment 
de l’activitat del club al llarg de 
l’any. Així, durant la festa es va 
poder celebrar un sorteig de 
premis entre els participants 
a les activitats. Els patrocina-
dors van oferir: dues estades 
a la casa rural Mas Torrencito 
de Parets de l’Empordà, cinc 

vals per un dia d’escalada al 
rocòdrom Ingravita, un val per 
un mes d’entrada al gimnàs 
Dinàmic Sport, un dinar al res-
taurant Els Molins de la Font 
Trobada, dos vals de 20€ de 
descompte a la botiga de pin-
sos Calvet, i diferents acces-
soris i regals per a gossos. 
Enguany, Club Amics del Gos 
també va pensar en les famí-
lies i els més petits, per això 
hi havia tallers infantils ambi-
entats en el món caní, amb la 
temàtica dels gossos com a 
eix central i amb molts regals 
per als menuts.
La Festa també va acollir un 
espai d’estands informatius i 
de venda de productes espe-
cials per a gossos, una zona 
per on els visitants van poder 
passejar i assabentar-se de 
les darreres novetats del món 
caní. 

Èxit de participació en la X Festa Canina 
del Club Amics del Gos

ÒDENA / LA VEU

El passat diumenge 7 de se-
tembre, la piscina d’Òdena 
acomiadava la temporada 
amb un balanç positiu tot i 
que el temps d’aquest estiu no 
hagi estat favorable. Concre-
tament, la mitjana d’usuaris di-
aris ha estat de 107 persones.  
La temporada va començar el 
21 de juny i des d’aleshores 
s’han  dispensat 1.411 entra-
des i 346 abonaments, dels 
quals 84 eren familiars, 76 
per a pensionistes, 158 per a 
majors de 16 anys i 28 per a 
menors de 16 anys. 
El públic agraeix el bon estat 
d’aquestes instal·lacions, un 
espai que només fa dos anys 

es va remodelar per adap-
tar-lo a la legislació vigent. 
Així es van fer millores en els 
vestidors que són més am-
plis i més higienitzats i es van 
adaptar per a persones disca-
pacitades, es va canviar la su-
perfície del terra del bar per un 
de més segur i antilliscant, es 
van posar noves pèrgoles, es 
va instal·lar una nova escala a 
la piscina gran per facilitar-ne 
l’entrada i es va arreglar i ne-
tejar la façana general. 
El regidor d’esports de l’Ajun-
tament, Sergi Lozano, es mos-
tra molt satisfet de la tempora-
da i de la bona valoració que 
fan de l’equipament esportiu 
els seus usuaris i abonats. 

La piscina d’Òdena tanca la 
temporada amb una valoració positiva

Plaça vacant de Responsable d’Informàtica

El Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI), busca un responsable de 
l’àrea d’informàtica amb capacitat per treballar en equip i solucionar 
les necessitats d’una plantilla de 200 persones. Haurà de disposar 
d’un mínim de 2 anys d’experiència, formació en FP grau superior o 
llicenciatura, i coneixements en:

• Comunicacions: Xarxes LAN, protocols TCP/IP, configuració de  
  routers/switches (Juniper), serveis DHCP i DNS, Servidors FTP.
• Gestió de servidors virtualitzats basats en VMware. 
• Administració de sistemes operatius Ubuntu i Windows Server 2003. 
• Administració de xarxes Microsoft i sistemes operatius Windows, tant en 
  servidor com en client. Imprescindible experiència en gestió de Active
  Directory, GPOs. 
• Aplicacions ofimàtiques Microsoft Office i gestió del Hardware, PC, 
  impressores, etc.
• Coneixements de llenguatge de programació PHP, HTML, SQL.
• Coneixements de gestió de bases de dades: MySQL, MS SQL Server.
• Administració de CMS, Wordpress.
• Administració del sistema de backup: Yosemite Server Backup

Enviar CV i carta de presentació a cssi@cssi.cat 
abans del 29 de setembre.
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El proper dissabte 27 de se-
tembre tindrà lloc la 3a. edició 
de la Fira de la Cervesa Arte-
sana de l’Espelt, organitzada 
per l’associació La Bromera 
amb la col·laboració d’Igra, 
Gràfiques Pons, Centre Cul-
tural de l’Espelt i l’Ajuntament 
d’Òdena. 
Aquest any la Fira comptarà 
amb la presència de catorze 
estands cervesers i tres de 
menjar. Com a novetat, es 
disposarà d’un espai amb in-
flables per als més petits i es 
durà a terme la presentació 
d’un molí per molturar malta 
que pot funcionar amb pla-
ques solars. 
La Fira, que comptarà amb un 
espai més ampli que les an-
teriors edicions situat al bell 
mig del poble, donarà el tret 
de sortida a les 11 del matí i 
acabarà a la 1 de la matinada. 
Durant tot el dia es podrà de-
gustar una àmplia varietat de 
cerveses acompanyades de 
la millor música en directe i 
del millor menjar. 
Els cervesers que seran a la 
Fira de l’Espelt són els se-

güents: Cerberus (Artés), 
Tous d’Anoia (Sant Martí 
de Tous), La Vella Carava-
na (Menàrguens), Segarreta 
(Santa Coloma de Queralt), 
Popaire (Blanes), Espina de 
Ferro (Vilanova del Camí), 
Ratpenat (Barcelona), Cer-
veses Palau (Terrassa), L’Es-
piga (St. Llorenç d’Hortons), 
Ausesken (Olost), Zulogaar-
den (Molins de Rei)k La Gui-
neu (Valls de Torruella), Els 
Mineirons (Òdena) i La Bro-
mera (l’Espelt). Cal destacar 
que els cervesers de La Gui-
neu, Minairons i La Bromera 
presentaran una nova cerve-
sa durant la Fira. 

Programació
- 11h Obertura de la fira, 
comença la festa!
- 12h Presentació de moli 
de molturar malta amb ener-
gía solar, Seinetek (al Centre 
de l’Espelt”)
- 13:30h Concert de:  
DOS TOIEVSKI,
Versions acústiques de soul, 
pop, rock, i similars (a l’esce-
nari de la fira).
- 17:30h E x p l i c a c i ó 

Demà, 3a. Fira de la Cervesa Artesana a l’Espelt

del procés cerveser artesa-
nal. (al Centre de l’Espelt)
- 18:30h Concert de: 

iXQNO Rock Band,  
Versions del rock clàssic de 
totes les èpoques: Nirvana, 

Guns Roses, AC DC, Bon 
Jovi, Red Hot Chili Peppers, 
Loquillo, Lax’n Busto, Green 
Day, Dire Straits, Queen, U2, 
etc.
- 20:30h Concert de: 
HUGKAKKE & LA BANDA,  
El raper Hugkakke decideix 
obrir un nou camí en la seva 
carrera musical i formar grup 
complet. Les seves lletres 
són reivindicatives, punyents, 
sense pèls a la llengua, en 
català. Música”mestissatge” 
passant per Reggae, Jazz, 
Hard Rock, Pop. Tot compagi-
nat en un directe animat i vis-
tós que segur farà passar una 
bona estona a l’espectador.
- 22:30h Concert de: 
ELS TRITONS DE LA VALL,
Grup de versions de rock ca-
talà, cançons de grups com 
Sau, Sopa de Cabra, els Pets, 
Manel, Lluís Llach, etc. Fins i 
tot alguna versió de dibuixos 
animats. Totes les cançons 
passades pel sedàs del rock 
dur!
- 1:00h de diumenge Ta n -
cament de la fira!

ÒDENA / LA VEU

La fira de la Vinyala d’Òdena, 
per quarta edició ha tornat a 
aplegar milers de visitants d’ar-
reu de la geografia catalana 
atrets pel cargol. Ni la petita 
pluja que va caure a mig matí, 
ni la distància, i és que la fira 
va comptar amb visitats vinguts 
d’arreu de la geografia catala-
na, fins i tot un grup de Tarrago-
na va organitzar la sortida amb 
autobús, va frenar als milers de 
visitants a  degustar i exhaurir 
existències del cargol de vinya 
complementat pels productes 
gastronòmics de proximitat. 
La Fira va comptar amb 7 res-
tauradors que oferíem diferents 

degustacions de plats cuinats 
amb vinyales i 6 productors de 
l’Anoia que oferien vi i cava, cer-
vesa, embotits, formatges, mel i 
rebosteria. A més, es van cuinar 
5 grans paelles per qui preferia 
endur-se, en format carmanyo-
la, les vinyales a casa. En total 
es van cuinar més de 1000 qui-
los de vinyales. 
La part de fira gastronòmica va 
anar acompanyada d’altres ac-
tivitats. La jornada va comptar 
amb una caminada, curses de 
vinyales per infants i altres ac-
tivitats, una exposició fotogràfi-
ca de la Casa dels Cargols, el 
mercat del cargol i una mostra 
d’arts i oficis amb demostraci-

ons d’antigues activitats vincu-
lades amb el cargol com l’ela-
boració de cargoleres de vímet, 
cargols de forja i de vidre, pa 
artesà...
A més, en el marc de la fira es 
va realitzar la tradicional Festa 
de la Verema, que un any més 
va reunir hereus i pubilles per 
la tradicional trepitjada de raïm 
per convertir-lo en most que els 
visitants van poder tastar.
Cap al migdia va tenir lloc l’acte 
de lliurament dels premis Vinya-
la d’Òdena. L’alcalde d’Òdena, 
Pep Solé i el diputat delegat 
d’Intraestructures, Urbanisme 
i Habitatge de la Diputació de 
Barcelona i alcalde d’Igualada, 
Marc Castells acompanyats 
dels regidors del consistori ode-
nenc van fer el lliurament dels 
guardons. La quarta edició dels 
premis van reconèixer a Santy 
Carbonell el premi Vinyala 
d’Òdena 2014 per a la seva ac-
titud, treball i compromís amb el 
municipi i el premi a la pagesia 
va ser per Jaume Jorba per la 
seva dedicació a la pagesia.
L’alcalde d’Òdena, Pep Solé, fa 
una valoració molt positiva de 
la fira i afirma “la Fira ha acom-
plert els seus objectius. D’una 
banda esdevenir un esdeveni-
ment gastronòmic singular i de 
l’altra ser un mitjà de promoció 
econòmica i turística pel muni-
cipi.” 

Milers de visitants per 1000 quilos de vinyales

ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena va ce-
lebrar dilluns un ple extraordi-
nari per donar suport a la con-
sulta del 9N. 
D’aquesta manera l’Ajunta-
ment d’Òdena s’adhereix a la 
iniciativa que han pres la ma-
joria d’ajuntaments catalans 
i que respon a la demanda 
de l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM) i de l’Asso-
ciació de Municipis per la In-
dependència (AMI) de convo-

car plens extraordinaris a tot 
Catalunya amb el suport a la 
consulta com a únic punt de 
l’ordre del dia. 
La moció que defensa la con-
sulta ha rebut 7 vots favora-
bles; 4 de CIU, 2 d’ERC i 1 
del PSC (Joan Estruch), i 3 
vots en contra del PSC. Abans 
d’iniciar la votació, el cap del 
grup socialista a l’Ajuntament, 
Francisco Guisado, va donar 
lliure opció de vot demanant 
que aquest sigués en contra.

Òdena dóna suport a la 
consulta del 9N

Els regidors odenencs que van donar suport a la moció
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LA POBLA DE C. / LA VEU

L’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt va aprovar, per 
unanimitat, en el Ple ordinari 
del dijous 18 de setembre una 
moció de suport a la convoca-
tòria de la consulta del 9 de 
novembre. D’aquesta manera 
el Consistori poblatà s’uneix a 
les 666 localitats catalanes , 
que segons fonts de l’Associ-
ació de Municipis per la Inde-
pendència, han confirmat que 
han convocat o convocaran 
plens per aprovar aquest text.

En la moció s’especifica el su-
port “a la convocatòria de la 
consulta del 9 de novembre 
per decidir lliurament el futur 
de Catalunya dins de l’exercici 
dels nostres drets democrà-
tics i prendre el compromís 
de l’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt en la realització 
d’aquesta iniciativa”. El Con-
sistori es compromet a “faci-
litar els recursos i les eines 
necessàries per fer possible 
la consulta, fent una crida a la 
participació”.

En el segon punt del text es 
diu que es dóna “ple suport al 
president, al govern de la Ge-
neralitat i al Parlament de Ca-
talunya” per tirar endavant la 
convocatòria, “ja que respon 
a la voluntat majoritària del 
poble català i dels seus repre-
sentants”. I en el tercer punt 
es recull comunicar aquest 
acord a diferents institucions 
i entitats implicades en el pro-
cés.

L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt 
dóna suport a la consulta del 9N

LA POBLA DE C. / LA VEU

La pluja que va caure el diu-
menge 21 de setembre al mig-
dia va aigualir l’Exposició-Fira 
d’Art de la Pobla de Claramunt. 
Aquesta activitat va arribar a la 
setena edició i estava inclosa 
dins de les propostes de les 
Festes Culturals. L’Exposició-
Fira d’Art la van organitzar les 
regidories de Cultura i de Be-
nestar Social de l’Ajuntament.
Tot i que el temps amenaça-
va pluja, a les 10 del matí les 
places de mossèn Pere Bosch 
(Els Jardinets) i de l’Església 
es van omplir de parades amb 
diferents objectes elaborats de 
manera artesanal. S’hi podia 
trobar pintura, bijuteria, objec-
tes fets amb pell, patchwork, 
fusta, espelmes, aliments, en-
tre d’altres. En total, hi havia 
una quarantena d’expositors. 
A 2/4 d’1 del migdia però va 
caure un ruixat que va obli-
gar a suspendre l’activitat. Tot 
i aquest contratemps, des de 
l’organització es valora molt 
positivament aquesta Exposi-
ció-Fira d’Art, tant pel que fa 
a la resposta de les persones 
que hi van participar, del poble 
i de fora, com del públic que hi 
va assistir.

Col·lecció de fotografies de 

Jaume Armenteras
La Sala Municipal d’Exposi-
cions acull des del diumenge 
21 de setembre al migdia una 
col·lecció fotogràfica de Jaume 
Armenteras. La inauguració de 
la mostra va anar a càrrec de 
l’alcalde poblatà, Santi Broch, 
que va destacar la passió d’Ar-
menteras per la fotografia.
La mostra, amb el títol “De la 
càmera al paper”, recull una 
quarantena d’imatges, algunes 
en color i d’altres en blanc i ne-
gre. Hi ha retrats, paisatges, de 
la Pobla de Claramunt i d’altres 
llocs, flors, entre d’altres te-
màtiques. Són fotografies que 
tenen personalitat, algunes 
de molt curioses. En totes les 
imatges hi ha algun retoc, tal i 
com va explicar el mateix Jau-
me Armenteras el dia de la pre-
sentació, aspecte que encara 
els dóna un toc més personal. 
Val la pena buscar una estona i 
visitar aquesta mostra per veu-
re com es pot transformar la 
realitat que es capta amb una 
càmera fotogràfica.
L’exposició de Jaume Armen-
teras es podrà veure fins al diu-
menge 5 d’octubre. L’horari de 
visites és 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. 

La pluja aigualeix l’Exposició-
Fira d’Art de la Pobla

LA POBLA DE C. / LA VEU

Més d’una cinquantena de 
nens i nenes, d’entre 3 i 12 
anys, van participar, el dissab-
te 20 de setembre, al Concurs 
de Pintura Ràpida Infantil de 
la Pobla de Claramunt “Premi 
Gumersind Bisbal”, que va ar-
ribar a la trenta-unena edició. 
Aquesta proposta estava in-
closa dins de la programació 
de les Festes Culturals, igual 
que el concert de gospel que 
es va fer el mateix dia a la nit 
a la Sala Gran del Castell de 
Claramunt.
El Concurs de Pintura Ràpi-
da, que va organitzar la regi-
doria de Cultura, es va fer a 
partir de les 5 de la tarda a la 
plaça de l’Ajuntament. La par-
ticipació va ser tot un èxit. A la 
primera categoria, per a parti-
cipants de 3 a 5 anys, s’hi van 
inscriure 17 nens i nenes; a la 
segona, per a participants de 
6 i 7 anys, 17; a la tercera, per 
a participants de 8 i 9 anys, 
10, i a la quarta, per a partici-
pants de 10 a 12 anys, 9. En 
total, 53. 
Els guanyadors de les di-

ferents categories van ser: 
Cecília Gallardo, Carla Pe-
regrina i Iona Compte, de la 
primera; Martina Duran, Mar-
çal Olvera i Roc Mestre, de la 
segona; Laia García, Guillem 
Fernández i Inés Prat, de la 
tercera, i Aina Martín, Ainara 
Rodríguez i Irene Jiménez, 
de la quarta. El lliurament de 
medalles va anar a càrrec de 
l’alcalde, Santi Broch, i de di-
versos regidors de l’equip de 
govern.
Com cada any, es va sorte-
jar una bicicleta, obsequi de 
l’Ajuntament, entre tots els 
participants i que va ser per 
a la Laia García. També hi va 
haver un berenar per a tots 
els nens i nenes, ofert per 
l’Ajuntament, i se’ls va obse-
quiar amb una bossa de lla-
minadures. El jurat va estar 
format per: Susanna Pardo, 
en representació de l’escola 
Maria Borés, Judit Estrada, 
Irene Cervelló i Pilar Gil.
Els infants de la primera ca-
tegoria van pintar els quatre 
capgrossos de la Pobla de 
Claramunt. Els nois i noies 

de la segona categoria van 
dibuixar la plaça de mossèn 
Pere Bosch (Els Jardinets) 
i el cartell de 1714; els de la 
tercera, el pati de la masia de 
can Galan, i els de la quar-
ta, l’aparcament del Camp 
de Futbol Municipal del Pas 
Blau. Els dibuixos de tots els 
participants es podran veure 
fins al divendres 26 de setem-
bre a la Biblioteca mossèn 
Cinto Verdaguer, de les 5 de 
la tarda a les 8 del vespre. 

Les veus del grup Gospel 
Vallès, al Castell de Clara-
munt
Les veus del grup Gospel Va-
llès van omplir la Sala Gran 
del Castell de Claramunt, el 
dissabte 20 de setembre a 
partir de les 10 del vespre. 
Unes 130 persones van as-
sistir a aquesta audició, que 
és la última inclosa dins del 
cicle de la Fundació Castells 
Culturals de Catalunya.
La vintena de veus del grup, 
sota la direcció de Julià Mon-
je, van oferir un repertori for-
mat per una dotzena de pe-
ces que van animar al públic 
a aixecar-se i a acompanyar 
els cantants amb aplaudi-
ments. Cançons com Happy 
o Oh happy day es van sentir 
en aquest concert.
Relacionat amb aquest gène-
re musical, i dins de la pro-
gramació de les Festes Cultu-
rals, el dissabte 4 d’octubre a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal hi 
haurà un taller i un concert de 
gospel. El taller anirà a càrrec 
de la cantant Sònia Moreno i 
es farà de les 4 a les 7 de la 
tarda i a 2/4 de 8 hi haurà el 
concert. 

Més d’una cinquantena de nens i nenes 
participen al Concurs de Pintura Ràpida de la 
Pobla de Claramunt
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MONTBUI / LA VEU

Després d’un procés complex 
per tal de concretar els ajuts 
provinents d’altres administraci-
ons, finalment a primers de se-
tembre l’Ajuntament de Montbui 
aconseguia la tercera i darrera 
subvenció –dues de Diputació 
de Barcelona i una dels Fons 
Europeus FEDER- que garan-
teixen poder tirar endavant el 
projecte de remodelació i millo-
ra del talús entre el riu Anoia i 
les primeres cases del barri del 
Pi que estan a tocar del riu. Es 
tracta d’un projecte amb un cost 
de 600.000 euros, que canviarà 
la cara completament a una de 
les façanes d’entrada al muni-
cipi i que garantirà la seguretat 
d’uns habitatges que, per la 
seva situació a tocar del marge 
del riu, podien patir els efectes 
del desgast en el talús natural 
del riu.
El projecte inclou la realització 
d’un mur d’escullera, de tipus 
sosteniment, entre els carrers 
d’Extremadura i Pare Daniel. 
El mur que ens construirà amb 
pedra granítica de 700 a 1.500 
quilos, constarà d’uns 100 me-
tres de longitud i tindrà entre 
13 i 14 metres d’alçada - es-
tarà adaptat als desnivells del 
terreny-. Les obres inclouen, a 
la vegada, la realització de la 
xarxa de clavegueram i la cana-
lització de les aigües pluvials. 
Així, ens construirà una cano-
nada que recollirà les aigües 
brutes dels col·lectors actuals 

i també es milloraran les dues 
sortides d’aigües pluvials als 
carrers Aragó i Pare Daniel, 
amb la construcció de set nous 
pous d’aigües residuals i dos 
nous pous d’aigües pluvials.
L’esforç de l’Ajuntament, tal i 
com explica l’alcalde Teo Ro-
mero, ha estat “treballar per 
poder aconseguir el cent per 
cent del finançament en sub-
vencions. Fins ara no el teníem, 
i no volíem que els veïns ha-
guessin de pagar per aquesta 
obra. Amb la construcció del 
mur i la nova xarxa de clave-
gueram i drenatge, aquests 
veïns aconseguiran lògicament 
una revalorització de les seves 
propietats, que guanyaran se-
guretat i milloraran notablement 
la qualitat de vida”. Romero va 
reiterar el compromís de l’Ajun-
tament de “licitar l’obra amb 
un objectiu clar: tenim el 100 
per 100 de l’obra en subven-
cions, i per això volem que les 
empreses que es presentin al 

Les obres del nou talús sobre el riu Anoia, al 
barri del Pi, començaran a finals d’any

MONTBUI / LA VEU

Els actes de la Setmana de la 
Gent Gran continuen aquest 
diumenge, a partir de les 18 
hores, amb el tradicional Ball 
de la Gent Gran a la Viníco-
la. En el decurs d’aquesta 
sessió, es durà a terme el I 
Concurs de Ball de la Gent 
Gran. Es lliurarà una placa 
per a la millor parella del ball. 
Actuarà de jurat la Comissió 
de Festes del Nucli Urbà.
El dilluns 29 de setembre tin-
drà lloc la tradicional Excur-
sió-Esmorzar-Ball a l’Ateneu 
del Nucli Antic. Els avis i àvi-
es del Nucli Urbà aniran fins 
al Nucli Antic a partir de les 
9 del matí. Arribaran a l’Ate-
neu i allà esmorzaran i faran 
ball amb Jordi Soler. Durant 
l’acte es farà el lliurament de 
la placa a l’àvia més gran del 
Nucli Antic, Tomasa Ramos 
Fernández.
També dilluns, però a partir 
de dos quarts de cinc de la 
tarda, començarà a la Viníco-
la el taller “Menys dolor, més 
vida”, el qual es farà també 
els dies 6, 13 i 20 d’octubre 
al CCC La Vinícola.
El dimarts 30 de setembre 
els avis i àvies de Montbui fa-
ran una excursió en autocar 
fins a Calella de Palafrugell 
i els coneguts « Jardins de 
Cap Roig ». La sortida inclou 
dinar-ball al restaurant “La 
Terrassa” de Platja d’Aro. Els 

montbuiencs sortiran a dos 
quarts de vuit del matí i tor-
naran al vespre.
Les activitats continuaran el 
dimecres 1 d’octubre amb 
una competició de “Petanca”. 
Es disputarà a dos quarts de 
cinc de la tarda a les pistes 
de La Vinícola. 
El dijous 2 d’octubre es farà 
el tradicional Ball a La Viní-
cola, amb Joan Altarriba, i el 
divendres, a partir de les set 
de la tarda, es farà una ses-
sió de “Playback” a càrrec 
dels membres de la Comissió 
de Festes Nucli Urbà. També 
intervindran Laura Fernán-
dez, guanyadora del primer 
“Porque tú lo vales” i Valen-
tina Manzano.
El dissabte 4 d’octubre, a 
partir de les 11 del matí, els 
jardins de l’ajuntament aco-
lliran una Tirada de Bitlles i 
el diumenge 5 d’octubre fina-
litzarà la 23ª Setmana de la 
Gent Gran amb el tradicional 
Dinar de l’Avi, a Mont-aQua, 
on es retrà homenatge a la 
parella de més edad del Nu-
cli Urbà, formada per Melitón 
Castellano Guitart i Ramo-
na Cisquella Farrés. També 
s’homenatjarà les parelles 
del municipi que compleixen 
50 anys de matrimoni o con-
vivència i es coneixeran els 
guanyadors del III Concurs 
“Lady & Dando” Montbui.

Continuen els actes de la 
Setmana de la Gent Gran

MONTBUI / LA VEU

El passat dissabte dia 20 de 
Setembre es va celebrar l’acte 
inaugural de la Penya Blau-
grana de Santa Margarida de 
Montbui. Al llarg del dia es van 
anar succeint un seguit d’ac-
tes al poble de Montbui amb 
color blaugrana. La jornada 
es va iniciar a dos quarts de 
deu amb la visita de la televi-
sió oficial del club, BarçaTV, 
a l’Ateneu de Montbui. La in-
auguració de la Penya Blau-
grana de Montbui iniciarà la 
nova temporada del programa 
dirigit per Llucià Ferrer “Quina 
Penya!”.
Acte seguit, al voltant de les 
onze del matí, es va celebrar 
una cercavila pels carrers de 
Montbui a càrrec del grup de 
Dracs i Diables de Santa Mar-
garida de Montbui on es va 
mostrar la geganta i el drac 
del poble seguit del rebombori 
de les gralles i els timbals del 

grup local. Unes setanta-cinc 
persones van acompanyar 
la cercavila que va acabar a 
l’Ateneu de Montbui on es ce-
lebraria l’acte més divertit de 
la jornada.
Una tertúlia esportiva protago-
nitzada pels periodistes Pere 
Escobar, Jose Luis Carazo 
i Quique Guasch va ocupar 
la sala del teatre de l’Ateneu 
amb una gran multitud de ve-
ïns que es van acostar a pre-
senciar-ho. Finalment hi va 
haver el parlament del presi-
dent de la Penya, Felip Carles; 
el coordinador de les penyes 
blaugranes d’Anoia, Garraf 
i Penedès, Jordi Abellán i el 
director de l’Àrea Social del 
Futbol Club Barcelona, Jordi 
Durà. Finalment es va convi-
dar als assistents a un pica-
pica a la terrassa de l’Ateneu a 
càrrec de la Penya Blaugrana 
de Santa Margarida de Mont-
bui.

Inaugurada la Penya 
Blaugrana de Montbui

concurs d’adjudicació especifi-
quin a l’apartat de millores que 
faran el màxim d’obra possible”. 
L’alcalde montbuienc recorda 
que “tot el procés administra-
tiu es culminarà d’aquí a finals 
d’any, i l’actuació es farà durant 
els primers mesos de l’any que 
ve”. Romero va remarcar la im-
portància d’aquesta actuació, 
en una doble vessant “d’una 
banda donem resposta a dues 
qüestions importants com són 
la seguretat dels habitatges 
situats més aprop del riu i de 
l’altra continuem integrant i mi-
llorant el riu Anoia dins el nostre 
territori. Les ciutats amb riu te-
nen més qualitat de vida i des 
de Montbui continuarem treba-
llant per cuidar el riu”.
Les obres d’adequació i remo-
delació dels talussos sobre el 
riu Anoia al Barri del Pi tindran 
un període d’execució de qua-
tre mesos, i podrien ser una 
realitat durant la propera prima-
vera.    
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PIERA / CARLES MUNTANER

Demà dissabte 27 de setem-
bre comença a la societat 
Foment de Piera el concurs 
de teatre. Aquest any cal re-
cordar que les obres comen-
çaran a les 21.30 h. 
El grup escollit per iniciar el 
concurs, és el grup teatral La 
Igualtat del Centre Cultural 
de Gavà.
El grup teatral La Igualtat del 
Centre Cultural de Gavà fa 
uns 28 anys que funciona; va 
néixer per fer Pastorets i amb 
els anys s’ha consolidat fent 
tota classe d’obres. La seva 
joia, segons ens diuen ells, 
és que tenen un grup infantil 
i de joves i ells són la llavor 
de la casa. El grup està for-
mat per unes 25 persones i 
aquestes són algunes de les 
obres que han representat: 
Terra Baixa, L’hostal de la 
Gloria, Los árboles mueren 
de pie,  No em toquis la flor, 
Mort accidental d’un anar-
quista, Maria Rosa i moltes 
obres més.
Aquest grup representen 

demà a la Societat Foment 
l’obra: Cinco Horas con Ma-
rio de la famosa novel·la de 
Miguel Delibes publicada 
l’any 1966 i estrenada la ver-
sió teatral al novembre de 
l’any 1979

SINOPSI:
Doña Carmen Sotillo man-
té una conversa amb el seu 
difunt marit, Don Mario Diaz 
Collado. En aquest diàleg el 
personatge Carmen li retreu 
moltes coses que potser  no 
s’hauria atrevit a dir-li en vida, 
deixant veure les diferències 
conjugals que existien entre 
ells i la seva frustració com 
a dona, ja que esperava molt 
més del seu matrimoni, dei-
xant-se portar pels recels i 
les costums d l’època.
Repartiment: Carmen Sotillo 
interpretada per Sílvia Mercè 
Inbernom.
Direcció: Josep Maria Ferrer. 
Obra d’un sol acte i d’una 
durada de 1 hora i 25 minuts 
aproximadament.

El 38è Concurs de Teatre de 
Piera aixeca el teló PIERA / LA VEU

Recordem que aquest mes 
d’octubre s’inicien les obres del 
projecte de remodelació de la 
piscina municipal amb la subs-
titució de la coberta retràctil, 
per la qual cosa les activitats 
d’aigua es traslladen provisio-
nalment a la piscina de l’escola 
Àgora de Sant Esteve Sesrovi-
res. La resta d’activitats dirigi-
des que s’organitzen a La Pis-
cina continuen sense canvis.
Per tal de facilitar el transport a 
Sant Esteve Sesrovires, l’Ajun-
tament de Piera posa a dispo-
sició de les famílies un servei 
d’autocar gratuït. Els acompa-
nyants dels nens i les nenes 
podran pujar també a l’autocar 
(un acompanyant per usuari). 
Caldrà fer la reserva de places 
a recepció de la Piscina, abans 
del 29 de setembre. Els horaris 
d’autocar són els següents:
- Autocar 1: (Aiguagim)
Sortida des de La Piscina de 
Piera: 10.15 h
Tornada des de l’Àgora: 11.45 
h
- Autocar 2: 
Sortida des de La Piscina de 
Piera: 17.10 h

Tornada des de l’Àgora: 18.30 
h
- Autocar 3: 
Sortida des de La Piscina de 
Piera: 18.50  h
Tornada des de l’Àgora: 21.00 
h
- A l’Escola Àgora, els grups 
que comencen a les 19 i 19.45 
h començaran a les 19.15 i 20 
h.
Pel que fa als abonats a la 
Piscina Municipal disposaran 
d’unes franges horàries per 
poder nedar a la piscina de 
l’Escola Àgora:
De dilluns a divendres de 8 a 

8.45 h i de 13.45 a 16.45 h i de 
19.45 a 20.30 h i els dissabtes 
de 9 a 12 h.
L’Ajuntament demana discul-
pes als usuaris que ja hagin 
reservat l’activitat o s’hagin fet 
socis a partir del setembre pel 
fet de no haver estat informats 
amb anterioritat sobre el tanca-
ment provisional de la piscina.
Per a qualsevol dubte o acla-
riment preguem us poseu en 
contacte amb la Piscina de Pi-
era al telèfon 93 776 26 68 o 
bé amb l’Ajuntament de Piera 
al telèfon 93 778 82 00 (Mireia 
Soteras, ext. 178).

Obres a la piscina municipal

Totes les representacions es fan a les 21.30 

www.viladepiera.cat/concurs-teatre Regidoria de Cultura

1 de novembre
Grup Teatrandreu 
SEXES

8 de novembre
Grup 7 Dekamping
UN PAIO AMB CLASSE

11 d’octubre
Àbac Produccions
HISTÒRIA DE 2

15 de novembre
Agrupació Teatral del Casal de Calaf
EL NOM

18 d’octubre
Sants Teatre del Centre
UN DÉU SALVATGE

22 de novembre
Casal Corpus Grup de Teatre
L’HABITACIÓ DE VERÒNICA

25 d’octubre
Grup de Teatre de Ca n’Aguilera
EL MÈTODE GRÖNHOLM

29 de novembre
Grup de Teatre Quatre per Quatre
LA VISITA DE LA VELLA DAMA

4 d’octubre
Grup de Teatre de l’ACR
MÈTODE 33

27 de setembre
Grup Teatral La Igualtat
CINCO HORAS CON MARIO



26
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
26 de setembre de 2014 Comarca

Anoia Sud  

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

L’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia dilluns 22 de setem-
bre a les 8 de la tarda, va cele-
brar una sessió extraordinària 
del Ple Municipal per aprovar 
una moció de suport a la cele-
bració de la consulta del 9 de 
novembre sobre el futur polític 
de Catalunya.
La moció va ser aprovada 
amb:
6 a favor (4 ERC, 2 PSC i 1 
CiU)
2 abstencions (2 PSC)
0 en contra

L’Ajuntament de Vallbona aprova la moció 
de suport a la consulta del 9N

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Les aus van tornar a ser pro-
tagonistes als Hostalets, el 
cap de setmana 20 i 21 de 
setembre, amb les Segones 
Jornades d’Aus Rapinyaires 
organitzades pel Centre de 
Restauració i Interpretació de 
Paleontologia (CRIP).
Dissabte a la tarda, els tallers 
a les instal·lacions del CRIP 
destinats als més petits van 
obrir les activitats. Els nens 
van poder fer-se xapes de 
record mentre aprenien més 
característiques i curiositats 
sobre les aus.
Els falconers de la Societat 
de Falconers de les Comar-
ques de Barcelona, que han 
col·laborat estretament amb el 
CRIP en l’organització de les 
jornades, van comentar l’ex-
posició detallant els diferents 
tipus de vol de les aus o la im-
portància de les plomes, que 
explica la física del vol de les 
aus.
Diumenge al matí al Camp 
Municipal de Futbol hi havia 
el plat fort de les jornades 
amb l’exhibició de vol. Des 
de primera hora, més de 30 
aus acompanyades dels seus 
cuidadorsvan acudir a l’exhi-
bició i van estar exposades al 
públic. Tothom qui ho va voler 
va poder fotografiar-se amb 
elles, parlar amb els ensinis-
tradors i, fins i tot, tocar les 

aus. Una oportunitat única que 
va impressionar, sobretot, als 
més petits.
A les 11 del matí van comen-
çar les exhibicions de vol i 
ensinistrament. Es van poder 
veure xoriguers, falcons i àli-
gues fent tot tipus d’exercicis i 
mostrant les seves habilitats al 
nombrós públic assistent.
Els vols rasants de les espec-
taculars àligues de Harris i la 
caça al vol dels ràpids falcons 
i petits xoriguers van aixecar 
l’admiració del públic que om-
plia la tribuna.
L’exhibició va finalitzar una 
mica abans de l’hora prevista 
per l’aparició de la pluja, però 
no va decebre a ningú.

Les jornades sobre les aus 
rapinyaires dels Hostalets de 
Pierola es consoliden

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Aquest diumenge tindrà lloc 
una nova edició de la Festa 
de la Verema als Hostalets 
de Pierola. Els actes comen-
çaran a les 8 del matí amb la 
trobada al bosc de Can Pon-
sa per anar a veremar. A prtir 
de les 10 es podrà gaudir d’un 
esmorzar popular i en acabar 
tindrà lloc la trepitjada popular 
de raïm i el concurs infantil de 
trepitjadors.
El preu de l’esmorzar de for-
quilla, consistent en seques, 
cansalada, botifarra, postres, 
cafè i beguda és de 8 euros i 
el preu per a l’esmorzar d’en-
trepà (pa de pagès, botifarra, 
postres, cafè i beguda) és de 

6 euros.
La festa és organitzada per la 
Teca i Festa amb la col.labora-

Diumenge, nova edició de la Festa de la 
Verema dels Hostalets de Pierola

ció de l’Ajuntament dels Hos-
talets de Pierola.

LA LLACUNA / LA VEU

Diumenge 28 de setembre la 
Llacuna està de celebració 
amb la 20a. edició de la Tro-
bada de Gegants i Cap gros-
sos de la Llacuna. Aquest any, 
però, té l’afegit de ser el 20è 
aniversari dels gegants i per 
celebrar-ho hi haurà la pre-
sentació d’una nova parella de 
gegants bombers construïts 
per l’artesà Toni Mujal de Car-
dona.
Aquestes figures, com les an-
teriors, s’han fet en homenat-
ge a tots els bombers i bom-
beres i sobretot aquells/es que 
han perdut la vida en acte de 
servei.
En aquest dia tan assenyalat 
ens acompanyaran un total de 
16 colles geganteres i algunes 
de les entitats culturals de la 
Llacuna com són el Drac, la 
Mulassa, el Ball de Diables, 
els Bastoners i la Banda
El programa serà el següent:
- 09:30h: Plantada de gegants. 

- 11:00h: Inauguració de l’ex-
posició dels 20 anys dels ge-
gants bombers i presentació 
de la revista feta pels alumnes 
de l’Escola de Vilademàger.
- 11:30h: Presentació de les 
noves figures. 
- 12:00h: Començament de la 
cercavila. 
- 13:00h: Arribada a la plaça 
Major i mostra de balls de ge-

Diumenge, 20a Trobada gegantera a la Llacuna

gants. 
- A continuació. Parlaments i 
lliurament de recordatoris i re-
coneixement especial a Antoni 
Parera i Joan laso (uns dels 
fundadors de la colla que ja no 
estan entre nosaltres)
- 14:00h: Dinar de germanor 
de totes les colles, entitats i 
personalitats invitades.

La guanyador d’UN VOL EN GLOBUS és:

www.caminsdevent.com
Felicitats!!!Felicitats!!!

OSCAR 
ALQUEZAR

ST MARTÍ DE TOUS
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- COM TENIR CURA
DE LA TEVA  MASCOTA!   Pàg.2
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LA RABIA

El virus de la ràbia és de 
distribució mundial encara 
que la majoria de països 
sobretot europea tenen 
pràcticament eradicada la 
malaltia, de tant en tant 
es donen casos tant en 
humans com en animals. 
Fes de fa més de 30 anys 
espanya es trobava lliure 
de ràbia tan sols algun cas 
de  aïllat a Ceuta i a Meli-
lla.

L’any passat es va donar 
un cas de ràbia a Espanya 
d’un gos que va estar al 
Marroc durant uns mesos.

La transmissió de la malal-
tia es fa principalment 
a través de mossegades 
d’animals infectats.

La simptomatologia d’un 
animal infestat consisteix 
en canvis de  comporta-
ment principalment rabiós.
A Catalunya es varen 
prendre unes mesures 
preventives (obligació de 
vacunació) en certs nuclis 
afectats.

Cal recordar que actual-
ment a Catalunya no és 
obligatòria la vacunació de 
ràbia però si recomanable ja 
que les fronteres són ober-
tes i qualsevol dia pot tornar 
a haver-hi algun altre cas de 
ràbia al territori.

El Pastor Australià, procedent del 
País Basc ja que molt bascos van 
emigrar amb aquests gossos cap a 
Austràlia i d’aquí el seu nom, també 
conegut com Aussie o Australian 
Shepherd, és un gos molt versàtil. 
És tan bo en el seu treball de pastor 
com exercint de gos guia per a cecs 
i sords, detectant drogues o com a 
gos de recerca i rescat, dins i tot 
és capaç de recórrer 60km en un 
dia. Per tant necessita molt d’exer-
cici i  activitats variades perquè no 
s’avorreixi (si no tingués activitat 
es podria tornar un gos nerviós i 
destructiu). Valent, fidel, afectuós, 
viu, estable, àgil i  atent. És un gos 
molt treballador, intel.ligent i fàcil 
d’ensinistrar. Li encanta jugar amb 
els nens, amb els quals és protec-
tor, i  sol ser desconfiat amb els 
estranys. Detesta passar moltes 
hores sol i  estar tancat dins de casa.

És robust, de pit ample i de cos més 
llarg que alt. Té un cap ample i 
llarga, un stop ben definit i  uns ulls 
ametllats que poden ser de color 
marró, blau, ambre o qualsevol com-
binació d’aquests colors. Les orelles 
són triangulars i d’inserció alta i la 
cua és recta i curta. El pèl és de lon-
gitud mitjana i pot ser recte o una 

El Pastor Australià Consells del 
Veterinari...

Joan Rubiralta
Col. B2629

mica ondulat. És curt i  suau al cap, les 
orelles i la part davantera de les potes 
i més llarg en la resta del cos, sobre-
tot a la part posterior de les potes i el 
pit. Els colors inclouen el blau merla, 
el negre, la merla vermell i  el vermell. 

És una raça forta, adaptable a dife-
rents climes i resistent a malalties. 
Tot i això, el gos pot patir displàsia de 
maluc o atròfia progressiva de retina. 
Alguns exemplars també poden patir 
sordesa, ceguesa o càlculs de ronyó.
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El subscriptor/lector de “Pa amb oli i xocolata” (LA VEU) amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i 

les activitats i serveis propis de “Les deus aventura”, així com de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que “Les deus aventura” 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). 

UN FORFAIT CIRCUIT 
PER A TOTHOM PER 

A 2 PERSONES

Pèlag de Fregaire + Plataners + Puenting

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

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

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

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

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

Valorat
 amb 60€

EL GUANYADOR
D’AQUEST MES és:

JOAN
BIEL MONCLÚS

El dia 15 de setembre  hem en-
cetat el curs a l’escola Mare del 
Diví Pastor de Capellades. Tots 
els alumnes, des dels més petits 
de P3 fins als de l’ESO, han arribat 
puntualment a les 9 del matí per 
rebre la benvinguda de la direc-
tora i retrobar-se amb companys 
i professors.
Enguany el lema del curs és En-
dolla’t i sigues llum! Desitgem 
que el lema ens ajudi a treballar 
intensament i amb alegria que 
nosaltres també podem ser i som 
llum en el món!
Bon inici de curs a tothom!

Inici del curs de l’escola Mare del Diví Pastor

A partir d’aquest curs escolar, els 
alumnes de La Llar i Ed. Infantil 
de Montclar portaran uniforme 
nou.
És un xandall en blau i gris. Cons-
ta d’un pantaló curt i un polo per 
l’estiu i durant l’hivern, una des-
suadora i un pantaló de xandall 
també en blau i gris.
Els alumnes de Montclar hau-
ran de dur aquest xandall tots 
els dies de la setmana, com a 

uniforme escolar. Amb aquesta 
iniciativa, l’escola ha mirat per la 
comoditat tant dels alumnes com 
de les famílies.
Les alumnes de Primària, ESO i 
Batxillerat també estrenaran, 
aquest curs escolar, xandall es-
portiu nou. Al igual que a La Llar 
i a Ed. Infantil, constarà d’una 
equipació de pantaló curt amb 
polo, per l’estiu i un xandall per 
l’hivern. 

A La Llar i a Ed. Infantil del 
Montclar tenim uniforme nou!

El dilluns 25 d’agost va tenir lloc 
la Cercavila Menuda de la Fes-
ta Major d’Igualada. Per tercer 
any consecutiu els nens i nenes 
de l’Escola de l’Ateneu Igualadí, 
acompanyats de les seves famí-
lies van participar-hi fent desfi-
lar tots els Capgrossos que ells 
mateixos van construir, La Cuca, 
el Drakidrik, el Monstre Kefapó, 
l’Assoleiete Pepete, l’Orellut, el 
Pinto el pintor, el cuiner Pataky i 
l’Àliga.
Aquests Capgrossos van ser ela-
borats fa tres anys, en el treball 
de la Revista de l’Escola dedicada 
a la Festa Major. 
Durant la Cercavila Menuda van 
acaparar totes les mirades i van 
rebre molts aplaudiments.
Tan petits com grans, s’ho van 
passar d’allò més bé desfilant 

amb els Capgrossos, saludant, 
xocant les mans del públic més 
menut i no parant de ballar.
A l’entrar a la Plaça de l’Ajunta-
ment, els músics del Mal Llamp 

Els Capgrossos i l’Àliga de l’Escola de l’Ateneu 
Igualadí desfilen a la Cercavila Menuda

van tenir l’amabilitat d’acompa-
nyar-nos amb la seva música, des 
d’aquí els nens i les famílies de 
l’Escola de l’Ateneu els hi volem 
agrair públicament.

Entenem per deures escolars 
aquelles feines que l’escola en-
carrega als alumnes, a tots els 
d’una mateixa aula per igual, per 
ser fetes a casa. S’entén que els 
deures complementen la feina 
feta a l’escola o preparen la que 
es farà properament. No són con-
siderades com a deures les tas-
ques de recuperació o repàs, els 
càstigs o aquelles feines que, per 
no haver-les acabat a l’escola, 
s’han d’acabar a casa. 
Així, és habitual que els nens i 
nenes un cop a casa hagin de fer 
feines que tant en la seva quan-
titat com en la seva dificultat, 
els mestres hauran programat 
per tal que la majoria d’alumnes 
les pugui fer sense gaire compli-
cació i esmerçant-hi un temps 
raonable. Parlem principalment 
d’aquests alumnes que no tenen 
gaires complicacions per fer els 
deures. 
Per norma general, no hem d’aju-
dar els nostres fills a fer els deu-
res, senzillament perquè no cal, 
no és necessari. Tret de moments 
molt puntuals �una paraula que 
no saben què vol dir, un concepte 
que no tenen clar, un problema 
de matemàtiques que se’ls tra-
vessa- en què pot fer-se necessà-
ria l’ajuda dels pares, la majoria 
de nens i nenes poden fer els 

deures escolars tot sols. 
Que no hàgim d’ajudar els nos-
tres fills a fer els deures, no vol 
dir que ens puguem desentendre 
del tema. Al contrari, és recoma-
nable interessar-se sovint per allò 
que fan, amb un triple objectiu: 
primer, fa sentir al nostre fill o 
filla que allò que fa a l’escola és 
important per a nosaltres; en se-
gon lloc, ens facilita intervenir 
en el procés d’aprenentatge en 
qüestions tan importants com 
l’organització, la responsabilitat, 
la disciplina de treball, orientant-
los i corregint sense exigències 
els errors que puguin cometre en 
aquests aspectes; finalment, ens 
permet conèixer de primera mà 
el seu rendiment acadèmic, sense 
necessitat d’haver d’esperar que 
arribin els informes de l’escola.
Els deures són a la vegada un in-
dicador de l’autonomia dels nos-
tres fills i un mitjà per potenciar 
aquesta autonomia. Podem aju-
dar els nostres fills davant les difi-
cultats puntuals, no tant donant-
los la resposta correcta com d’una 
manera indirecta, suggerint vies 
de solució, fent preguntes que els 
facin pensar i, sobretot, evitant 
sempre fer allò que poden fer ells. 
Aquesta és l’ajuda que, a la llar-
ga, els serà més útil: la que els en-
senya a valer-se per si mateixos, 
sense necessitar a ningú.

Com podem ajudar els nostres 
fills a fer els deures?
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Les successives transformacions 
d’ençà els mil anys d’existència 
de la Basílica de Santa Maria 
d’Igualada han configurat aquest 
edifici religiós com a una preuada 
obra arquitectònica que ha estat 
testimoni del secular referent reli-
giós de la ciutat. I apunta a ser el 
seu interior aquell que ens dóna 
més claus de la important presèn-
cia de fidels que, amb la seva vo-
luntat, van contribuir i han contri-
buït en el resultat final de la seva 
aparença actual. 
D’una construcció duta a terme 
sobre una capella primitiva, si bé 
la façana exterior palesa aquella 
singular senzillesa constructiva 
de l’arquitectura catalana, el seu 
interior atresora molts elements 
d’un pregon interès estètic i ar-
quitectònic. En aquest sentit, la 
seva nau única de més de qua-
ranta metres de llargada i prop 
de quinze d’amplària denota una 
gran espaiositat que, al costat del 
seus sis altars laterals dedicats a 
diferents sants, la capella del Sant 
Crist i el baptisteri li atorguen una 
fesomia d’una singular majes-
tuositat. En perspectiva, tant els 
altars laterals com tota la barana 
d’obra que ocupa la part superior, 
amb les seves respectives gale-
ries i obertures exteriors, així com 
l’amplitud del cor, li atorguen una 

La Basílica de Santa Maria 2a part
àmplia visibilitat; una dimensió 
de folgança que conflueix en 
els punts on es tanca la nau i 
s’imposa l’Altar major, ubicat en 
un absis de planta rectangular, 
amb el seu fantàstic retaule ba-
rroc.   
De ben a prop de l’Altar major, 
des de l’escalinata, una mirada 
atenta al retaule et descobreix 
una obra de tres cossos realit-
zada al llarg del segle XVIII, en 
la que hi predomina l’estètica 
barroca malgrat algunes em-
premtes neoclàssiques, i banyat 
d’un daurat intens. La construc-
ció d’aquest bell conjunt sembla 
ser de Jacint Morató i les escul-
tures són de l’artista Josep Sun-
yer; i d’entre les més representa-
tives cal assenyalar la figura de 
la Immaculada, acompanyada 
per uns angelets. A l’entorn de 
la imatge central, com embol-
callant-la guanyen un especial 
interès les imatges de Santa 
Anna i Sant Joaquim, a les quals 
s’hi sobreposen Sant Roc i Sant 
Faust, i el patró d’Igualada: Sant 
Bartomeu, al capdamunt; i sobre 
seu tres àngels coronen tot el 
conjunt.
Ara bé, és tal vegada la Cape-
lla del Sant Crist un dels indrets 
més rellevants i plens de signi-
ficat de tota l’església. Encla-

vada en un espai que s’obre a 
l’esquerra de la nau central, on 
anteriorment hi havia existit un 
cementiri, la seva construcció va 
abraçar un llarg període i ha pas-
sat per diverses restauracions. És 
també una obra del barroc i deixa 
veure de manera harmoniosa tot 
un conjunt format per un altar, 
un absis, un retaule i una cúpu-
la pintada amb motius celestials. 
I, en mig d’aquests elements val 
a destacar -davant de l’absis- la 
imatge del Sant Crist, una rèplica 
recent de l’antiga talla desapare-
guda; amb tot una figura plena de 
significat pels fidels igualadins, en 
base a un fet prodigiós ocorregut 
a l’any 1590 .

Paraigües
(Umbrella)

Botes
(Boots)

Noia
(Girl)

Bolet
(Mushroom)

Fulla
(Leaf)

Tardor
(Autumn)
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DIVENDRES
26 de setembre de 2014Comarca

Anoia Sud  

CAPELLADES / LA VEU

Aquest diumenge 28 de se-
tembre, a les sis de la tarda, 
es farà la inauguració de la 
remodelació dels Jardins Hort 
de la Vila. En aquest parc s’ha 
fet una actuació a fons que a 
servit per canviar la majoria 
del mobiliari infantil. S’ha ar-
reglat una de les instal·lacions 
que estava malmesa i se n’ha 
col·locat una altra per a nens 
molt petits. També s’hi ha po-

sat dues taules i bancs fixes, 
en un dels laterals.
Per condicionar millor el parc 
s’ha procedit a pintar totes les 
parets dels voltants, les portes 
i les baranes.
Aquest diumenge ja es po-
drà veure tots aquests canvis 
i celebrar les reformes amb 
una inauguració que compta-
rà amb un espectacle infantil 
protagonitzat per Jaume Barri.

Aquest diumenge s’inaugura la 
remodelació dels Jardins Hort 
de la Vila

CAPELLADES / LA VEU

La programació de tardor de 
la Biblioteca El Safareig ha ar-
rencat amb força. Així, aquest 
dissabte es va poder dalt del 
terrat de l’espectacle “Escude-
llers, som-hi!”, dins els actes a 
Capellades de commemoració 
del Tricentenari.
Aquesta setmana hi hagut la 
trobada del Club de Lectura i 
el divendres 26, a dos quarts 
de set de la tarda, es farà una 
nova representació del conte 
que té a l’Agàlia, l’estrella de 
la Biblioteca, com a protago-
nista. El representarà la seva 
autora, Montse Albareda. Se-
guidament, l’animació continu-

arà de la mà de l’Anna Garcia.
Aquest mes d’octubre també 
es previst que es faci una xer-

Avui divendres tornarà l’Agàlia, l’estrella de la 
Biblioteca

rada sobre la felicitat, de la mà 
del Dr. Bolinches.

CAPELLADES / LA VEU

Aquests dies s’està posant al 
dia el mobiliari urbà de la vila, 
canviant les instal·lacions mal-
meses i col·locant-ne de no-
ves.
Un dels primers canvis que 
s’ha fet, ha estat al Parc de la 
Font Cuitora on a partir d’ara 
hi ha 4 taules i bancs perma-
nents, per tal d’afavorir que es 
puguin gaudir per celebrar-hi 
festes o berenars.
Gairebé al costat, als Jardi-
nets, s’ha procedit a sanejar 
les parts trencades i esga-
vellades del mobiliari infantil. 
També dins el sorral s’ha col-
locat un nou element, que és 
a punt d’estrenar-se.
En els Jardins Hort de la vila 
s’ha fet una renovació pràc-
ticament total del mobiliari, 
mentre que al Parc Sarrià de 
Ter s’hi ha col·locat un gronxa-
dor per als més menuts.
L’altra parc que ha patit im-
portants canvis és als Jardins 

del Capelló. D’una banda s’ha 
col·locat un seguit de màqui-
nes per a fes per gimnàstica, 
que complementaran les pas-
sejades que moltes persones 
acostumen a fer per la Ronda 
del Capelló. D’altra banda, 
s’està acabant d’arranjar la 
zona infantil, on els aparells 
estaven molt trencats. Així, 
aquests han estat substituïts 
per noves instal·lacions per a 
la quitxalla. Finalment, darre-
ra el parc infantil hi havia una 
petita pista, on s’hi posarà una 
cistella de bàsquet.
Tal i com destaca l’Alcalde de 
Capellades, Marcel·lí Marto-
rell, “aquestes intervencions 
milloraran la qualitat de vida 
dels capelladins, tant dels me-
nuts jugant en els parcs com 
dels més grans fent salut i es-
port als Jardins del Capelló. 
Ara només ens resta esperar 
que tothom els gaudeixi al 
màxim, però que també en tin-
guin cura i els respectin”.

Capellades renova parcs i 
jardins

ORPÍ / LA VEU

Torna la Festa Major d´Orpí, 
els dies 26,27 i 28 de setem-
bre, una festa  amb perso-
nalitat pròpia, en la que és la 
gent de la vila la protagonista 
de la gran majoria d’actes, 
espectacles, actuacions i ac-
tivitats que, d’una manera lú-
dica i festiva, envaeixen els 
carrers, en aquests  dies de 
festa.Arrenca la festa el diven-
dres dia 26 a les 21:00h Pre-
gó de Festa Major, amb “ Els 
Forasters”. Lloc: Plaça Alfons 
Pons i Riba, a Can Bou . A les 
21:00h Nit de Pintxos. Menú: 
Pintxos amb pa, vi, aigua, pos-
tres, cafè i gotes incloses, a la 
Plaça Sant Jordi de Can Bou, 
i per a totes les edats. Preu 
adult:12€, menú infantil:5€. A 
les 00.00h concert a la Plaça 
Alfons Pons i Riba a Can Bou 
amb el grup orpinenc THE 
PARKER´S i seguidament 
concert amb el grup de ver-
sions igualadí DFESTA.CAT i 
en acabat DJ.PEPE i DJ.MOLÍ 
VELL fins que surti el sol. Pel 
dissabte dia 27 està progra-
mada una caminada popular 
a les 9:30h amb sortida del 
cementiri d´Orpí, amb aturada 
per esmorzar i d´una durada 
aprox. de 2,5 h. El preu serà 

de 4€. Pels més menuts a les 
17:00h, a la Plaça Alfons Pons 
i Riba, animació infantil amb 
“L´HORT D´EN MARÇAL” a 
càrrec d´Espiadimonis i tot se-
guit xocolatada per a tothom. 
Ja a la nit, a les 23:00h Exhi-
bició de BOLLYWOOD I PO-
LINÈSIA amb BOLLYWOOD 
IGUALADA i en acabar ball de 
Festa major amb JUAN ROCA, 
a la Plaça Sant Jordi, actes 
gratuïts i per a totes les edats. 
Enfilant ja l´últim dia de Festa, 
el diumenge 28, a les 12:00 h 
Missa Solemne cantada pel 
grup Amics de la Parròquia de 
Carme, a l´Església de Sant 
Miquel , a Orpí. A les 13:30 h 

Cap de setmana de Festa Major a Orpí

Ball de Gitanes de Sant Quin-
tí de Mediona. A les 14:30 
h Dinar de Festa Major a la 
Plaça Sant Jordi de Can Bou. 
El menú serà de amanida de 
Festa Major, i arròs negre. Pa, 
vi, aigua, postres, cafè i gotes 
inclòs. Menú infantil: Arròs a la 
cubana amb hamburgueses. 
El preu pel menú adult serà de 
15€, i el menú infantil de 5€. 
En acabar Bingo de sobretau-
la i a les 18:30h Espectacle 
d´improvisació , humor i mú-
sica amb les TRENTA10MA-
RIANTONIA, a la Plaça Alfons 
Pons i Riba a Can Bou.

Avui divendres, sessió de cinefòrum Josep 
Romanyà Montcada

CAPELLADES / LA VEU

Avui divendres tindrà lloc una 
nova sessió del cinefòrum Jo-
sep Romanyà a la sala cape-
lladina Paper de Música.
Es projectarà la peŀlícula Ca-
ballero sin espada en versió 
original subtitulada. Es tracta 
d’un film de Frank Capra, amb 

James Stewart i Jean Arthur.
La presentació i anàlisi de la 
peŀlícula anirà a càrrec de Jo-
sep M. Català, professor de 
direcció cinematogràfica de la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona.
Es tracta d’una d’un comèdia 
crítica sobre la corrupció i la 
malversació de fons per part 

dels poders polítics, la buro-
cràcia que només entorpeix, 
la mentida i la deshonestedat, 
l’enriquiment iŀlícit, el poder 
econòmic que controla el po-
der polític, el qual traeix per 
interessos abjectes la voluntat 
i la representativitat del poble 
que el vota.
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LA TORRE DE C. / LA VEU

El passat diumenge 21 de se-
tembre va tenir lloc la  bicicle-
tada familiar organitzada per 
l’associació Torrebikers amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de la Torre de Claramunt.
Més de 450 persones van 
participar en aquesta activitat 
lúdico-esportiva que reuneix 
grans i petits, sobretot famíli-
es, que es van donar cita a la 
plaça del Mil.leni per recórrer, 
els més petits un circuit pre-
parat dins el mateix parc i els 
més actius un circuit d’aproxi-
madament 10 quilòmetres.
Per a l’ocasió l’organització 
va obsequiar a tots els parti-
cipants amb una samarreta 

verda i en acabar, tot i que 
el temps no va acompanyar 
gaire, es va servir un vermut 
i es va realitzar el sorteig de 
diversos objectes cedits per 
diferents comerços locals i la 
tradicional bicicleta cedida pel 
Sr. Victoriano Juida.
L’organització vol agrair els su-
port de tots els col·laboradors 
que desinteressadament 
van ajudar en l’organització 
de la jornada. També la col·
laboració dels establiments 
comercials i de l’Ajuntament 
de la Torre de Claramunt. Al-
hora volen felicitar a tots els 
participants per fer de la bici-
cleta familiar una cita ineludi-
ble al calendari del municipi. 

Més de 450 persones van 
participar a la bicicletada 
familiar a la Torre de Claramunt

MASQUEFA / LA VEU

L’Ajuntament de Masquefa va 
aprovar dilluns, en Ple extra-
ordinari, una moció de suport 
del món local a la convoca-
tòria de la consulta sobre el 
futur polític de Catalunya del 
9 de novembre. El text inclou 
el compromís del Consistori 
de facilitar tots els recursos i 
eines necessàries per fer-la 
possible, a l’empara legal de 
la Llei de Consultes aprova-
da divendres pel Parlament 
de Catalunya amb una àmplia 
majoria. També fa una crida a 
la ciutadania a participar en la 
consulta.
El Ple extraordinari va ser con-
vocat a petició dels 8 regidors 
del grup de Convergència i 
Unió (CiU), la regidora d’Es-
querra Republicana de Ca-
talunya (ERC) i el regidor no 
adscrit David Minoves. L’acord 
va prosperar amb 9 vots a fa-
vor ·7 de CiU (la regidora Laia 
Albiol no va poder assistir a la 
sessió en trobar·se a l’estran-
ger), el de la regidora d’ERC i 
el del regidor Minoves- i 2 vots 
en contra: el de Força Mas-
quefa i el del Partit Popular. 
La regidora de Progrés Muni-

cipal·PSC·APM va excusar la 
seva absència al Ple.
La moció ·consensuada per 
l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i l’Associació de Mu-
nicipis per la Independència, 
de la qual l’Ajuntament de 
Masquefa és membre funda-
dor- mostra el suport a la con-
vocatòria de la consulta del 9N 
“per decidir lliurament el futur 
de Catalunya dins l’exercici 
dels nostres drets democrà-
tics”, així com “el compromís 
de l’Ajuntament de Masquefa 
amb la realització de la matei-
xa, facilitant tots els recursos i 

L’Ajuntament de Masquefa aprova una 
moció de suport a la consulta

les eines necessàries per fer-
la possible, fent una crida a la 
participació”.
A més, dóna “ple suport” al 
president i al govern de la Ge-
neralitat, al Parlament de Ca-
talunya i als partits polítics fa-
vorables a la convocatòria i a 
la materialització de la consul-
ta “dins el marc legal que és 
la Llei de consultes populars 
no referendàries i participació 
ciutadana, aprovada pel Par-
lament de Catalunya, ja que 
respon a la voluntat majorità-
ria del poble català i dels seus 
representants”.

MASQUEFA / LA VEU

El quart Festival de Blues de 
Masquefa, organitzat per l’Al-
zinar amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, va tancar, diu-
menge a la tarda, la tempora-
da d’estiu. Més de 250 perso-
nes es van aplegar a la piscina 
per gaudir dels concerts de 
Marina BBFace & The Beatro-
ots i d’Augie Burr & The Elvis 
Tribut Band, dues reconegu-
des bandes de l’actual pano-
rama musical.
El públic va gaudir d’una agra-
dable vetllada de bona músi-
ca a l’aire lliure, amb el millor 

blues fet a Barcelona i amb un 
homenatge al rock&roll i a una 
de les seves grans figures, 
Elvis Presley. Tots els qui van 
voler també van poder sopar 
a la piscina, portant-se la car-
manyola o gaudint del servei 
de bar. El públic va acabar ab-
solutament entregat, dempeus 
i ballant ‘country’.
El quart Festival de Blues, una 
cita musical ja consolidada 
a Masquefa, es va celebrar 
aquest diumenge després que 
la pluja obligués a ajornar la 
data prevista inicialment, per 
la Festa del Raïm.

El Festival de Blues tanca 
l’estiu amb una vetllada de bona 
música a l’aire lliure

MASQUEFA / LA VEU

Tots aquells que vulguin pre-
sentar·se al Concurs de Fo-
tografia Vila de Masquefa 
disposen encara d’algunes 
setmanes per sortir amb la cà-
mera i captar les seves instan-
tànies. El termini per presentar 
el treballs és del 20 al 31 d’oc-
tubre, ambdós inclosos.
En aquesta segona edició, el 
concurs fotogràfic –organit-
zat per la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament per a escollir 
les 13 imatges que il·lustraran 
el calendari de l’any 2015· té 
com a temàtica els paisatges 
i racons del municipi, ja siguin 
naturals, històrics, culturals o 
patrimonials. Està obert a tots 
els afeccionats amateurs a la 
fotografia, i la inscripció és gra-
tuïta.

Presentació dels treballs 
Totes les fotografies que es 
presentin a concurs han de ser 
exclusivament de paisatges i 
racons de Masquefa. No s’hi 
pot identificar la pròpia imatge 
de les persones (dret d’imat-
ge). Tampoc no es publicaran 
ni s’acceptaran arxius amb 
continguts contraris al dret a 
l’honor, a la intimitat personal i 
familiar o a la pròpia imatge de 

les persones, ni cap altre amb 
continguts que siguin contraris 
a la legalitat vigent.
Cada autor pot presentar fins 
a 3 fotografies. És condició in-
dispensable que estiguin fetes 
durant aquest 2014 i no hagin 
estat premiades en cap altre 
concurs. No s’acceptaran ni 
fotografies manipulades digi-
talment ni fotomuntatges.

Per participar en el concurs cal 
omplir i lliurar un imprès que 
es troba a la pàgina web www.
masquefa.cat i a la recepció 
de l’Ajuntament (C/ Major, 93). 
Junt amb l’imprès s’hi han d’ad-
juntar les fotografies, que han 
de portar el títol i el pseudònim. 
En cas de presentar més d’una 
imatge cada fotografia portarà 
un pseudònim diferent.

S’apropa el termini per presentar-se al Concurs 
de Fotografia Vila de Masquefa

MASQUEFA / LA VEU

El passat divendres dia 19 de 
setembre, la CUP Masque-
fa va organitzar una trobada 
oberta a l’Ateneu Popular de 
Masquefa per la protecció i en 
defensa dels drets dels ani-
mals a nivell municipal, amb 
molt bona acollida i amb l’as-
sistència de gent de la vila i 
rodalies.
Aquesta trobada estava divi-
dida en tres apartats, debat 
obert sobre la situació dels 
animals als nostres municipis, 
com actuar des dels ajunta-
ments i com actuar al carrer.
Des del primer moment la tro-
bada va ser força participativa 

i va servir per denunciar i in-
dignar·se amb la mala gestió 
i manca de sensibilització de 
la majoria dels ajuntaments en 
aquest tema, molts dels quals 
incompleixen l’actual llei de 
protecció animal i fins i tot les 
seves pròpies normatives mu-
nicipals.
Seguit de les denúncies i quei-
xes es va passar a les propos-
tes i bones idees, que va servir 
per elaborar i consensuar una 
proposta prou enriquidora per 
a les properes eleccions muni-
cipals a la nostra vila i extensi-
ble als municipis d’arreu dels 
països catalans on la CUP hi 
presenti candidatura.

La CUP Masquefa per la defensa 
dels drets dels animals
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CALAF / LA VEU

El proper diumenge, 28 de 
setembre, es durà a terme a 
Calaf la Festa Catalana dels 
Escacs, organitzada pel Club 
d’Escacs Calaf i la Federació 
Catalana d’Escacs. 
La cita reunirà jugadors d’es-
cacs de tot Catalunya i inclou-
rà diferents activitats. De 10 a 
2/4 de 2, tindrà lloc al Polies-
portiu de Calaf el Campionat 

Calaf acollirà diumenge, 28 de 
setembre, la Festa Catalana 
dels Escacs

de Catalunya de Ràpides per 
Equips. De les 10 a la 1 del 
migdia es realitzarà una visita 
guiada cultural per als acom-
panyants al castell de Calaf, 
el museu arqueològic de Els 
Prats de Rei i la Torre de la 
Manresana. A les 2 del mig-
dia, al Bogard, es donarà inici 
al dinar de germanor, al llarg 
del qual es farà el repartiment 
de premis. 

CALAF / LA VEU

La segona jornada del Torneig 
de futbol del Mil·lenari va tornar 
a omplir de jugadors, acompa-
nyants i públic les instal·lacions 
del camp de futbol municipal 
de Calaf aquest cap de setma-
na. El torneig organitzat per la 
UE Calaf va reunir en aquesta 
ocasió 21 equips de les cate-
gories infantil i prebenjamí, i un 
total de 250 jugadors.
En la categoria Infantil hi van 
participar El Joanenc (1r clas-
sificat) el Nàstic (2n), el Sant 
Maure (3r), l’Òdena (4rt) i el 
Callús (5è)
En la categoria Prebenjamí, 
hi van competir el Puigreig (1r 
classificat), l’Igualada (2n), el 

Solsona-Arrels A (3r), l’Anoia 
(4rt), el Callús (5è), el Joanenc 
(6è), el Manresa (7è), l’Òdena 
(8è), l’Agramunt (9è), La Torre 
de Claramunt (10è), el Solsona 

Arrels B (11è), el Calaf B (12è), 
el Balsareny (13è), el Calaf A 
(14è), el Sant Maure 15è) i el 
Fruitosenc (16è)

La segona jornada del Torneig de Futbol del 
Mil·lenari va omplir el camp de futbol

CALAF / LA VEU

L’Ajuntament de Calaf se su-
marà aquest divendres al 
conjunt d’ajuntaments cata-
lans que han aprovat al llarg 
d’aquesta setmana la moció 
que proposa donar suport a 
la convocatòria del 9-N en 
virtut de la Llei de Consultes, 
legitimada divendres passat al 
Parlament, així com també fa-
cilitar tots els recursos neces-
saris. Moltes de les sessions 
es van desenvolupar aquest 
dilluns, i continuen celebrant-
se durant tota la setmana 
arran de la crida realitzada 
per l’Associació de Municipis 
per la Independència (AMI) i 
l’Associació Catalana de Mu-
nicipis (ACM) a tots els seus 
municipis adherits. La moció, 
-el text de la qual va estar pac-
tat per l’AMI i l’ACMi els par-
tits CiU, ERC, ICV-EUiA i les 
CUP-, serà presentada aquest 
divendres al ple de l’Ajunta-
ment de Calaf, a les 21h.
La crida de suport al 9N ha 

obtingut resposta de les qua-
tre diputacions catalanes; dels 
ajuntaments de ciutats relle-
vants i de 30 de 33 municipis 
de la comarca de l’Anoia.
Els acords sorgits dels plens 
extraordinaris es comunicaran 
en el període de 5 dies des de 
la seva aprovació al president 
de la Generalitat i a la presi-
denta del Parlament de Ca-
talunya i als grups parlamen-
taris, i els seran lliurats pels 
propis alcaldes i alcaldesses 
amb el màxim rigor institucio-
nal, en un gran acte que tindrà 
lloc al Palau de la Generalitat 
el dissabte 4 d’octubre, en la 
que serà la més nombrosa 
concentració de batlles cata-
lans de la democràcia. 
L’Associació de Municipis per 
la Independència i l’Associ-
ació Catalana de Municipis 
seran els encarregats de tra-
metre les actes de ple de for-
ma conjunta al president del 
Govern Espanyol, al president 
del Congrés dels Diputats, al 
secretari general de les Naci-

ons Unides, al president del 
Parlament Europeu, al presi-
dent del Consell de la UE i al 
president de la Comissió Eu-
ropea.
La moció que estan aprovant 
les sessions plenàries dema-
na mostrar el ple suport del 
consistori a la convocatòria 
de la consulta del 9 de no-
vembre de 2014 dins el marc 
legal, així com al president i 
al govern de la Generalitat, al 
Parlament de Catalunya i als 
partits polítics que hi estan a 
favor. La moció també dema-
na als ajuntaments que garan-
teixin la llibertat individual i el 
procés democràtic, facilitant 
tots els recursos i les eines 
necessàries per fer possible 
la celebració de la consulta 
de forma coordinada amb el 
departament competent del 
govern de la Generalitat de 
Catalunya. Així mateix, fa una 
crida a la ciutadania a partici-
par-hi de manera activa, cívica 
i pacífica.

Aquest divendres ple extraordinari a 
Calaf per donar suport al 9-N 

CALAF / LA VEU

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir un professor de Calaf, 
d’ensenyament no reglat, per 
presumptament haver abusat 
sexualment d’un nena, han 
confirmat fonts de la policia 
catalana.
El mestre de la menor de 6 
anys -que ensenyava a nens 
sobre l’Alcorà i els preceptes 
del Islam- va quedar dimecres 
sol amb la nena i, quan els 
pares van tornar a casa cap a 
les 22 hores van veure com la 
sotmetia a tocaments.
Els Mossos d’Esquadra man-
tenen oberta la investigació i 
intenten esbrinar si el profes-
sor podria haver abusat se-
xualment de més menors, o 
haver-ho fet anteriorment amb 
aquesta nena. 
En relació als fets, la comuni-
tat islàmica de Calaf ens ha 
remès un comunicat que pu-
bliquem íntegrament a conti-
nuació: “En representació de 
la comunitat Islàmica de Calaf, 
declarem la nostra indignació 
i condemnem els fets ocorre-
guts el passat dimecres 17 de 
setembre en els quals, un noi 
d’origen subsaharià presump-
tament va abusar d’una me-

nor, també del mateix origen.
Des de la comunitat Islàmica 
de Calaf informem que les 
activitats d’ensenyament de 
l’alcorà i preceptes islàmics 
que duia a terme el presumpte 
agressor, es feien sense el co-
neixement i la supervisió de la
junta directiva de la comuni-
tat Islàmica de Calaf i que les 
classes s’impartien en domici-
lis particulars sense cap tipus 
de control o supervisió nostre.
Segons fonts policials i de fa-
miliars directes de la menor, 
el presumpte agressor es 
guanyava la confiança de les 
famílies d’origen subsaharià, i 
no d’origen àrab com s’ha pu-
blicat en els diferents mitjans 
de comunicació, utilitzant el 
fals discurs de coneixement 
de la religió per exercir com 
a professor i poder estar amb 
els menors.
Reivindiquem la nostra indig-
nació i consternació davant 
dels fets i lamentem el dolor 
dels familiars de la menor i 
de tots aquells que hagin po-
gut resultar perjudicats per 
aquests fets.

Issam El Housaini
Representant de la Comuni-

tat Islàmica de Calaf”

Presumptes abusos a una 
menor per part d’un mestre 
d’Islam a Calaf

CALAF / LA VEU

En els propers dies es donarà 
inici a Calaf a dos cursos de 
català, un de nivell bàsic i l’al-
tre d’alfabetització. Els dos cur-
sos es duran a terme al Centre 
de Recursos per a l’Ocupació 
(CRO) del municipi.
Pel que fa al curs de català bà-
sic, cal dir que el proper dilluns 
29 de setembre, a les 3 de la 
tarda, al Centre de Recursos 
per a l’Ocupació es farà una re-

unió informativa, una prova de 
nivell i també les inscripcions.
Les classes, que s’iniciaran el 
6 d’octubre, es duran a terme 
els dilluns i els dimecres de 
15h a 17h. El curs, que tindrà 
una durada total de 45 hores 
està organitzat pel Consell Co-
marcal de l’Anoia, el Consorci 
per la Normalització Lingüísti-
ca i Ajuntament de Calaf.
Per altra banda, es durà a ter-
me un curs d’alfabetització en 

català  organitzat pel Consell 
Comarcal de l’Anoia, Escola 
Pia d’Igualada i Ajuntament 
de Calaf. Les classes tindran 
lloc al CRO dilluns i dimarts de 
9:15 a 10:45h i dijous de 9:15 
a 11:15. La durada del curs 
serà de 84 hores i les classes 
s’iniciaran el 29 de setembre. 
Les inscripcions es podran fer 
a l’Ajuntament els dimarts de 9 
a 13h.

Cursos de Català bàsic i d’alfabetització en 
català, a Calaf



El Monbus IHC espera convèncer demà davant 
el Vilafranca a les Comes després de l’ensurt a Calafell
IGUALADA / IHC BLOCAT

El Montbus IHC espera fer un 
bon partit demà dissabte a 2/4 
de 9 del vespre davant  el Vi-
lafranca, en el primer partit de 
la nova OK Lliga a les Comes, 
després de l’ensurt de la pri-
mera jornada a Calafell, on els 
arlequinats van perdre per 3-2 
tot i fer un molt bon partit.
El partidàs de l’Igualada es va 
quedar sense premi. De fet va 
ser tot el contrari. Els arlequi-
nats van patir un càstig exces-
siu especialment en la jugada 
clau del partit. L’IHC s’havia 
avançat amb un 0 a 2 que el 
Calafell havia neutralitzat just 
segons abans d’arribar al des-
cans. A la segona meitat es 
mantenia l’empat fins que es 
podruí el moment decisiu. Els 
col·legiats van assenyalar una 
FD inexistent a Ton Baliu. El 
capità arlequinat se’n va de la 
jugada amb les mans al cap 
i rebé una targeta blava. I en 
va veure una segona quan ja 
estava assegut a la banqueta 
d’amonestats. L’IHC es quedà 
amb només dos jugadors en 
pista. L’Elagi aturà la FD però 
l’equip no pot evitar que en la 
continuació de la jugada el Ca-
lafell marqui aprofitant el 4X2.
El mateix capità arlequinat va 
penjar al seu perfil de twitter la 
seva explicació dels fets. És 
un exercici d’autocrítica extra-
ordinari ple, però, d’indignació: 
“Partit perdut únicament i ex-
clusiva per culpa meva. I per 
l’afany de protagonisme d’algú 
que només ha de dedicar-se a 
“pitar” el que veu i no a benefi-
ciar ningú. Dir “òstia puta” quan 

segons per arribar al descans. 
Va ser un gol que va acabar 
sent transcendent.
El color arlequinat blaugra-
na de la primera meitat es va 
quedar finalment en doble-blau 
fosc. Cert que els de Francesc 
Monclús van tenir oportunitats 
suficients com per tornar a 
trencar el marcador (una FD 
de Molas, un penal repetit dos 
cops de Jassel, i un remat al 
ferro del Ton que encara resso-
na ara) i no ho van saber fer. 
Però el partit es va trencar per 
un error arbitral. No tant en la 
FD que és un acció de joc sinó 
en la sanció excessiva al Ton 
Baliu que ja hem explicat. Amb 
només dos jugadors a pista el 
Calafell va tenir un clar avan-
tatge per fer el 3 a 2 que al final 
va acabar sent definitiu. Encai-
xat el gol l’IHC va recuperar 
un jugador i amb 3 contra 4 va 
saber aguantar el power play 
però ja no va tenir opcions de 
tornar a empatar el partit.  

CALAFELL 3 (2/1) Arellano, 
Romeu (1), Gavarra, M. Ver-
gès (1), G.Vergès, equip inicial. 
Galbas (1), Uri i Pàmies.
MONBUS IHC 2 (2/0) Elagi, 
Met Molas, Ton Baliu (1), Ser-
gi Pla (1), Dani, equip inicial. 
Jassel, Muntané. Querol, Teti 
Vives, A. Ferrer.
GOLS: 0-1 Pla (m 4.10), 0-2 
Ton (m 8), 1-2 Romeu penal 
(m 22), 2-2 Galbas (m 24.52). 
SEGONA PART. 3-2 M.Vergès 
(m.17 )
Àrbitres: Isaac Sanz i Jonathan 
Sanchez).
Més info a http://ihc.blog.cat

El capità Ton Baliu, en un dels partits de la temporada passada a les Comes. Arxiu Joan Guasch.

Jornada 1
C.H. Mataró - Reus Dep.   3 - 5
Voltregà - ICG Lleida    4 - 4
C.P. Manlleu - Tordera   5 - 1
Vilafranca - Enrile Alcoy   6 - 1
Calafell - Monbus Igualada  3 - 2
Cerceda - Club Pati Vic   2 - 2
Noia Freixenet - HC Liceo  
Moritz Vendrell - FC Barcelona

         PT j g e p     gf     gc    d
1.    Vilafranca 3 1 1 0 0 6 1 5
2 Manlleu 3 1 1 0 0 5 1 4
3 Reus Dep. 3 1 1 0 0 5 3 2
4 Calafell 3 1 1 0 0 3 2 1
5 Voltregà 1 1 0 1 0 4 4 0
6 ICG Lleida 1 1 0 1 0 4 4 0
7 Cerceda 1 1 0 1 0 2 2 0
8 Club Pati Vic 1 1 0 1 0 2 2 0
9 Moritz Vendrell 0 0 0 0 0 0 0 0
10 FC Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Noia Freixenet 0 0 0 0 0 0 0 0
12 HC Liceo 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Igualada 0 1 0 0 1 2 3 -1
14 Mataró 0 1 0 0 1 3 5 -2
15 Tordera 0 1 0 0 1 1 5 -4
16 Enrile Alcoi 0 1 0 0 1 1 6 -5

Jornada 2
Tordera - Cerceda
Monbus Igualada - Vilafranca
HC Liceo - C.H. Mataró
Enrile Alcoy - Voltregà
Club Pati Vic - Noia Freixenet
FC Barcelona - Calafell
Reus Dep. - Moritz Vendrell
ICG Lleida - C.P. Manlleu

OK Lliga masculina
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Vitaldent patrocinarà quatre equips base de l’IHC
L’empresa Vitaldent, situada a 
la Rambla Nova 11 de la ciutat 
d’Igualada, serà el patrocina-
dor dels 4 equips de base més 
petits de l’Igualada Hoquei 
Club les 2 properes tempora-
des.
Ahir a la tarda a les oficines 
de l’Igualada HC, el gerent de 
Vitaldent a Igualada, Luis Pa-
redes, i el president del club, 
Manel Burón van signar el 
compromís que lligarà a Vital-
dent i l’Igualada HC  per les 
temporades 2014-2015 i 2015-
2016. 
Amb aquest acord els equips 
Prebenjamí d’Iniciació i els 3 
equips Prebenjamins (A, B i C) 
a partir d’ara es diran Vitaldent 

Igualada HC amb una clara 
aposta pels més petits de la 
casa.
Amb aquest acord cal destacar 
que l’empresa Vitaldent farà 
un regal d’un protector bucal a 
tots els noies i noies d’aquests 
4 equips que ho desitgin. Un 
protector bucal valorat en més 
de 200 euros i al que també 
podran optar la resta de juga-
dors del club, en aquest cas a 
un preu molt assequible de no-
més 55 euros que a més inclou 
una revisió bucal. 
També es beneficiaran els so-
cis de l’Igualada Hoquei Club 
en general, que tindran un des-
compte de un 5% en implanto-
logia i en ortodòncia.  Signatura de l’acord de patrocini amb Lluís Paredes i Manel Burón.

et “piten” un penal després de 
ni tan sols tocar el jugador, fal-
tant 6 minuts…, després d’en-
trenar 6 setmanes per afrontar 
aquest partit.. i rebre dues bla-
ves seguides. Culpa meva per 
no saber tancar la boca, per 

no callar i acceptar una decisió 
tan equivocada, però a vega-
des és impotència total”.

Bona primera part
El Monbus IHC va jugar els 
primers 25 minuts a un nivell 
altíssim, amb un hoquei real-
ment bo i modern. Els arlequi-
nats podrien haver-se’n anat 
als vestidors perfectament 
amb un 0 a 4 a favor. Hi van es-
tar a prop amb el 0 a 2. El pri-
mer gol oficial de la temporada 
el va marcar Sergi Pla. I va ser 
un d’aquells gols que mereixen 
obrir una competició. El Ser-
gi va entrar dins de l’àrea, va 
afrontar Arellano, va esperar 

amb sang freda i control que el 
bon porter del Calafell baixés 
el cos a terra i lel va superar 
amb un dels seus tradicional 
ganxos. Un gran gol. Baliu va 
fer el 0 a 2 culminant al segon 
pal una bona contra amb Dani 
Lòpez.
L’Elagi es va apuntar a la fes-
ta aturant un penal i el segon 
remat que el va seguir. No va 
poder repetir-ho a falta de 3 
minuts quan Romeu va acon-
seguir l’ 1 a 2. El Calafell és 
un equip potent i ben treballat i 
ho va demostrar aprofitant una 
bola punxada des de l’exterior 
que Galbas va desviar dins de 
la porteria. Només faltaven 8 

El capità Ton Baliu diu 
que l’IHC va perdre a 
Calafell per un error 
seu per no saber 
callar després que 
els àrbitres xiulessin 
equivocadament 
un penal a 6 minuts 
del final



Martí Just escapant-se direcció porteria.
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Tercera jornada de lliga i tres 
punts més que s’escapen a 
Les Comes davant el Morell, 
un rival que tampoc havia 
tingut fins ara un bon inici de 
lliga, amb només un dels 6 
punts disputats. El partit es 
preveia molt intens, amb dos 
equips que sortirien a buscar 
la victòria des del primer mi-
nut.
L’Igualada ha començat orde-
nat i seriós i el domini inicial 
ha sigut dels blaus; quan ja 
s’havia jugat la primera mit-
ja hora de partit va arribar el 
primer gol per l’Igualada, des-
prés d’una gran escapada per 
la banda de Martí Just que, 
fent-li la passada de la mort, 
deixava la pilota a Eloi perquè 
rematés amb la porteria buida. 
El gol feia preveure un bon 
escenari per l’Igualada però 
pocs minuts més tard el Morell 
enviava la pilota al fons de la 
xarxa a la sortida d’un córner, 
deixant el partit empatat tal i 
com s’havia iniciat. La primera 
meitat va acabar amb un Igua-

El CFI segueix sense puntuar

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

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G3
Jornada 3
Almacelles - Viladecans   1 - 0
Torreforta - Lleida Esp.   0 - 0
St. Ildefons - Amposta   1 - 1
Rapitenca UE - El Catllar   1 - 1
Santboià FC - Vilanova   1 - 0
Igualada - Morell    1 - 2
Balaguer - Reddis    1 - 1
Tàrrega - Torredembarra  3 - 0
Mollerussa - Juv. 25 Sep.  1 - 1 

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

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

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

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 3 
M. Igualada - Calaf    1 - 5
FE Vilafranca - Odena   2 - 2
Sitges U.E - St. Pere M.   4 - 2
Les Roquetes - St. Cugat S.  7 - 1
Anoia - Ribes    3 - 0
Piera - Base Espirall    3 - 1
Carme - La Múnia    7 - 3
Riudebitlles - Pª Jove Roq.  4 - 1

PITXITXI DE L’ANOIA

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 4
Viladecans - Santboià FC
Torredemb. - Almacelles
Reddis - Tàrrega
Morell - Balaguer
Vilanova - Torreforta
El Catllar - Mollerussa
Amposta - Rapitenca UE
Lleida Esp. - St. Ildefons
Juv. 25 Sep. - Igualada

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

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

Malgrat que l’Europa és un 
dels equips amb aspiracions 
d’aquesta temporada, l’Iguala-
da li ha plantat cara, sobretot 
a la primera part, i podia haver 
aconseguit com a mínim un 
punt que finalment s’ha esca-
pat.
El partit s’ha disputat al Camp 
de l’Àliga, per obres al Nou 
Sardenya. L’estat del terreny 
de joc, no massa convenient, 
no ha afectat el joc dels dos 
equips que han disputat un 
partit molt intens.
A la primera part, l’Europa ha 
sortit amb empenta, però la 
teranyina defensiva que ha 
muntat l’Igualada no els per-
metia acostar-se a la porteria 
de la Noelia i les obligava a 
xutar de lluny, amb clar avan-
tatge per la portera igualadina.

nuts de la represa a la sortida 
d’un córner. Amb el marcador 
equilibrat, l’Europa ha posat 
una marxa més i ha desequi-
librat l’Igualada que ha encai-
xat el segon quan s’arribava 
a la mitja hora de la segona.  
A partir d’aquest moment les 
blaves han reaccionat i ho han 
intentat amb fermesa, gaudint 
d’ocasions en què la pilota no 
ha anat dintre per ben poc, 
però al final els punts s’han 
quedat a la Ciutat Comtal.
La setmana que ve, partit difi-
cilíssim contra el Levante Las 
Planas que l’any passat juga-
va a Primera Divisió. El partit 
es disputarà diumenge a les 5 
de la tarda a Les Comes.
IGUALADA: Noelia García, 
Elena Alert (Sara Bergadà 
50′), Araceli Barroso, Marta 

Cuadras, Ari Rius, Jèssica Pa-
blos, Marina Salanova (Carla 
Navarro 50′), Míriam Solias, 
Mariona Marsal, Núria Miquel, 
Judit Pablos (Stefany Ferrer 
76′). 
EUROPA: Mònica Aguilar, 
Ana-Belén Fuertes, Sandra 
Guiu (Sandra Teixidó 46′), An-
drea Porta (Andrea Granado 
86′), Vanessa Obis, Alba Mon-
toro, Mar García (Carla Her-
nández 79′), Marta Pou, Ana 
Alcocer (Clara de Clemente 
46′), Núria Becerra. Entrena-
dor: Javier Santiago
GOLS: 0-1 Mariona (16′), 1-1 
Carla Bartolomé (49′), 2-1 
Clara de Clemente (71′)
INCIDÈNCIES: Targetes gro-
gues Elena (25′), Ana Alcocer 
(36′) Núria Becerra (65′), Nú-
ria Miquel (65′), Araceli (67′).

lada explotant molt la velocitat 
de la seva banda dreta amb 
bones internades que per poc 
no es van convertir en gol.
L’inici de la segona meitat no 
va ser brillant pels igualadins, 
que van veure com el por-
ter Felipe feia dues parades 
provincials i el Morell deixa-
va escapar les oportunitats 
d’avançar-se al marcador. 
Amb el pas dels minuts però 
va ser l’Igualada qui va aga-
far el domini total del partit, 
creant jugades amb criteri, 
davant un Morell que només 
penjava pilotes llargues als 
seus dos puntes. Amb un 
Igualada llançat a l’atac i amb 
la mateixa tònica de partit, al 
minut 74 de partit el Morell va 
recuperar una pilota a la ban-
da esquerra que, amb un gran 
canvi de joc, va dur a la banda 
dreta perquè fos l’extrem dret 
qui superés la defensa blava i 
donés la centrada de gol al da-
vanter visitant. El segon gol va 
caure com una gerra d’aigua 
freda sobre els igualadins que, 
malgrat tot, no van deixar-ho 

d’intentar. Les ocasions més 
clares del partit van arribar en 
aquests últims 15 minuts, amb 
una ocasió molt clara de Ge-
ray rematant davant del por-
ter al minut 80, una ocasió de 
Güell al minut 83 i un possible 
penal ja a les acaballes del 
partit. El proper partit del CFI 
serà al camp del Joventut 25 
de Setembre.
IGUALADA: Felipe Orozco, 
Bernat Sansano, Roger Peña, 
Robert Palau, David Baraldés, 
Martí Just, Enric Palet, Eloi Ji-
menez, Jonathan Fernandez, 
Bachana Lominadze, Oriol 
Dalmau. Suplents: Eduard 
Morera, Àlex Zamora, Pau Vi-
dal, Jordi Castellano, Carles 
Güell, Yerai El-Arass.
MORELL: Miquel Queral, Mar-
cos Carrasco, Martí Fabregas, 
Omar Oliveras, Sergio Giralte, 
Ramón Miranda, Angel Gavi-
lán, Jose Lucha, Borja Abenia, 
Jordi Roca, Samuel Blanes. 
Suplents: Angel Blasco, Eric 
Garrido, Eduardo Maestre, 
Juan J. Paz, David Gallego, 
David Sangra, David Ramirez.

Amb 3 gols:
Edgar Rodríguez  Piera  3
Julià López  Calaf  3
Jordi Hernan  Carme  3
Gerard Jorba  Òdena  3
Xavier Valls  Òdena  3

Amb 2 gols:
Albert González  Anoia  2
Guillem Martí  Calaf  2
Toni Sendra  Carme  2
Miguel Andreu  Anoia  2
Isidre Marsiñach  Calaf  2
David Martínez  Anoia  2
Josep Copoví  Òdena  2
Alejandro Garzo  La Llacuna  2
Gerard Márquez  Rebrot   2
Carles Vives  Tous  2

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

   Pt. P J E P Gf  Gc
1 Tous 3 1 1 0 0 5 0   
2 Masquefa 3 1 1 0 0 4 0   
3 Hostalets 3 1 1 0 0 2 0   
3 Pobla Claramunt 3 1 1 0 0 2 0    
5 PM Tossa 3 1 1 0 0 1 0   
6 La Llacuna  1 1 0 1 0 3 3   
6 Rebrot  1 1 0 1 0 3 3   
8 Cabrera   1 1 0 1 0 2 2   
8 Capellades 1 1 0 1 0 2 2    
10 Ateneu  0 0 0 0 0 0 0
11 Torre Claramunt 0 0 0 0 0 0 0
12 Vilanova C. 0 1 0 0 1 0 1 
13 Fatima  0 1 0 0 1 0 2 
13 San Mauro B 0 1 0 0 1 0 2 
15 Jorba  0 1 0 0 1 0 4 
16 La Paz  0 1 0 0 1 0 5 

Jornada 1 
Cabrera - Capellades    2-2
Vilanova C. - PM Tossa   0-1
Masquefa  - Jorba     4-0
Rebrot - La Llacuna     3-3 
Tous - La Paz     5-0
San Mauro B  - Hostalets P.  0-2
Fàtima - Pobla Clar.     0-2
Torre Clar. - Ateneu PBI   ajr.

Jornada 2
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

El femení del CFI cau al camp de l’Europa (2-1)
L’Igualada no es deixava do-
minar i el partit anava d’una 
banda a l’altra del terreny de 
joc. Tots dos equips gaudien 
d’oportunitats i el marcador 
es podia haver decantat cap a 
qualsevol banda, però ha es-
tat l’Igualada qui l’ha inaugurat 
al minut 16 amb un gran gol de 
falta de la Mariona.
A partir d’aquest moment i fins 
a la mitja part, el partit ha con-
tinuat igual d’intens però les 
ocasions més clares han es-
tat als peus de les jugadores 
igualadines que haguessin po-
gut anar al descans amb una 
mica més d’avantatge.
A la segona part ha canvi-
at la decoració i un Igualada 
més aculat ha permès que 
les rivals pressionessin més. 
L’empat ha vingut a pocs mi-
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El Club de Futbol Igualada ha 
volgut celebrar amb una gran 
festa el seu 75è aniversari, 
que enguany es commemora. 
L’acte central d’aquesta efe-
mèride va tenir lloc divendres 
al vespre, a l’Ateneu, davant 
d’una platea plena de juga-
dors, entrenadors i familiars 
de la trentena d’equips que té 
el CFI, així com de nombroses 
persones que han estat vincu-
lades al club al llarg de la seva 
història.  
La festa va comptar amb la 
presència de Joaquim Hernán-
dez, pare del jugador del Bar-
ça Xavi Hernández, i vinculat 
directament amb el CFI, del 
qual en va ser jugador les tem-
porades 1979-80 i 1980-81, i, 
posteriorment, entrenador a 
la temporada 1993-94. En un 
format de tertúlia, Hernández 
va parlar de la importància de 
la formació en el futbol, es-
pecialment en les categories 
inferiors, assegurant que “els 
pares han de procurar dues 

El CF Igualada celebra l’acte central del seu 75 aniversari

coses per als seus fills: que 
intentin millorar sempre i que 
siguin feliços”. En aquest àm-
bit, va destacar la campanya 
“Joc Net” impulsada per la 
Federació Catalana de Futbol 
que, precisament, vol impulsar 
el respecte i les bones mane-
res dins el món del futbol i de 
l’esport en general. Hernández 
també va parlar del seu pas 
pel CFI i va agrair el bon tracte 
que li va donar el club durant 
aquest etapa, recordant el seu 
pas pel Xipreret com a jugador 
i per les Les Comes com a en-

trenador. 
En relació a aquest missatge 
de valors formatius, que són 
part de l’essència i del projecte 
de futur que es marca el club, 
un dels moments més desta-
cats de la nit va ser la presèn-
cia de dos jugadors del base a 
l’escenari per llegir un decàleg 
de drets i deures que han de 
caracteritzar el dia a dia de 
tots els equips del club. Com a 
jugadors, es van comprometre 
a respectar els companys i ri-
vals, a defensar els colors i els 

valors del CFI, a aprendre dels 
errors i a posar els objectius 
de l’equip per sobre dels indivi-
duals. Als entrenadors i forma-
dors, els van demanar que els 
ensenyin a jugar, a millorar dia 
a dia, a saber guanyar, però 
també perdre, i a respectar 
els altres, rivals i companys, 
perquè la seva actitud serà on 
s’emmirallaran els més petits.  
El futur, reflectit en aquests 
jugadors, és una part fona-
mental del club, però, si el CFI 
és avui el que és, és també 
en gran part gràcies als que 
el van fer néixer, el 1939. Per 
aquest motiu, els fundadors i 
tots els que han contribuït a ai-
xecar i mantenir el CFI van ser 
també protagonistes de l’acte, 
on es va mostrar un vídeo que 
repassava els moments més 
emblemàtics de la història del 
club i recordava els presidents 
i els jugadors i entrenadors 
més destacats d’aquests 75 
anys.   
El president del club, Francesc 
Jorba, va destacar en la seva 
intervenció la brillant trajec-
tòria de l’entitat i va donar les 
gràcies a totes aquelles perso-

nes que han contribuït, al llarg 
dels anys, a “què el CFI sigui 
un club amb un passat per re-
cordar i, alhora, amb un futur 
prometedor”. Jorba va subrat-
llar que el principal objectiu del 
club “és formar a bons juga-
dors que siguin, per sobre de 
tot, bones persones” i va mos-
trar-se convençut que els bons 
resultats arribaran si darrere hi 
ha un projecte sòlid i persones 
compromeses amb el treball, 
l’esforç i la passió per jugar.  
L’acte també va comptar 
amb la presència de l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, que 
es va comprometre a canviar 
la gespa del camp de baix de 
Les Comes la temporada que 
ve. El van acompanyar la regi-
dora d’Esports, Rosa Plassa, i 
el vicepresident de la Federa-
ció Catalana de Futbol.  
El punt i final de la nit el va po-
sar l’himne del 75è aniversari, 
creat especialment per l’oca-
sió per Josep Maria Talló. 
La celebració de l’aniversari va 
continuar dissabte al matí amb 
una festa de l’escuma i jocs in-
flables que el club va instal·lar 
a Les Comes. 
 

L’HC Montbui va empatar a la difícil 
pista del Cerdanyola (2-2)
HOQUEI / LA VEU

El partit va començar amb 
molta igualtat per part dels 
dos equips i amb bones oca-
sions pels dos conjunts. En el 
transcurs de la primera meitat 
del partit qualsevol dels dos 
equips haguessin pogut mar-
car, però finalment van ser els 
locals els encarregats d’obrir 
el marcador. Tot i els intents 
dels montbuiencs per empatar 
el partit abans del descans, el 
marcador va acabar amb l’1 a 
0.
La segona part va ser força 
semblant en quan intensitat, 
i les ocasions s’anaven alter-
nant  fins que en el minut 15, 
els locals aconseguien fer 
el seu segon gol. Tot i això, 

l’HC Montbui Nolor va seguir 
atacant amb insistència per 
intentar reduir la distància, fins 
que en els últims 5 minuts es-
trenava el marcador amb el 2 
a 1. Ja en els darrers minuts 
de joc, l’HC Montbui va can-
viar el porter per un jugador 
de pista aconseguint la su-
perioritat que els va permetre 
empatar el partit quan faltaven 
30 segons. Els montbuiencs 
encara van tornar a tenir una 
ocasió clara contra el porter, 
però aquest cop no va poder 
ser. Al final 2 a 2, amb un final 
de partit molt emocionant.
HC Montbui Nolor: Pep Ro-
ger Madrid (porter), Ivan Rica,  
Bernat Perelló (1), Marcel 

Monclús (1) i Edu Cassadó 
-inicial- Albert Vidal, Pere Va-
llès, Daniel Gual, Ricard Pérez  
i Pep Ferrer (porter).
Pròxim partit: HC Montbui 
Nolor-Sant Ramon (Dissabte 
27 de setembre a les 19:30h 
al Can Passanals).
Resultats base:
Prebenjamí Iniciació
HCM, 0 - CP VILAFRANCA, 3
Adrián Bueno, Eudald Ymbernon, 
Pol Ticó, Pau Martín, Lluc Cas-
tells, Aleix Aguilera i Gabriel Jor-
quera.  
Prebenjamí
HC PIERA, 3 - HCM, 0
Alejandro Luque, Andreu Saurí, 
Oriol Malet, Manel Saurí, Daniel 
Iglesias, Pol Ruiz, Eloi Codina i 
Martí Pons. 
Benjamí

HF SANT JOSEP SS, 6 - HCM, 2
Marc Serra (porter), Ona Vidal, 
Vadim Puig, Ariadna Busqué, Ju-
dit Llobet, David Ruiz, Pau Torilo i 
Liu Capdevila.
Aleví B
HCM, 5 - UE LA GARRIGA, 6
Jugadors alevins HC Montbui: 
Zoe Torras (portera), Andrés Pé-
rez, Pau Bars, Arnau Bosch, Pere 
Subirana, Àlex Molero, i Guillem 
Ribas.
Aleví A 
SFERIC, 1 - HCM, 6
Biel Llobet (porter), Maure Ma-

drid, Àlex Rica, Adrià Torras, Marc 
Bacardit, Gerard Bacardit i Arnau 
Segura.
Juvenil
CP TARADELL, 7 - HCM, 6
Roman Arribas i Sergi Ribas (por-
ter), Víctor Bossa, Arnau Botines, 
Dimitri Rosich, Eric Garcia, Oriol 
Ricard  i Carlos Morales.
Júnior
PHC SANT CUGAT, 9 - HCM, 4
Roger Madrid (porter), Carlos Mo-
rales, Ivan Rica, Ricard Perez, 
Pau Torras, Eric Garcia i Oriol Ri-
card.

A par�r de
249,95

Novetats 2015
FIXIE

A par�r de
699,95

FAT BIKE
BICICLETES
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NATACIÓ / LA VEU

El passat cap de setmana es 
va celebrar la 71 edició de la 
Travessia de l’Estany de Ba-
nyoles, de 2200 metres, amb 
la participació d’aprop de 1595 
nedadors, dels quals 541 eren 
dones i 1054 homes. D’entre 
les nedadores participants 
destaca la presència de Mireia 
Belmonte, campiona olímpica 
en diverses modalitats i que 
tenia el rècord de la Traves-
sia i en aquesta ocasió la va 
tornar a millorar (dels 25 min 
20 segons als 24 minuts i 52 
segons). La secció de Màsters 
del CNI hi van participar amb 
els nedadors Gerard Gual, 
Robert Martin, David Carballo 
i Irina Torelló.
Els resultats dels nedadors 
masculins de la secció de 
Màsters van ser: Gerard Gual 
va fer un temps de 29 min i 50 
segons, quedant a la posició 
57a de la seva categoria (de 
215) i 161a. de la classificació 
general; Roberto Martin va fer 
un temps de 34 min i 06 se-
gons, quedant a la posició 6a 
de la seva categoria (de 92) 
41 min 09 segons, quedant a 
la posició 84 de la seva ca-
tegoria (de 229) i 624a. de la 
classificació general.
Els resultats de la nedadora 
femenina de la secció de Màs-
ters va ser: Irina Torelló va fer 
un temps de 33 min i 50 se-
gons, quedant a la posició 4a 
de la seva categoria (de 62) i 
170a. de la classificació gene-
ral. 
Amb aquesta Travessia els 

Nedadors del CNI, amb Mireia Belmonte.

Els Màsters del CN Igualada, 
a Banyoles amb Mireia Belmonte

Màsters acaben la temporada 
d’estiu de travessies amb un 
bon recull de medalles i bo-
nes posicions fruit d’un esforç 
continuat en entrenaments i 
treball. 

Altres Travessies 
d’estiu realitzades
El nedador de la secció de 
Màsters del CNI Savi Ubals ha 
participat a la travessia de Vi-
lanova i la Geltrú el passat 14 
de setembre, amb un recorre-
gut de 2000 metres, on hi par-
ticipaven 167 nedadors, 122 
homes i 45 dones, i 35 clubs 
de natació. El seu resultat va 
ser de 37 minuts i 29 segons, 
quedant 4t de la seva cate-
goria i 22è de la classificació 
general. Amb aquesta traves-
sia Ubals continua millorant 
temps respecte travessies an-
teriors.

Nou rècord de Catalunya 
de Parcerisas
El veterà nedador de la secció 

de Màsters del CNI, Ernest 
Parcerisas, va participar a la 
competició celebrada el pas-
sat dissabte 20 de setembre a 
la Piscina Olímpica Sant Jordi 
de Barcelona. Hi participaven 
28 clubs (dels quals 13 eren 
extrangers) amb un total de 95 
nedadors, dels quals 84 eren 
homes i 11 dones. 
Així, el nedador igualadí va 
aconseguir la medalla d’or 
a la prova de 200 estils a la 
categoria de 80-84 anys, el 
que suposa un nou rècord de 
Catalunya. Aquest rècord es 
suma als que ja disposava 
anteriorment: 16 rècords de 
Catalunya i 10 rècords d’Es-
panya en piscines tant de 25 
com de 50 metres.
L’Ernest és un referent de 
constància i un exemple de 
passió per la natació, al qual 
és necessari felicitar i animar 
a continuar recollint rècords i 
premis.

Diumenge, Cursa de l’Amistat i 
Dia del Club Atlètic Igualada
ATLETISME / IGNASI COSTA

Aquest proper diumenge 28 
de setembre, es durà a terme  
una nova edició de la Cursa 
de l’Amistat, amb l’organitza-
ció del Club Atlètic Igualada 
Petromiralles. La cursa, que 
enguany arriba a la  31a. edi-
ció es durà a terme sobre el 
recorregut habitual que uneix  
Igualada amb el Monestir de 
Montserrat, amb un  total de 
28 Km. recorreguts pels atle-
tes participants. Enguany es 
celebrarà novament el Dia del 
Club, amb una sèrie d’activi-
tats que detallarem seguida-
ment. 
Pel que fa a la Cursa de 
l’Amistat, hi poden participar 
tots els socis del club, atletes, 
membres de l’escola esporti-
va, familiars, amics, coneguts 
i saludats. També els que 
vulguin efectuar el recorregut 
caminant, que es obert a tot-
hom.  
SORTIDES CORRENT:  Com 
es habitual, es donaran diver-
ses sortides pels atletes que 
efectuïn el recorregut corrent, 
a l’efecte que es puguin adap-
tar a un dels ritmes de cursa:  
Les sortides s’efectuaran a 
partir de 2/4 de 9 del matí, des 
del Parc de l’Estació Vella. Hi 
haurà concentració prèvia de 
tots els corredors, a les 8 del 

Medalles del CAI al campionat de Catalunya 
de Combinades per a veterans
ATLETISME / IGNASI COSTA

Els atletes Veterans del 
C.A.Igualada Petromiralles 
Lluís Marimón i Jordi Fernàn-
dez Patiño, van assolir les 
medalles d’Or i Argent, res-
pectivament, als Campionats 
de Catalunya de Proves Com-
binades i de Pentatló de Llan-
çaments, el passat dissabte 20 
de Setembre al Prat de Llobre-
gat.
El vilanoví Lluís Marimón va 
assolir la medalla d’Or i el títol 
de Campió de Catalunya M-85 
en la Pentatló de Combinades, 
amb una puntuació de  1.093 
punts, assolint els següents 
parcials en les 5 proves de 
la combinada: salt llargada: 
2,01m./ llançam. de javelina: 
10,28m. /200 m.ll.: 48”92 /llan-
çam. del disc: 11,23 m./ /1.500 
m.ll.: N/P. - Total 1.093 punts.  
Jordi Fernández Patiño va 
assolir la medalla d’Argent i 

el Sotscampionat català en la 
Combinada de Llançaments, 
M-45, assolint els següents 
parcials en les 5 proves dispu-
tades: Martell: 16,45m. / Pes: 
8,73m. / Disc: 28,63m. / Jave-
lina: 36,26m. / Martell Pesat: 
5,89 m. - Total: 2.023 punts.  
Pere Pulido va assolir la 4a. 
posició M-50 en la Pentatló de 
Combinades, amb una puntu-
ació de 2.243 punts, assolint 
els següents parcials en les 
5 proves de la combinada: 
salt llargada: 4,73m./ llançam. 

de javelina: 29,72m. /200 
m.ll.: 30”07 /llançam. del disc: 
27,89m./ /1.500 m.ll.: 6’14”72 - 
Total 2.243 punts.  
Francesc Segura va assolir 
també la 4a. posició M-40 en la 
Pentatló de Combinades, amb 
una puntuació de  1.810 punts, 
assolint els següents parcials 
en les 5 proves de la combina-
da: salt llargada: 4,38m./ llan-
çam. de javelina: 23,15m. /200 
m.ll.: 27”58 /llançam. del disc: 
16,50 m. /1.500 m.ll.: 5’25”91. 
Total 1.810 punts.             

matí, al lloc de sortida.
SORTIDA A PEU:  D’altra ban-
da, i amb sortida des de l’Hotel 
Canaletes, a les 5 h. del matí, 
iniciaran el seu itinerari els 
participants que vulguin efec-
tuar el recorregut caminant.
SORTIDA EN BICICLETA: Per 
qui estigui interessat en parti-
cipar-hi en Bicicleta, hi haurà 
una sortida a les 8,30 h. del 
matí des de l’Estació de Ser-
vei Vercher - Av. Mestre Mun-
taner.
ESCOLA ESPORTIVA: Pels 
joves atletes de l’Escola Es-
portiva del CAI, hi haurà tam-
bé una caminada de Can Mas-
sana a Montserrat, pel camí 
de la Roca Foradada (8 Qm. 
aprox.). La sortida d’Igualada 
en Bus serà a les 8,15 h. del 
matí, de la Plaça de Catalu-
nya; (s’hi poden afegir pares, 
mares, germans i amics).  A 
les 10,30 - 11,00 h., un cop 
arribats a Montserrat, es farà 
una xocolatada, temps lliure i 
fotos de tot el grup.
La tornada a Igualada dels di-
ferents participants en aques-
ta cursa clàssica de l’atletisme 
igualadí, es farà amb l’autocar 
del CAI, que sortirà de Mont-
serrat un cop acabada l’es-
tada al Monestir, aprox. a les 
13,00 h.

Debut del Tennis Montbui 
a la Lliga Catalana 
TENNIS / REDACCIÓ

L’ equip absolut de tennis del 
Club Tennis Montbui va debu-
ta amb una contundent victòria 
per 5 a 0 contra el CT Begues. 
L’equip montbuienc, a seves 
instal·lacions, va debutar a la 
Lliga Catalana i Baix Llobregat 
1ª divisió B-1.
Està format pels jugadors José 
María Torres, Oriol Bosch, 

Pau Trenado, Joan Sánchez, 
Miquel Carreño i Albert Rovi-
ra (aquest dos últims jugadors 
a la modalitat de dobles), que 
no van donar opció a l’ equip 
rival.
 El pròxim partit serà el proper 
4 d’ octubre a les instal·lacions 
del Centre Esportiu Torribera 
de Santa Coloma de Grame-
net.

Joel Roca, a la Sailfish Half 
Triatló de Berga
TRIATLÓ / REDACCIÓ

El passat diumenge 14 de 
setembre es va celebrar per 
quart any consecutiu la Triatló 
Sailfish de Berga, amb un èxit 
de participació, amb més de 
600 triatletes a la línia de sor-
tida, entre els quals el triatleta 
del CNI/ Best/ Fasol Bicis, Joel 
Roca. La prova constava d’un 
recorregut de 1900 metres de 
natació al pantà de la Baells, 
seguit de 90 km per carreteres 
del Berguedà i finalitzava amb 
21 km corrent per la ciutat. La 
prova ha anat guanyant presti-
gi any rere any fins al punt de 

convertir-se en una prova de 
referència en el calendari de 
triatlons i enguany ha pogut 
obrir les inscripcions a un cen-
tenar d’atletes més que l’any 
passat.
El triatleta del CNI va assolir el 
tram de natació en 38 minuts, 
a continuació completava el 
tram de bicicleta en 3 hores 
i 3 minuts, amb una mitja de 
29 km/h en un circuit força exi-
gent i finalitzant la prova a peu 
amb un temps de 2 hores i 27 
minuts, acabant la prova amb 
un més que meritori temps to-
tal de 6 hores i 9 minuts. 
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ESQUAIX / LA VEU

Portugal és escenari aquests 
dies de dos torneigs puntua-
bles pel circuit Mundial PSA 
5000 $.
En el primer jugat a Anadia, 
el nostre jove anoienc, va su-
perar la 1a. ronda 3-2 en un 
duríssim partit al suís Manuel 
Wanner després de quasi be 
2 hores.
En segona ronda, va caure, 
però plantant cara al sud-
africà Thoboki Mohohlo 13-11, 
9-11, 5-11, 9-11, el 157è millor 
jugador del món.
Tenint en compte que just fa 
15 dies va començar la pre-
temporada amb retard, degut 
a la seva participació a finals 
d’agost als mundials, aquest 
resultat, encara té més va-
lor. Propera estació... Porto, 
aquest cap de setmana.
 

Nacho Fajardo, a Fuengirola.

Bernat Jaume, al PSA City Anadia 
de Portugal d’esquaix

Nacho Fajardo, subcampió 
de la copa d’Espanya S13
Fantàstic resultat del jovenís-
sim Nacho Fajardo a Fuengi-
rola.
La copa és després del cam-
pionat d’Espanya, el torneig 
més important a nivell estatal.

En montbuienc desprès de 
superar la 1a. ronda, és va 
desfer a semifinals del també 
català Pablo Dolz per un ajus-
tat i dramàtic partit de 3-2. A la 
gran final per això, no va poder 
fer res davant el seu vell rival, 
l’andalús Augusto Ortigosa.  

Aquest cap de setmana, 
competició d’agility a Montbui

AGILITY / LA VEU

Aquest cap de setmana es ce-
lebrarà a l’Escola canina Club 
d’Agility Rivalcan una prova 
d’agility puntuable pel campi-
onat d’Espanya. En aquesta 
prova hi participarà el Luis 
Luque sotscampió mundial 
d’agility per equips 2014 (Lu-
xemburg) i els membres del 
seu club, així com també agi-
litistes de tota Catalunya  que 
competeixen per presentar-se 
al campionat d’Espanya.
L’agility consisteix en què un 
gos acompanyat per un guia 

que li dona instruccions, supe-
ri un recorregut amb obstacles 
diversos, amb les mínimes er-
rades i el més ràpid possible. 
La competició en la que col-
labora Dingo Natura,  serà 
dissabte a les 15:00 fins les 
20:00h i diumenge de 9:00 a 
13:00 i està oberta a tothom 
que ho vulgui veure i de for-
ma gratuïta. Es farà a Montbui 
poble, camí del cementiri s/n. 
Per més informació es pot visi-
tar el Facebook Club de Agility 
Rivalcan o el blog http://club-
deagilityrivalcan.wordpress.
com

FUTBOL / LA VEU

Aquest dissabte 27 de setem-
bre la nova equipació del SE-
Ateneu-PBI s’estrenarà en la 
segona jornada de la compe-
tició coincidint amb la primera 
trobada com a local. El partit 
es disputarà al camp de futbol 
de “Les Comes” a les quatre 
de la tarda contra el FC Fàti-
ma.
El nou equip, resultat de la 
fusió de les equipacions de 
l’Ateneu Igualadí i de la Penya 
Blaugrana d’Igualada, compta 
amb la majoria dels jugadors 
de la passada temporada, 
però amb noves incorpora-
cions de jugadors joves que 
facilitaran una renovació gra-
dual de la plantilla. L’objectiu 
d’aquesta temporada és la de 
lluitar per l’ascens de catego-

Ateneu i Penya Blaugrana d’Igualada 
formen un nou equip de futbol

L’Ateneu organitza un curs 
d’escacs per a infants i adults
ESCACS / LA VEU

L’Ateneu Igualadí a través de 
la seva secció d’Escacs ha or-
ganitzat per aquest nou curs 
classes d’escacs per a nens 
i nenes a partir de sis anys i 
classes per a adults. A banda 
de l’Escola d’Escacs, l’entitat 
obrirà cada dia de cinc a vuit 
de la tarda l’Espai Escacs per 
aquelles persones que vulguin 
gaudir del joc, jugant, obser-
vant o simplement passant 
una estona agradable entorn 
d’un tauler.
La formació infantil està dividi-
da en 4 nivells, segons els co-
neixements: bàsic, inicial, mig 
i avançat. Les classes per a 
nens tenen un cost de 15€ al 
mes per al nivell bàsic i inicial 
i de 35€ al mes per als nivells 
mig i avançat, són d’una hora i 
mitja de durada i es pot esco-
llir entre diferents horaris. Les 
classes per adults són d’ini-
ciació i de perfeccionament, 
s’impartiran els dimarts de 7 
de la tarda a les 9 del vespre i 
tindran un cost de 20€ al mes. 
Els escacs, a més d’un joc, 
són una eina important en la 

formació dels nens i nenes 
que el practiquen. Des de fa 
temps està reconeguda la 
seva vàlua en el camp de la 
millora de les capacitats intel.
lectuals, així com en la forma-
ció en valors i en el procés de 
socialització dels infants. Els 
nens i nenes desenvoluparan 
la capacitat matemàtica, lò-
gica, de càlcul i de memòria 
espacial; a més de valors tan 
importants com el respecte a 
l’adversari i a les estrictes nor-
mes del joc, el treball i la lec-
tura com a camí cap a la mi-
llora del nivell de joc, el silenci 
com a element imprescindible 
per la reflexió, i a la presa de 
decisions i l’acceptació del re-
sultat, aplicant el principi d’as-
saig / error com a instrument 
de progrés. Tot plegat fa que 
es modeli el caràcter del nen 
i nena cap a l’autonomia per-
sonal, la reflexió, la capacitat 
de prendre decisions, l’auto-
estima i, per damunt de tot, el 
companyerisme i la cortesia.
Més informació enviant un 
correu a escacs@ateneuigua-
ladi.cat. 

ria, deixant enrere les darreres 
campanyes de l’equip, en les 
quals s’havia perdut el ritme 
competitiu. 
Un altre aspecte de la unió 
d’esforços entre ambdues en-
titats, és el trasllat de les ofi-
cines de la Penya Blaugrana 
d’Igualada a l’Ateneu Igualadí, 
com una entitat més de les 
que acull l’Ateneu. Així mateix 

també s’ha fet efectiu el tras-
llat del punt de trobada de la 
Penya Blaugrana d’Igualada 
per veure els partits del Barça, 
que després de més de qua-
tre anys establert al Mercantil, 
aquesta temporada inicia una 
nova etapa al pub de l’Acústic 
de l’Ateneu. 
El SEAteneu-PBI manté la 
seva primera equipació arle-
quinada blanc i blava, i com a 
segona equipació lluirà la sa-
marreta llistada blau i grana. 
Amb motiu de la fusió de les 
citades entitats, l’escut que llu-
iran les samarretes unifica els 
dos escuts en un mateix logo-
tip. La nova samarreta també 
llueix la imatge dels patrocina-
dors que per aquesta tempo-
rada són: Tintaprint, Events i 
El Cafè de l’Ateneu.

Nom

Adreça

Localitat

Tel 

Email

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

SORTEIG D’UNA BICICLETAGUANYADOR
  DEL MES 

SETEMBRE

DAVID JORBA
de Sta. Maria de Miralles
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CURSES / LA VEU

El diumenge 21 de setembre 
es va celebrar el VI triatló de 
Calafell, amb un total de 420 
inscrits i una gran representa-
ció del club igualadí amb 21 
participants. Aquesta prova, 
a més era campionat de Ca-
talunya femení i última prova 
puntuable dins el circuit català 
i lliga de clubs de la federació 
catalana de triatló. Recordem 
que aquesta temporada el 
club igualadí ha finalitzat en 
una brillant 4a posició de la 
general aconseguint així l’as-
cens a la 1a divisió catalana 
de triatló.
La prova consistia en un pri-
mer tram de 750 metres de 
natació, seguits de 20 km de 
ciclisme amb un circuit urbà 
molt pla on els participants fe-
ien 3 voltes. I per acabar 5 km 
corrent pel passeig marítim de 
Calafell. Els guanyadors abso-
luts de la prova van ser Nan 
Oliveres del Terres de Lugo i 
Laura Gomez del CN Saba-
dell. Per part del CAI triatló 
Petromiralles, en un ambient 
molt festiu i de celebracions 
per l’ascens aconseguit els 
triatletes igualadins van gaudir 
d’una molt bona matinal de tri-
atló amb uns bons resultats de 
tots els components destacant 
les segones posicions d’Eva 
Ribalta i José Rios dins les se-
ves respectives categories de 
veterans.
A nivell de clubs, gran actuació 
de l’equip femení amb una 5a. 
posició de la general de clubs, 
i l’equip masculí amb una 13a. 
posició de la general d’un total 
de 37 equips classificats.
Destacar també el debut en tri-
atló en aquesta prova de tres 
components del club (Carles 
Riba, Albert Hernandez i Marc 
Moreno) que acompanyats 
durant tota la prova pels com-
panys d’equip Josep Martínez 
i Daniel Segura aconseguien 
finalitzar la prova amb molt 
bones sensacions i sobretot 
gaudint molt d’aquest esport 
en ple creixement i que cada 
vegada compta amb més afi-
cionats.
Els resultats de tots els com-
ponents del CAI triatló Petro-
miralles foren:

Molts triatletes del CAI a Calafell

55è Jordi Vidal
58è Marc Codina
71è David Sevilla
118è José Roque Rios
141è Carlos Fernandez
179è Josep Manel Tapia
191è Oscar Perez
213è Felip Castellano
226è David Estapé
279è Francesc Lladó
283è Albert Hernandez
284è Daniel Segura
285è Marc Moreno
286è Josep Martinez
287è Carles Riba
313è Francesc Casanova
322è Sergi Trujillo
395è Vicente Pastor
Classificació femenina:
18a Eva Ribalta
35a Susanna Llopart
37a Aïda Solà
Per part del CNI Best Fasol, 
hi va participar Oriol Marimón, 
que va finalitzar en 51a posi-
ció, amb un temps d’1:00:04.

També a Platja d’Aro, Empú-
ries, Formentera i Menorca
A Menorca, dins el prestigiós 
circuit de triatlons Extremman, 
triatló de mitja distància ce-
lebrada a la població de For-
nells on els participants van 
fer 1900 metres de natació, 
seguits de 90km de ciclisme 
i per acabar 20km de cursa a 
peu on els participants havien 
de superar la dura pujava a la 
torre de Fornells. L’Albert Felip 
aconseguí fer una gran prova 
pujant al podi com a 2n. de la 
seva categoria. La prova va 
ser guanyada pel també tri-
atleta igualadí Albert Moreno 
que a més va fer rècord de la 
prova.
El Ricard Solé participava a la 
triatló distancia olímpica d’Em-
púries amb 1500 metres de 

natació, 40 km de ciclisme i 10 
km de cursa a peu, on també 
aconseguí fer una cursa molt 
regular i va acabar guanyant 
en la categoria de més de 50 
anys.
També a les illes Balears, a 
Formentera, el triatleta iguala-
dí Josep Colomar participava 
al triatló esprint celebrat a l’illa, 
amb un bonic recorregut que 
permetia als participants veu-
re gran part de l’illa en el tram 
de ciclisme. El Josep va poder 
gaudir d’aquesta prova finalit-
zant en una bona 82a. posició 
de la general.
En modalitat d’aquatló (córrer 
- natació - córrer) l’Aleix Car-
bonell participava en aquesta 
prova a la població de Platja 
d’Aro, dins el calendari de la 
lliga i circuit català d’aquatlons 
on aconseguia entrar en una 
gran 39a. posició de la general 
i 6è. de la seva categoria. 

Duatló de Montblanc
Diumenge 21 es va fer a Mont-
blanc el II Duatló de muntanya, 
amb 120 duatletes. La prova 
constava d’un primer tram de 
cursa a peu que transcorria 
pels voltants del municipi i que 
alternava pista forestal amb 
alguns corriols sense dificul-
tat tècnica. Tot seguit s’inicia-
va un recorregut en BTT que 
constava de dues voltes de 
9km per a un total de 18km. 
El circuit preparat per l’orga-
nització era força variat, amb 
trams de pista ràpida, fortes 
pujades i també algun corriol 
més tècnic. Finalment 2.5km a 
peu pel recinte emmurallat del 
cas antic.
Hi participaren quatre mem-
bres del CN Igualada/ Best/ 
Fasol Bicis.  Albert Torres va 
assolir la segona posició ab-
soluta. Oscar Ferrando va ser 
desè (1:14:17), Dani Sánchez 
va ocupar la 36a posició 
(1:25:12), i Ivan Junyent, la 
39a amb 1:25:46. Per part del 
CAI Triatló Petromiralles s’hi 
va desplaçar un representant, 
David Segura, que va assolir 
una molt bona 28a. posició de 
la general amb un temps de 
1h i 22 min. 

Els quatre duatletes del CNI Best Fasol, a Montblanc.

El Bàsquet Igualada debuta amb 
victòria a la pista del R. Llull
BÀSQUET / JOSEP M. VALLÈS

El Physic CB Igualada va en-
ceta la temporada 2014-15 
amb una victòria a la pista del 
AESC Ramon Llull (80-85), 
demostrant el gran esforç i les 
fites aconseguides durant la 
pretemporada.
El partit va començar molt 
igualat durant els primers mi-
nuts. A poc a poc els iguala-
dins van anar trobant més 
comoditat de joc fins a poder 
arribar a una diferència de nou 
punts gràcies a un parcial 0-9 
durant l’últim minut de joc del 
primer quart.
Entrant al segon quart, els 
homes de Raül Caballero se-
guien amb el seu ritme de joc, 
i aprofitant el desencert dels 
rivals. Gràcies a cinc triples 
durant el segon període, els 
jugadors del CB Igualada van 
aconseguir 20 punts de marge 
per afrontar la segona part del 
partit.
Passada la mitja part, l’equip 
local semblava recuperar una 
mica el control del partit reta-
llant les distàncies, amb un joc 
ràpid i una defensa molt ben 
col·locada que va fer ballar 
l’estabilitat dels blaus. Passats 
els deu minuts de joc, segui-
en amb un bon avantatge al 
marcador, però havien perdut 
el primer quart en tot el partit.
Amb un avantatge de tretze 
punts dels igualadins, ràpida-

ment els homes de Carmona 
van trobar comoditat en la 
defensa, i una molt bona op-
ció per fer perdre pilotes als 
blaus, i així, poder atrapar-los, 
arribant a posar-se a tan sols 4 
punts. Va ser en els moments 
on es necessitava màxima 
concentració i bon joc per part 
dels igualadins, on aquests 
van mostrar falta d’ambició i 
alguns errors.
Finalment, el matx va decan-
tar-se pels blaus, amb un re-
sultat de AESC Ramon Llull A 
80 – Physic CB Igualada A 85.
Tot i la possibilitat de guanyar 
de més, cal destacar el gran 
treball de l’equip aquest dis-
sabte, que esperem que se-
gueixi així la resta de la tem-
porada. També dir, que s’ha 
aconseguit la primera victòria 
fora de casa, que sempre és 
més difícil que guanyar com a 
locals.
CBI: Q. Padrós (5), R.Riu 
(9), E.Burgès (7), M.Moliner 
(13), J.Torres (9), C.Fons 
(18), A.Gual (7), A.Roca (9), 
E.Tejero (6) i S.Laguarta (2)
AESC Ramon Llull: 
G.Hernández (5), S.Gala (10), 
I.Cortés (2), A.Puig (8), D.Pino 
(9), J.Puigarnau (0), A.Arco 
(0), S.Ruiz (10), A.Serra (13), 
H.Escobar (2), E.Carreras (9), 
I.Goñi (12).
Parcials: 17-24, 18-31 (35-55), 
20-13 (55-68), 25-17 (80-85).

Anoiencs a la cursa 
Matagalls-Montserrat
MUNTANYA / LA VEU

El passat dissabte es va do-
nar la sortida a la 35a. edició a 
una de les travesses de resis-
tència més antigues i populars 
de les que es disputen al país; 
la Matagalls – Montserrat. Els 
participants d’aquesta prova 
de gran fons han de comple-
tar els 85,5 kilòmetres i 6.000 
metres de desnivell acumulat, 
per camins de muntanya, que 
separen el Montseny de Mont-
serrat, amb sortida al Collfor-
mic i arribada davant el mo-
nestir de Montserrat, amb un 
temps màxim de 24 hores.
Enguany 3.000 participants 
s’enfrontaren al repte de com-
pletar aquesta tradicional tra-
vessa, entre els quals dos 
integrants del CN Igualada/ 
Best/ Fasol Bicis; Luis Perea i 
Marta Segura.
Marta Segura que s’enfronta-
va per primera vegada a un 
repte d’aquestes característi-
ques, va gaudir de molt bones 
sensacions durant tota la pro-
va, fent una gran actuació en 
la seva primera participació, 
completant el recorregut amb 

un molt bon temps de 14h 09’ i 
56’’, quedant com a 13a. fèmi-
na absoluta.
Per la seva banda Luis Perea, 
que ja havia realitzat aquesta 
prova en edicions passades 
va començar a patir proble-
mes al turmell a partir del ki-
lòmetre 35, amb una greu 
inflamació que tot i l’esforç i 
voluntat del corredor vilanoví 
per continuar, malauradament 
va haver de retirar-se al kilò-
metre 45. 
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.
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Dissabte passat, es va realit-
zar el 3r campionat esportiu 
de la Penya Blaugrana d’Igua-
lada al Xipreret. Va ser una 
matinal esportiva disputada 
en un bon ambient, que va co-
mençar a les 8h i es va allar-
gar fins a les 14:30h, hora en 
la qual va finalitzar la final de 
la competició de futbol 7. 
Els tres primers llocs en 
aquesta modalitat esportiva 
van ser per l’equip del Nabuc-
co en primera posició, Penya 
Blaugrana d’Igualada en se-
gona posició i Fe’l Cafè en ter-
cera posició.
El trofeu “pitxixi” se’l va endur 
el davanter de la Penya Blau-
grana d’Igualada Ricard Ba-
llester.
Pel que fa  a la competició 
de bàsquet 3x3, en la cate-
goria de sènior-veterans, els 

El Xipreret va acollir el campionat esportiu.

Matinal esportiva de la Penya 
Blaugrana d’Igualada

tres primers llocs van ser pels 
equips dels Oreo en prime-
ra posició, els Calamarset en 
segona posició i els OMC en 
tercera posició.
En la categoria de premini-
mini els guanyadors van ser 
els Superstars, els segons els 
Bascat i tercers Amics.
Enhorabona als guanyadors! i 

gràcies a tots els equips par-
ticipants. Comentar només 
que els guanyadors majors 
d’edat, equip Oreo de bàsquet 
3x3 i equip Nabucco de futbol 
7, disposaran d’una matinal 
al Paintball Els Maquis, com 
a primer premi del campionat 
esportiu de la Penya Blaugra-
na d’Igualada.

REDACCIÓ / LA VEU

El passat cap de setmana es 
disputava a Lliça d’Amunt la 
35a. edició de les 24 hores de 
Resistència de la Vall del Te-
nes.
Una prova de resistència on 
hi prenen part motos automà-
tiques de petita cilindrada  i 
prototips, i on s’hi van poder 
veure participant pilots de ni-
vell mundial, tant d’enduro, mx 
i velocitat.
El jove pilot odenenc del 
Moto Club Igualada Jordi 
Sala formava part de l’equip 
KTM FREERIDE E (elèctrica) 
juntament amb Josep Gar-
cía, Miquel Pujol i l’austría-
ca Nina Deitermann, i com a 
cap d’equip, el també anoienc 

Jordi Sala, a les 24 hores 
de Lliçà amb l’equip KTM

Xavi Cano. Tots ells, malgrat 
la seva joventut, van aguantar 
les 24 hores sense cap tipus 
d’entrebanc.
Divendres als entrenaments 
aconseguiren el segon millor 
temps, molt important per a la 
sortida. Es donava el tret de 
sortida a les 19:00 hores del 
dissabte i per davant queda-
ven 24 hores de lluita per obte-
nir un bon lloc a la classificació 
final. La KTM FREERIDE-E 
era l’única moto eléctrica par-
ticipant i de bon començament 
es situava al capdavant de la 
cursa, donant un bon ensurt 
a la resta de participants, po-
sició capdavantera que van 
mantenir fins el primer canvi 
de bateria. L’autonomia de les 

bateries en relació al repos-
tatge de gasolina dels seus 
rivals va fer que no poguessin 
mantenir les primeres posici-
ons, però tot i així, van donar 
una bona exhibició davant el 

nombrós públic, aconseguint 
pujar al podi per haver marcat 
la volta ràpida  de la cursa i fi-
nalitzant en una meritòria 19a. 
posició dels 33 equips partici-
pants.

El pilot odenenc agraeix a 
KTM haver comptat amb ell 
com a pilot de la KTM FREE-
RIDE-E durant aquesta prova 
i a tot l’equip per la valuosa 
feina feta.

Torna la competició de pàdel
REDACCIÓ / LA VEU

La lliga catalana federada de 
1a categoria, va reiniciar ac-
tivitat amb la 2a ronda anyal, 
coneguda com de de clausura 
(setembre-desembre).
Per un cantó el Subaru femení 
va tenir un excel·lent compor-
tament guanyant al CT Man-
resa B però en canvi l’equip 
B masculí, va caure de forma 
irremediable davant l’Slam de 
Collbató per 3-0.
Francina Olaria/Mireia Homs 
van obrir foc guanyant 7-5, 6-3 
Anna Solernau/Lluïsa Tarrida, 
les del Bages igualar gràcies 

a Maria Rodrigues/Elisabet M. 
Guanyant per un doble 6-1 a 
les nostres Carlota Llorach/
Carla Gassó. Finalment la 
Khaoula Arab/Mònica Òde-
na van donar el punt anoienc 
guanyant 6-3, 6-2 Alba Cardil/
Gloria Roqueta.
El nois Subaru poc van poder 
fer davant els de Collbató, un 
dels equips potents de la ca-
tegoria.
Els anoiencs Josep Basols-
Joan Albareda, Pep Ferrer/
David Sanuy i Àngel Solé/Jor-
di Homs van caure tots per un 
inapel·lable 2-0.
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El Mercat de Lletres d’Iguala-
da és una activitat que forma 
part del Programa 3L Llengua, 
Literatura, Lectura, impulsat 
per l’Ajuntament d’Igualada i 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC). Aquesta activitat, que 
enguany arriba a la seva ter-
cera edició, compta amb el su-
port del Programa de Millora 
del Barri de Sant Agustí.
L’activitat es desenvoluparà 
novament al Museu de la Pell. 
A l’interior, concretament a 
l’Auditori, s’hi faran diferents 
presentacions de llibres, xer-
rades i lliuraments de premis. 
Al vestíbul hi haurà l’exposició 
dedicada a Miquel Martí i Pol 
titulada De Paraules al vent 
a la Fàbrica, acompanyada 
per llibres del mateix autor. 
Al mateix vestíbul també s’hi 
trobaran els racons de lectu-
ra, espais pensats per llegir, 

escriure, pensar o relaxar-se. 
A la part exterior hi haurà el 
mercat, on els amants dels 
llibres podran remenar per les 
diferents parades, fer una pas-
sejada tranquil·la descobrint 
la riquesa i la diversitat de 
llibres, compartir converses, 
coneixements, experiències i 
vivències o conèixer les darre-
res novetats. També hi haurà 
parades d’entitats, algunes de 
les quals proposaran jocs i ac-
tivitats.
Al pati del Museu també s’hi 

ubicarà l’espai infantil, que 
comptarà amb racons de lec-
tura, tallers, jocs i contes i di-
ferents activitats per desenvo-
lupar la fantasia i la imaginació 
dels més petits. En el mateix 
espai s’hi ha programat una 
lectura il·lustrada i un taller 
de punts de llibre amb pell. A 
l’exterior també hi haurà l’es-
pai bar, a càrrec del restaurant 
Somiatruites. Durant la tarda 
i també a l’exterior es podrà 

El Museu de la Pell acull la 3a. edició del Mercat de Lletres

- 11 h a l’auditori:
Aproximació a la poesia de Joan Vinyoli, a càr-
rec de Jordi Llavina i Murgades, poeta i comissari 
de l’any Vinyoli.
- 12.30 h a l’auditori:
Presentació del llibre Els set pecats capitals de la 
Justícia del jutge Santi Vidal a càrrec de Joan Maria 
Morros, periodista.
Ho organitza: Llegim...Llibreria.
- 17 h a l’auditori
Presentació de la novel·la de Vicenç Villatoro Un 
home que se’n va.
Ho organitza: Abacus Cooperativa
- 18 h a l’auditori
Presentació del llibre Conversa d’estiu amb la Síl-
via Soler.
Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada i Institu-
ció de les Lletres Catalanes.
- 19 h a l’auditori:
Lliurament de premis del Concurs de microcon-
tes i del Concurs de poemes d’amor. Lectura 
dels millors classificats.
- 20 h a l’adoberia de Cal Granotes:
Poemes de Miquel Martí i Pol, amb Pep Massa-
na, violí, Adrià Bonjoch, guitarra i Pep Farrés, veu. 
Presentació a càrrec de Mercè Badal i Argerich, fi-
lòloga i professora.

Venda d’entrades anticipades al Punt de difusió cul-
tural i turística c/ Garcia Fossas, 2 i una hora abans 
a la taquilla de Cal Granotes. Preus: 6€/8€ . Afora-
ment limitat.

Espai infantil:
- De les 11 h a les 20 h, a l’espai infantil: activitats de 
lectura i escriptura, espectacles, tallers i jocs.
Jocs x llegir. Espai dinamitzat per aprendre a jugar 
amb jocs de lletres.
Hi col·labora: Ludoteca Sant Miquel
Racó dels petits escriptors. Activitats de creació 
literària per potenciar la fantasia i la imaginació.
Racó dels petits lectors. Espai de lectura per aju-
dar a triar el millor llibre.
Hi col·labora: Biblioteca Central d’Igualada
- 13 h
L’Stilton visita el Mercat de Lletres. Geronimo Stil-
ton, director del diari Ratalona viatja des de l’Illa dels 
Ratolins per poder saludar a tots els seus lectors i 
signar els seus llibres.
Organitza: Abacus Cooperativa
- 17 h
Taller de punts de llibre amb pell
Organitza: Museu de la Pell
- 18 h
Contacontes. En Talla-Colls, el Sastre i el 1714 a 

càrrec de l’Anna García, autora del conte.
Organitza: Llibreria Aqualata

I a més a més:
- Concurs de microcontes
A partir de les 11 h inscripcions a l’espai de lectu-
ra; a les 13 h s’anunciarà el tema del concurs, els 
participants disposaran d’un màxim de 40 minuts 
per escriure un relat d’una extensió màxima de 200 
paraules.
L’entrega de premis serà a les 19 h a l’auditori.
Ho organitza: Paranoia Accions
- Tast de Scrabble en català
A la parada del Consorci per a la Normalització Lin-
güística d’11h a 13.30 h.
Ho organitzen: Servei de Català d’Igualada, Vo-
luntariat per la llengua i Federació Internacional de 
Scrabble en català.
- Exposició
“De Paraules al vent a La Fàbrica”: creació, evo-
lució i publicació dels primers poemaris de Miquel 
Martí i Pol. Al vestíbul.
- Bibliobús Montserrat
Una biblioteca amb rodes s’instal·larà al pati del 
museu de 17 a 20 h.
Ho organitzen: Bibliobús Montserrat, Biblioteca 
Central d’Igualada i Diputació de Barcelona.

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Un ampli ventall d'activitats gratuïtes i adreçades a un públic variat, totes elles enfocades a posar en valor la llengua, la 
literatura i la lectura

visitar el Bibliobús Montserrat, 
una biblioteca sobre rodes.
Entre els actes programats a 
l’Auditori destaquen l’Apro-
ximació a la poesia de Joan 
Vinyoli amb el poeta i comis-
sari de l’Any Vinyoli, Jordi Lla-
vina (11h); la presentació del 
llibre Els set pecats capitals 
de la justícia, del jutge Santi-
ago Vidal, amb introducció del 
periodista Joan Maria Morros 
(12:30h); la presentació de la 

novel·la de Vicenç Villatoro 
Un home que se’n va (17h); 
la Conversa d’estiu amb Sílvia 
Soler, autora de L’estiu que 
comença i 39+1, entre altres 
(18h); i el muntatge poètic i 
musical Poemes de Miquel 
Martí i Pol, en aquest cas a 
l’adoberia de Cal Granotes. A 
les 19h es durà a terme el lliu-
rament de premis del Concurs 
de Microcontes i del Concurs 
de Poemes d’Amor.
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El Teatre de l’Aurora enceta 
la nova programació amb un 
dels grans èxits de la cartelle-
ra d’aquesta temporada: Pul-
mons, a càrrec de la compa-
nyia Sixto Paz Produccions. 
Aquesta obra del dramaturg 
anglès Duncan Macmillan, ha 
assolit un gran èxit internaci-
onal i a Catalunya, interpre-
tada brillantment per Carlota 
Olcina i Pau Roca, ha estat 
considerada per la crítica i el 
públic com un dels fenòmens 
teatrals de l’any.
Pulmons és una radiografia 
de les inquietuds d’una pare-
lla davant el dilema de tenir 
un fill. Es tracta d’uns joves, 
preocupats pel medi ambient, 
la superpoblació del planeta i 
l’escassetat de recursos natu-
ral, que en una època tan con-
vulsa com la que estem vivint, 
de canvi climàtic, amenaces 
terroristes, crisi econòmica i 
inestabilitat política, discutei-
xen sobre si és lícit i sosteni-
ble portar una nova a aquest 
món. Aquesta obra és, a la 
vegada, el retrat d’una gene-
ració, la de les incerteses.

Tal i com explica Marilia Sam-
per, directora, “Pulmons ens 
mostra a una parella jove 
desbordats per una marea 
de preguntes sense resposta: 
Estem preparats per ser pa-
res? Com afectarà a les nos-
tres vides? El debat ja s’ha 
instal·lat sobre el món de la 
parella, tal que, per moments, 
es converteix en un veritable 
combat. La qüestió sobre la 
conveniència o no de la pa-
ternitat acaba conduint cap a 

una profunda reflexió sobre 
els nostres valors, les relaci-
ons, les expectatives de futur 
i el compromís amb el món i 
amb nosaltres mateixos”.
Francesc Esteve és un es-
pectador del Teatre de l’Au-
rora, membre de la Comissió 
de programació, que per pri-
mera vegada ha participat en 
la confecció del cartell de la 
programació teatral de la sala 
igualadina. De Pulmons Es-
teve destaca “la interpretació 

El Teatre de l’Aurora obre la nova temporada amb 
“Pulmons”, un dels grans èxits de l’any

de Carlota Olcina i Pau Roca, 
que transmeten als especta-
dors les emocions que viuen 
a la seva història”. En aquest 
sentit, la directora explica que 
“els espectadors veiem els 
personatges naufragar en les 
seves pròpies pors, detinguts 
al fragment de vida etern i es-
gotador en què s’imposa pren-
dre una decisió i segueixen 
estancats en el seu aclapara-
dor dilema i el públic es con-
verteix en ostatge d’aquesta 
situació, es fa partícip de la 
intimitat dels personatges, 
comparteix amb ells els seus 
dubtes i les seves angoixes, 
espectador proper de cada 
exhalació, de cada llàgrima, 
de cada gota de suor, de cada 
gest, de cada pensament 
d’aquests personatges, im-
mersos en la seva petita lluita. 
Pulmons és la lupa que ens 
apropa a cada detall, a cada 
respiració d’aquest moment”. 
Pulmons és una obra que ha 
emocionat als milers d’espec-
tadors que ja l’han vist. Fran-
cesc Esteve conclou que “és 
una obra imprescindible, que 
tothom ha de veure”.

Important: canvi d’horaris
A partir d’una enquesta realit-
zada entre els seus especta-
dors, el Teatre de l’Aurora ha 
decidit adaptar-se a les ne-
cessitats del públic, canviant 
els horaris de les funcions. 
D’aquesta manera, les funci-
ons de divendres i dissabte 
passaran a les 21h, en lloc de 
l’horari habitual fins ara de les 
22h. Les funcions de diumen-
ge es mantindran a les 19h.

Funcions
Les representacions de Pul-
mons es faran el divendres 26 
i dissabte 27 a les 21 h (nou 
horari) i diumenge 28 de se-
tembre a les 19 h. Les entra-
des (15€ i 12€ amb els des-
comptes habituals) es poden 
adquirir per Internet i a la ta-
quilla del Teatre de l’Aurora (a 
la plaça de Cal Font) una hora 
abans de cada funció. També 
es poden reservar prèviament 
trucant al 938050075 exclusi-
vament els dijous de 19 a 20 
h. Més informació a www.tea-
treaurora.cat.

MÚSICA / LA VEU

Aquest diumenge a la 1 del 
migdia tindrà lloc el segon dels 
concerts del cicle “Migdies de 
concert” que té lloc aquest fi-
nal d’estiu i inicis de tardor 
al magnífic marc històric de 
l’església romànica de Santa 
Maria de La Tossa de Mont-
bui. Després de l’èxit de les 
“Vetllades de Capvespre” els 
organitzadors, l’entitat Contra-
punt i el Patronat dels Amics 
de La Tossa, han tirat enda-
vant un nou cicle de tres con-
certs. Aquest cicle enlloc dels 
dissabtes a la nit es durà a 
terme els diumenges a la una 
del migdia, fent-ho coincidir i a 
continuació de la visita guiada 
que té lloc una hora abans. El 
cicle de concerts compta amb 
la col·laboració del Consor-
ci de La Tossa, el restaurant 
La Tossa i la Llibreria Llegim 
d’Igualada. 
Aquest segon concert anirà a 
càrrec del Duo Dilettante, for-
mat per la soprano Assump-
ció Linares, acompanyada a 
la guitarra per Alberto Luque, 
ambdós igualadins, que ens 
interpretaran un programa de 
cançó catalana d’ahir i d’avui: 
“un passeig per les músiques 
i la poesia del XX i del XXI”. 
Amb aquest programa podrem 

apreciar i delir-nos amb el ja 
clàssic cicle de Cançons de 
carrer d’Enric Morera i altres 
cançons d’autors contempora-
nis, com 6 cançons de Mercè 
Torrents (sobre textos de M. 
Corretja)  o una selecció de 
cançons de Jaume Torrent so-
bre textos de Carles Riba. 
El preu de l’entrada a cadas-
cun dels concert és de 6 euros 
però es poden adquirir entra-
des anticipades a Llegim…? 
Llibreria, a 5 euros. Les entra-
des per a menors de 9 anys 
són gratuïtes i entre 10 i 14 
anys són a meitat de preu. Cal 
tenir en compte que l’entra-
da dóna dret a un descompte 
en el preu del dinar al Res-
taurant La Tossa (reserves 
646728984). 

2n concert del cicle Migdies 
de concert a La Tossa

LLIBRES / LA VEU

Llegir i comentar clàssics, 
obres contemporànies, au-
tors catalans, textos filosòfics, 
novel·les en anglès, aventures 
juvenils i infantils i veure bo-
nes pel·lícules. Els membres 
dels diversos clubs de lectura 
i cinema de la Biblioteca han 
reprès el curs després de l’es-
tiu amb moltes ganes de com-
partir trobades i experiències 
a l’entorn de la lectura. 
Així, una quarantena de lec-
tors es van trobar dijous pas-
sat amb l’escriptor igualadí 
Màrius Mollà (que utilitza el 
pseudònim d’Andrés Vidal) 
per comentar amb ell el llibre 
que s’han llegit recentment, 
La herencia de la tierra, una 
gran novel·la històrica que té 
tots els ingredients d’un best-
seller (un supervendes). A 
més d’aquest llibre, Mollà és 
autor de El somni de la ciutat i 
El mar de los hombres libres, 
totes tres publicades per Pla-
neta. A la trobada també hi 
van participar els dos modera-
dors dels clubs d’adults, Josep 
Pallarès i Maria Enrich, que va 
ser l’encarregada de fer la pre-
sentació de l’escriptor.
La tertúlia amb Màrius Mollà, 
enginyer de professió, va ver-

sar sobretot sobre el gènere 
dels best-sellers. Per l’autor, 
els seus trets principals són: 
que atrapi el lector, que sigui 
novel·la històrica, que sigui 
vendible i que tingui moltes 
pàgines. D’aquesta manera, 
Màrius Mollà va compatir amb 
els membres dels clubs els 
secrets de la seva escriptura i 
del procés creatiu que segueix 
per construir aquestes històri-
es que atrapen.
Actualment la Biblioteca té en 
funcionament deu clubs de 
lectura. Com a novetat d’en-
guany, i en col·laboració amb 
el Servei Local de Català, s’ha 
posat en marxa el club de lec-

tura en català fàcil adreçat es-
pecialment als alumnes dels 
cursos de català. Aquest club 
treballarà textos adaptats que 
estan pensats per practicar la 
llengua catalana. La primera 
trobada tindrà lloc el dimarts 
25 de novembre amb el Dia-
ri d’una noia, d’Anna Frank. 
Per participar en qualsevol 
d’aquests clubs cal inscriure’s 
prèviament a la Biblioteca. La 
promoció de la lectura i la lite-
ratura és un dels pilars de la 
Biblioteca i s’emmarca en el 
programa 3L de Foment de la 
Llengua, la lectura i la litera-
tura, de l’Institut Municipal de 
Cultura.

Els Clubs de lectura de la Biblioteca arrenquen 
amb força amb l’escriptor igualadí Màrius Mollà
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El grup Xarxa Igualada, que 
forma part de La Xarxa, Fun-
dació Xarxa d’Espectacle In-
fantil i Juvenil de Catalunya, 
ja té a punt la programació per 
al trimestre de tardor. Aquest 
dies ha repartit el programa 
en forma de llapis on hi podeu 
trobar espectacles de titelles, 
circ, màgia i música.  Aquest 
diumenge, a ¼ d’1 del migdia, 
arriba El conte de la lletera, 
una faula musical amb titelles 
i actors a càrrec de la compa-
nyia Xip Xap. D’una manera 
entretinguda caldrà participar 
amb les cançons. Aquest any 
el preu de l’entrada serà de 
5 euros per als socis i 6 eu-
ros per al públic en general. 
Cal presentar el carnet de La 
Xarxa per poder obtenir el 
descompte. Com és habitual, 
es poden comprar les entra-
des anticipades el dia abans 
de l’espectacle, de 7 a 8 del 
vespre, al vestíbul de l’Ateneu 
Igualadí i el mateix diumenge 
des d’una hora abans de la 
funció.

La companyia
Xip Xap neix a la ciutat de 
Lleida el 1983. Des de la seva 
fundació, la Companyia es 
dedica professionalment al te-
atre i animació per al públic in-
fantil, juvenil i familiar. En tots 
aquests anys i fins a l’actua-
litat, s’ha dedicat bàsicament 
a l’animació musical, el teatre 
de carrer i el teatre per a nens 
i joves, fent espectacles que 
abasten des de 2 fins a 25 ac-
tors, i en els que la Companyia 

assumeix la responsabilitat en 
tots els àmbits de l’espectacle, 
des del purament empresarial 
i administratiu, com el jurídic, 
l’artístic i el tècnic. 
Sota aquests paràmetres, ha 
dirigit, produït, elaborat, coor-
dinat i interpretat més de 40 
espectacles, entre els quals 
es troben espectacles de tite-
lles, pallassos, animació mu-
sical, teatre d’escenari, teatre 
de carrer, espectacles pirotèc-
nics, accions, performances, 
espectacles d’escuma, revet-
lles infantils... 
Actualment porten la direcció 
de Xip Xap SL, Jordi Granell, 
Imma Juanós i Víctor Polo, 
que coordinen i treballen en la 
gestió i producció de la Com-
panyia, a més d’un equip de 
20 artistes entre els que s’in-
clouen tots els actors, músics, 
animadors, malabaristes, xan-
quers, clowns i especialistes 
que cada espectacle neces-
siti.

El conte de la lletera 
La protagonista d’aquest con-
te és una nena com moltes de 
les nenes que tots coneixem; 
juganera, fantasiosa, a qui li 
agrada molt cantar. 
El dia del seu aniversari la 
seva mare li regala un càntir 
ple de llet perquè el porti a 
vendre al mercat. Amb els di-
ners que li paguin de la ven-
da de la llet podria comprar el 
que volgués: unes sabates, un 
vestit o... vés a saber què? 
De camí al mercat, la nostra 
amiga es troba amb un seguit 
de personatges molt divertits, 
una gallina que està covant 
els ous, un porquet que bus-
ca aglans per dinar i una vaca 
molt xerraire, tots ells aconse-
llen a la lletera que tingui mol-
ta cura amb el càntir, no sigui 
que topi amb una pedra i el 
trenqui, o que li vessi la llet. 
Creieu que els farà cas? 

Xip Xap presenta “El conte de la lletera”, 
en el primer espectacle de La Xarxa

LLIBRES / LA VEU

El capvespre del proppassat 
dimecres dia 17, a la sala de 
socis de l’Ateneu, l’escriptor i 
poeta Lleonard del Rio va fer 
la presentació del llibre Otro 
mundo, de Josep Pons, fill 
d’Orpí. Es tracta d’una novel·
la eròtica de 350 pàgines re-
partides en 75 capítols, im-
presa a Sevilla per Ediciones 
Albores, en les que l’autor fa 
un anàlisi de les circumstànci-
es de la vida en què es veuen 
abocades la major part de les 
dones d’aquelles terres cari-
benyes. Josep Pons qualifica 
el llibre com assaig luxuriós de 
la dona dominicana i del seu 
entorn.
Del Rio va llegir diversos frag-
ments del llibre i va explicar 
que Pons s’havia engrescat 
en l’edició d’aquest volum, 

atès el gran èxit de vendes 
que havia aconseguit Cincu-
enta sombras de Grey de l’es-
criptora britànica E.L.James, 
que s’està portant al cinema. 
Acabà la presentació amb 
aquesta frase de la contra-
coberta “Al capdavall, sense 
treball, sense tenir res, els 

Es presentà a l’Ateneu el llibre “Otro mundo” 
de Josep Pons

dominicans, són més feliços 
que els occidentals que vivim 
corrent, accelerats, i que mai 
en tenim prou”.
Cal recordar que l’any 2003, el 
mateix autor havia presentat 
la seva primera novel·la Histò-
ries del no res.

LLIBRES / LA VEU

El viatge a peu és el llibre que 
l’igualadí Joan Colom i Bertran 
que des de l’estiu podeu tro-
bar a totes les llibreries.
Joan Colom va néixer a Igua-
lada el 1948 i des de jovenet, 
quan va participar en un cam-
pament al Pirineu, que és un 
enamorat de la muntanya i 
l’excursionisme.
Aquest llibre, Viatge a peu. 
Caminar, experimentar, créi-
xer, editat per L’Albí, és un 
llibre que us farà venir ganes 
de posar·vos a caminar. No és 
un llibre de viatges, sinó de vi-
atjar a peu. L’autor, en ell, ens 
proposa un recorregut siste-
màtic pels diversos aspectes 
que presenta el viatge a peu 
per etapes. És un llibre per se-
duir aquelles persones que no 

s’han posat mai una motxilla 
a l’esquena i a aquells que ja 
tenen aquesta experiència els 
farà descobrir coses que en-
cara faran més productius els 
seus viatges.

“Viatjar a peu”, primer llibre de 
Joan Colom

Dijous, nou concert al bar 
musical Hot Blues
MÚSICA / LA VEU

Dijous, a 2/4 d’11 de la nit 
tindrà lloc, com ja ve sent ha-
bitual, un nou concert al bar 
musical Hot Blues. Per aques-
ta ocasió es comptarà amb la 
presència de Yaima Orozco 
& Alfred Artigas. A l’Havana, 
Cuba, Yaima Orozco i Alfred 
Artigas van ajuntar les seves 
músiques per veure néixer 
‘Gracia’, el primer disc a duo 
del nou projecte que ara for-

men.
El preu de l’entrada al concert 
serà de 3 euros.

i
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El cap de setmana del 4 i el 
5 d’octubre es celebra un dels 
esdeveniments més impor-
tants del món casteller. La Tàr-
raco Arena Plaça acull la 25a 
edició del concurs de castells, 
un certamen bianual que reu-
neix a les millors colles cas-
telleres del moment. Aquest 
diumenge 28 d’octubre, a Tor-
redembarra, se’n celebra una 
avançada on hi prenen part 
nou colles de la gamma de 
castells de set. Els Moixigan-
guers participaran a la jornada 
del dissabte 4 d’octubre, al 
costat de quinze colles més, 
i diumenge hi seran les dotze 
millors colles castelleres del 
moment. Els Moixiganguers 
volen fer partícips d’aquesta 
cita a tota la gent d’Igualada i 
comarca perquè tenen reptes 
castellers importants i perquè 
volen fer extensius a tothom 
els valors i les sensacions 
que desprenen els castells en 
una jornada tant emblemàtica. 
I s’han marcat una xifra: 400 
persones, amb la campanya 
“Moixiganguers, amb tu, molt 
més!”. Per això volen posar 
totes les facilitats als veïns de 
la comarca, a entitats culturals 
i a totes les persones vincu-
lades al teixit associatiu. Els 
regalarà a tots una samarreta 
morada per compartir el color 

de la colla, també una plaça a 
l’autocar per anar i tornar cap 
a Tarragona, un entrepà i una 
beguda. La colla fa una crida 
a participar dels assajos que 
queden fins al concurs, els di-
mecres (20h a 22h) i el diven-
dres (22h a 00h) a Cal Tabola 
(C/Sant Antoni de Baix, 106-
108 d’Igualada). Des d’allà es 
podran inscriure per participar 
al concurs. Per a més infor-
mació o en cas de no poder 
assistir als assajos per apun-
tar-se, es pot enviar un correu 
electrònic a moixiganguers@
moixiganguers.cat o trucar al 
669-300-269 (Jordi).
Pel que fa als castells, aques-
ta és una temporada excel-
lent pels Moixiganguers, que 
han pogut descarregar la seva 

Els Moixiganguers volen portar 400 
persones al concurs de Tarragona

primera torre de vuit amb folre, 
n’ha carregat un altre i ha des-
carregat vuit quatres de vuit 
en el que va de temporada, a 
banda d’aconseguir el nou de 
set, el cinc i el set de set en 
diverses ocasions. De cara a 
la cita del 4 d’octubre, els mo-
rats es plantegen, doncs, nous 
reptes que passen per repetir 
les millors d’aquestes cons-
truccions i assolir-ne de no-
ves, com el tres de vuit. A més 
a més, la Tarraco Arena Pla-
ça 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 fol-
re ja al sarró, volen ampliar la 
gesta.

La programació de tardor de 
Joventuts Musicals d’Iguala-
da va portar a Igualada els 
guanyadors del IX Concurs 
de Cambra 2014 que orga-
nitza l’Escola de Música de 
Barcelona i en el que l’entitat 
igualadina col·labora amb l’or-
ganització d’un concert per 
als premiats en la categoria 
fins a 17 anys. I justament la 
joventut fou el guió principal 
del concert. Tant pel que fa als 
intèrprets com a les obres es-
collides pel concert.
Montserrat Seras –violí– i Víc-
tor Braojos –piano–, formats a 
l’escola de Música de Grano-
llers, varen interpretar tres de 
les Four short pieces del com-
positor anglès Frank Bridge i 
els Three intermezzi de l’irlan-
dès Charles Villiers Stanford; 
dues obres del catàleg de jo-
ventut d’ambdós compositors 
i escrites en un llenguatge 
post-romàntic, lluny dels llen-
guatges que sobretot Bridge 
utilitzà en la seva maduresa 
compositiva. Es tracta d’obres 
líriques en la part del violí so-
bre el coixí harmònic del piano 
on els intèrprets demostraren 
una maduresa i una musica-

JORDI MARCÉ

Quan la joventut és el guió principal 
d’un concert de música de cambra

litat encomiable per la seva 
edat. Però on el duet va de-
mostrar a l’escenari la compe-
netració i conjunció que els va 
fer valedors del premi de mú-
sica de cambra va ser en la 1a 
Sonata en Re Major de Ludvig 
van Beethoven –també una 
obra de joventut del mestre 
de Bonn– més difícil en l’exe-
cució, fent una interpretació 
estilísticament molt coherent i 
destacant l’Allegro final, de tall 
clàssic, on el l’estil juganer del 
moviment va connectar a la 
perfecció amb la joventut dels 
dos intèrprets, molt més que 
els moviments on es requeria 
aquell caràcter fort del post-
classicisme Beethovenià.
És lloable la tasca de Joven-
tuts Musicals d’Igualada de 
voler potenciar joves talents 
en forma de premis i concerts 
d’aquest tipus. Però, com 
sempre, s’ha d’apuntar ne-
gativament que un concert a 
l’auditori del l’Escola Municipal 
de Música d’Igualada en ho-
rari lectiu no atregui de forma 
massiva als alumnes d’aquest 
centre. Sobretot els joves que 
estan aprenent violí o piano.

CULTURA / LA VEU

La segona classe del trimestre 
d’AUGA fou la inauguració ofi-
cial del Curs 2014-2015. Una 
inauguració de curs -el què fa 
21- ben especial.
Perquè l’AUGA, com totes les 
altres Aules d’Extensió Uni-
versitària, depèn d’alguna de 
les Universitats catalanes, i en 
el cas d’Igualada, lògicament, 
AUGA depèn de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. Uni-
versitat present a l’Anoia amb 
l’Escola d’Adoberia i, des de 
fa una setmana, s’ubica al nou 
Campus al Pla de la Massa.
Així doncs, especialment en 
aquesta ocasió, volem remar-
car i agrair la presència en l’ac-
te inaugural de la directora de 
l’Escola d’Enginyeria, la Sra. 

Anna Bacardit, de l’alcalde 
d’Igualada, el Sr. Marc Castells, 
i la del vicepresident del Consell 
Comarcal, el Sr. Angel Soteras.
Entrats en el tema del dia, Àn-
gel Aguirre, Miquel Mesegué i 
Quim Carreras ens van fer volar 
i navegar des del port de l’Es-
tartit a diverses illes del Pacífic 
tot gaudint de paisatges es-

plèndids. Vàrem jugar amb les 
balenes i vàrem menjar el peix 
cuinat damunt el veler Bora-
Bora de Nàutica Carreras. En 
el viatge en el Globus Kon-Tiki  
-prou conegut dels igualadins- 
per damunt d’unes illes de Pa-
namà no és va marejar ningú. 
El resum de l’expedició KT3D 
va agradar molt i és va fer curt.

Viatge al Pacífic amb l’AUGA

LLIBRES / LA VEU

A les 11 del matí d’aquest diu-
menge 28, tindrà lloc la pre-
sentació del llibre Els pobles 
oblidats, que ha publicat Edi-
cions Sidillà aquest 2014 i que 
recull les cròniques de vint-
i-nou viles abandonades de 
Catalunya, entre les quals Es-
blada (a l’Alt Camp), una mica 
més enllà de la carretera de 
Miralles i a prop de la Llacuna.

Durant l’acte intervindran els 
escriptors Xavier Cortadellas 
(un dels dos coordinadors del 
llibre) i Joan Pinyol, autor de 
la crònica “Un passat a canvi 
d’un feix de bitllets” que el ca-
pelladí va dedicar a Esblada. 
També es donarà veu a totes 
aquelles persones que tenen 
algun vincle directe amb el po-
ble abandonat.
L’acte és obert a tothom.

Diumenge, reviurà Esblada

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
MARY POPPINS (1964) Una de les indiscutibles meravelles de la factoria Disney.
ALEMANYA, ANY ZERO (1948) Cinema neorealista de la mà del mestre Roberto Rossellini
ELS TRENTA-NOU GRAONS ( 1935) Una de les primeres i millors pel.lícules d´Hitchcock
HAMLET ( 1996)  Interpretada i dirigida per Kenneth Branagh 
ESPERANÇA I GLORIA (1987) Excel.lent producció britànica sobre la II Guerra Mundial



Des del 1906 fins el 1914 aquell Partit Laborista, 
liderat per una incansable Emily Davies, amb una 
llarga llista d’afiliades fins i tot es va poder permetre 
de superar una escissió en el sí dels seus postulats, 
defensats respectivament pels dos nous segments: 
la National Union of Women Society  i la Women 
Social and Political of Women, encara que les se-
ves personals divergències no van afavorir gens el 
curs dels progressos aconseguits en la lluita prece-
dent. En aquest sentit, Millicient Garret Fawcett de 
la National Union i Emmeline Goulden Pankhurst 
de la Women Social and Political van conduir la llui-
ta en dues direccions ben oposades i enfrontades 
tot i que, òbviament, l’objectiu final era el mateix: 
l’obtenció del sufragi femení. 
Així, entre el 1910 i el 1914, les sufragistes van 
protagonitzar els esdeveniments i les accions més 
multitudinàries que fins aleshores una lluita social 
no havia aconseguit. D’una banda, des d’una ac-
tuació pública força moderada, la gestió del grup 
capitanejat per Millicient Fawcett va contribuir a la 
causa amb arguments  d’un gran pes teòric i dialèc-
tic; d’una altra, el col.lectiu, liderat per l’Emmeline 
Pankhurst, des d’una perspectiva molt més radical i 
emprenedora, va aconseguir un ampli abast social 
de les vindicacions amb tota mena de afirmacions 
públiques, ja fos amb reiterades interrupcions de 
sessions parlamentàries o bé amb diferents mí-
tings espontanis a la via pública. Aquesta darrera 
estratègia reivindicativa tan activa i de provocació 

CARMEL·LA PLANELL

Les sufragistes. L’obtenció del “vot femení”. 
va portar fins a les úl-
times conseqüències 
la lluita pel sufragis-
me amb una intrèpi-
da batalla al carrer i 
amb una audaç pro-
testa a les presons 
que va veure funes-
tos episodis de vio-
lenta repressió, els 
anys 1913 i 1914, 
quan més de mil 
sufragistes -considerades oficialment com a delin-
qüents- van ser objecte de detencions, empresona-
ments i mil i una pràctiques de tortura, contempla-
des sempre des d’una disposició legal molt precisa, 
aquella que imposava de “no deixar-les morir per tal 
de no potenciar la creació de més màrtirs per a la 
història i, així, poder retornar-les vives a les seves 
llars amb una certificació -atès el depauperat estat 
de la víctima- de malaltia greu o estat de bogeria”.
En un moment considerablement decisiu per al des-
tí final de la batalla per al vot, només l’esclat de la 
Primera Guerra Mundial i la immediata implicació de 
Gran Bretanya en aquest conflicte armat podia, irre-
meiablement, interrompre i  paralitzar de cop la lluita 
de tantes dones; de tal manera que des d’una con-
vicció social i de ciutadania moltes de les sufragistes 
van adoptar una actitud solidària i voluntarista en les 
diverses campanyes i gestes expressament patriòti-

ques. Si bé la tradicio-
nal  concepció masclista que les dones en els afers 
de guerra eren un destorb, en aquests dies la in-
corporació resoluda i valerosa de les sufragistes en 
diferents fronts de la contesa armada tot participant 
de tasques estrictament masculines va donar pas a 
una definitiva i merescuda obtenció del sufragi ator-
gat  a partir dels trenta anys; una primera concessió 
que considerava aquesta edat el principi de l’estadi 
de maduresa de la dona. El 1918, doncs, una cop 
acabada la guerra, “la igualtat de drets entre homes 
i dones” a efectes legals va ser un fet i, tot i que 
fins l’any 1928 el vot femení no va ser concedit en 
els anys de joventut; paral.lelament la Women So-
cial and Political va considerar de resoldre la seva 
dissolució malgrat molts punts reivindicatius del su-
fragisme es mantinguessin com a viu reclam en dè-
cades posteriors. 

Entre nosaltres
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Aquest dissabte, dia 27 de se-
tembre, a les 13h, tindrà lloc a 
l’Auditori de l’Escola de Música 
d’Igualada la inauguració del 
primer Stage de Banda Simfò-
nica d’Igualada. Durant el matí 
hi haurà la recepció dels parti-
cipants i les primeres entrevis-
tes i audicions d’alumnes. A les 
13h es procedirà a fer la pre-
sentació pública de la direcció 
de l’Stage i de les entitats col-
laboradores i, a continuació, hi 
haurà una breu audició per part 
de professors i col·laboradors.
Aquest Stage es durà a ter-
me durant quatre dissabtes, 
no consecutius, els dies 27 de 
setembre, 11 d’octubre, 8 i 29 
de novembre, amb sessions 
de treball i activitats comple-
mentàries i culminarà amb un 
concert el dia 30 de novembre 
a les 12h del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu. El període 
d’inscripcions, que, en principi 
es tancava el dia 24 de setem-
bre, es prorrogarà fins el dia 
27.
La direcció i professorat està 
formada per músics profes-
sionals vinculats a la ciutat 
i comarca, i les obres que es 
treballaran seran de proce-

dència variada: des d’obres 
originals per banda simfònica 
fins transcripcions d’obres sim-
fòniques, des de música de 
pel·lícules fins música catalana 
i peces de sarsuela. Tothom 
qui estigui interessat en saber 
els detalls, tant del professo-
rat i col·laboradors com de les 
obres concretes a treballar, es 
pot adreçar, a partir del dilluns 
dia 22 de setembre, a l’Institut 
Municipal de Cultura (IMC) o la 
consergeria de l’Escola de Mú-
sica, o bé escriure un correu 
a l’adreça electrònica contra-
punt@llegim.com.
Aquest esdeveniment està 
organitzat per l’Ajuntament 
d’Igualada a través de l’IMC, 
produït per l’entitat Contrapunt 
i compta amb la col·laboració 
de l’Escola de Música, La Ban-
da de Música d’Igualada i la 
Jove Orquestra Simfònica de 
l’Anoia.

Demà dissabte, s’inaugura 
el primer Stage de Banda 
Simfònica d’Igualada

Es durà a terme du-
rant quatre dissabtes 
de setembre, octubre 
i novembre, treballant 
obres de procedència 
variada

HISTÒRIA / LA VEU

L’igualadí Antoni Palmés i Ga-
barró ha fet donació a l’Arxiu 
Comarcal de l’Anoia i al con-
junt de la ciutat d’Igualada 
dels documents que el seu 
pare, Antoni Palmés i Bertran, 
va recollir durant la seva ac-
tivitat a l’Escola Superior de 
Teneria, des de les primeres 
negociacions fins a la inaugu-
ració. Antoni Palmés i Bertran 
va ser president del Sindicat 
de la Pell i un dels impulsors 
de l’escola universitària de la 
capital de l’Anoia.
La documentació lliurada són 
tres àlbums enquadernats en 
pell amb diferent documen-
tació. El primer arxiu conté 
documents, fotografies i re-
talls de premsa des de l’ac-
ta de l’Ajuntament en la que 
s’acorda cedir el terreny per a 
la construcció de l’escola. In-
clou també actes del Sindicat 
de la Pell per donar suport a 
la creació de l’Escola, foto-
grafies de la col·locació de la 
primera pedra, fotografies de 
la inauguració, documentació 
i retalls de premsa de l’any 
1983 coincidint amb el 25è 
aniversari. El segon arxiu és 

un recull d’apunts originals de 
tecnologia de la pell realitzats 
per Antoni Palmés i Gabarró i 
Xavier Gili, alumnes de la pri-
mera promoció de tècnics, del 
curs 1960 - 1961. I el tercer, 
aplega documents relatius al 
Museu de la Pel i retalls de 
premsa relacionats.
Tota la documentació ha es-
tat digitalitzada per l’Arxiu 
Comarcal de l’Anoia i estarà 
a disposició d’investigadors, 
per a la seva consulta. L’acte 
de signatura del conveni de 
cessió s’ha dut a terme al Saló 

La ciutat d’Igualada rep el fons documental 
d’Antoni Palmés, testimoni dels orígens de 
l’Escola d’Enginyeria d’Igualada

de Sessions de l’Ajuntament 
d’Igualada, amb presència 
de l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, el tinent d’alcalde de 
Promoció Cultural, Josep Mi-
serachs i la regidora d’Ense-
nyament i Universitats, Anna 
Bacardit. També hi ha assistit 
el gerent del Gremi de Blan-
quers d’Igualada, Bernat Vilar-
rúbias, acompanyat del també 
membre del gremi Miquel Vila, 
la directora de l’Arxiu, Marta 
Vives, i el director del Museu 
de la Pell, Albert Tulleuda.
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L’oferta formativa de l’Ateneu 
Igualadí compta amb moltes 
novetats per aquest nou curs 
2014-2015, entre altres, s’han 
organitzat dos nous tallers: 
“Expresart”, unes classes molt 
innovadores d’expressió artís-
tica que combinen diferents 
disciplines i “24 rialles per se-
gon, la comèdia en el cinema”, 
un curs intensiu de cinema 
d’humor.
Els alumnes d’Expresart ex-
perimentaran amb la forma, 
la llum i l’espai utilitzant el di-
buix com a eina principal però 
combinat amb altres recursos 
artístics com l’expressió cor-
poral, el teatre, la música... 
Les persones interessades en 
explorar la seva creativitat, en 
connectar amb les seves emo-
cions, en expressar-se i des-
cobrir el seu potencial artístic 
tenen una oportunitat en les 
classes “Expressart” que s’im-
partiran els dilluns i els dijous 

(grup a escollir) a partir del 6 
d’octubre fins el 22 de desem-
bre. Els dilluns serà de les 
15:00h a les 17:00h i els dijous 
de les 19:00h a les 21:00h. El 
preu és de 30€ al mes i de 
27€ al mes per a socis.
El curs està impartit per Joana 
Sardà i Just, artista inquieta 
que busca noves maneres de 
comunicar-se a través de la 
creació. Sardà s’ha format a 
l’Escola Massana de Barcelo-
na en art i disseny, a l’Escola 
de la Dona a Barcelona en il-
lustració i també ha fet incur-
sions en el món de la improvi-
sació, l’expressió corporal i el 
teatre físic.
D’altra banda, el curs “24 ri-
alles per segon, la comèdia 
en el cinema” és un taller in-
tensiu impartit en diferents 
sessions que actuarà com 
ho pot fer una teràpia del riu-
re feta en grup.  I és que les 
grans comèdies del cinema 
tenen també les seves indis-
cutibles virtuts terapèutiques 
més enllà de la pura evasió i 

Cinema i expressió artística, 
els nous cursos de l’Ateneu

distracció i, a més, acostuma 
a ser també una activitat que 
es fa col·lectivament. S’impar-
tiran coneixements de forma 
orientativa i  didàctica sobre 
els diferents ingredients de 
les escenes humorístiques, 
combinat amb la projecció de 
fragments cinematogràfics 
escollits representatius dels 
millors moments de la història 
de la comèdia en el cinema 
degudament comentats. Joan 
Millaret Valls serà el respon-
sable del curs, que començarà 
aquest dilluns 29 de setembre 
i tindrà una durada de dotze 
sessions, cada dilluns de 19h 
a 20h, i el cost del curs és de 
30euros/mes i 28 euros/mes 
pels socis Ateneu.  
Les persones interessades en 
rebre més informació, horaris i 
inscripcions poden dirigir-se a 
l’Ateneu Igualadí (C/Sant Pau, 
9) o fer-ho a través del correu 
ateneu@ateneuigualadi.cat. 
Trobaran també més informa-
ció sobre l’oferta formativa a 
www.ateneuigualadi.cat

HISTÒRIA / LA VEU

Diumenge,  a partir de les 10h, 
els actes de commemoració 
del Tricentenari a Igualada 
proposen la segona visita em-
marcada en la Ruta Vendôme-
Starhemberg. Concretament, 
suggereix una visita Cardona, 
acompanyats per Adrià Cases, 
historiador especialitzat en la 
Guerra de Successió. La visita, 
que serà gratuïta, dóna continu-
ïtat a la de la setmana passada 
als Prats de Rei.
Cases acompanyarà els assis-
tents per conèixer un dels esce-
naris més significatius del con-
flicte. El castell, darrer baluard 
en caure a mans de Felip V, va 
resistir victoriosament nombro-
sos atacs de les tropes borbòni-
ques. La seva capitulació es va 
produir una setmana després 
de la de Barcelona. Hi ha tres 
fets de la guerra a Cardona que 
destaquen per la seva magni-
tud: el setge entre novembre i 
desembre de 1711, el de l’agost 
de 1713 i la capitulació del cas-
tell el 18 de setembre de 1714.
El 1711, aquest baluard austria-
cista va resistir un terrible setge 
davant d’un exèrcit de 25.000 
soldats borbònics comandats 
pel tinent general Comte de 
Muret, que servia a les ordres 
del duc de Vendôme. Va ser 
bombardejat durant trenta qua-
tre dies i, finalment, el 18 de 
desembre, les tropes austria-
cistes del general Starhemberg 
van trencar el setge. Des de 

llavors, el castell va ser un punt 
cabdal des d’on l’exèrcit català 
del Marquès del Poal, s’anava 
desplaçant per l’interior de Ca-
talunya. Després de resistir un 
fort atac l’agost de 1713, el ba-
luard de Cardona, debilitat, va 
capitular un any després, el 18 
de setembre de 1714.
Per conèixer a fons aquests 
fets i trepitjar els escenaris, 
diumenge vinent el punt de tro-
bada serà a les 10h a l’aparca-
ment del castell. La visita s’inici-
arà a la Col·legiata del conjunt, 
per seguir a l’Espai Casamata, 
antic polvorí avui dedicat a pre-
sentar la història de la fortalesa i 
els fets de la Guerra de Succes-
sió a través de recursos basats 
en les noves tecnologies. El re-
corregut seguirà per la fortalesa 
i finalitzarà, cap a les 13:30h, a 
l’antic Camí Artiller de Calaf a 
Cardona.
Aquesta proposta forma part 
dels actes de El Tricentenari a 
Igualada, impulsat per l’Ajunta-
ment d’Igualada i l’Institut Muni-
cipal de Cultura (IMC) per com-
memorar els 300 anys de la 
caiguda de Barcelona, la derro-
ta catalana i austriacista i el final 
de la Guerra de Successió. Ini-
ciat el 7 de març, s’allargarà fins 
el mes d’octubre amb una tren-
tena de propostes transversals 
i per arribar a tot els públics. El 
conjunt d’activitats commemo-
ratives es pot consultar al web 
www.igualada.cat.

Diumenge, visita al Castell de 
Cardona dins dels actes del 
Tricentenari a Igualada

Temporada 2014 - 2015
Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.

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. 

DATA LIMIT INSCRIPCIÓ :  10 octubre de 2014    -  Places limitades

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



Com totes les contrades que conformen la regió de 
La Capadòcia, a l’Anatòlia central, la Vall de Zelve és 
un enclavament d’origen volcànic. Fins i tot als nos-
tres dies es considera volcànica la Muntanya Argeo, 
altrament l’Erciyes Dag, que amb els seus quasi qua-
tre mil metres d’alçària s’estima com la formació més 
elevada, visible sobre tots els turons del voltant i tam-
bé de lluny estant. De la mateixa manera que tots els 
altres conjunts geològics el seu semblant et desco-
breix unes sorprenents formes estranyes, la variada 
composició de les roques dels quals, així com el des-
igual grau de duresa de la toba ha permès amb el pas 
del temps -i amb l’efecte dels diversos agents erosius- 
de modelar uns fantàstics perfils que han conferit un 
inequívoc segell distintiu per a tota la regió amb un 
marcat accent  surrealista. 
La disposició de tota l’àrea de Zelve delata uns orí-
gens considerablement antics en què els primers 
pobladors agrícoles i ramaders van aixecar els seus 
hàbitats sobre unes parets rocoses i els nombrosos 
solcs que s’hi havien anat dissenyant; ells tallaven les 
peces de toba i anaven construint les obertures ne-
cessàries per a la canalització de les escasses aigües 
que una Natura inhòspita els oferia. Tan bon punt 
com es donava vida a aquestes cavernes gegantines, 
un seguit de dependències interiors acollien a un 
nombre imprecís de famílies que hi han anat deixant 
la seva enginyosa empremta constructiva, alhora que 
han perpetuat les seves creences religioses i les seves 
tradicions. 
En aquest indret, doncs, hi han deixat unes testimo-
nials petjades distintes comunitats: primer, la cristia-
na; i després, la musulmana. Ambdues, van assolir un 
important índex de  població i van conquerir un no-
table domini en els equipaments i els serveis de tota 
mena adaptats a la inusual supervivència dins les en-
tranyes de la terra, com és el cas dels molins i les con-
duccions d’aigua. Tanmateix, tal vegada el que més 
rellevància guanya és el llegat d’un estimable nom-

bre d’esglésies que s’han consolidat com a un atresorat 
i antiquíssim patrimoni arquitectònic; uns temples re-
creats amb singulars motius decoratius i una no menys 
creativa pintura religiosa. 
L’anomenada Església de Clústers, Kilise Üzümlü n’és 

una de les mostres més significatives; i, en el seu inte-
rior, inicialment una sèrie de fruits mediterranis, sobre-
tot el raïm, constituïen amb un extraordinari esquema-
tisme pictòric: un magnífic aparador decoratiu sobre 
un fons de tinta blanquinosa, i que apunten a ser una 
manifestació de gratitud a la Natura. Més endavant, 
aquell mètode cromàtic de simplificació gràfica va in-
corporar alguns símbols religiosos com el triangle fosc, 

un element clau d’alguns ritus de la Grècia clàssica i 
d’unes arcaiques religions oriental. Però, va ser amb 
els cristians que la vinya va esdevenir un autèntic mo-
tiu temàtic, en venerar i representar la mateixa sang 
de Crist.
D’una època més tardana, a propòsit de l’ocupació 
musulmana, el vell assentament de Zelve va inte-
grar la construcció d’una mesquita, una obra també 
intel.ligentment tallada dins de les espesses masses 
rocoses de la muntanya. I a l’entorn d’aquest terreny 
rocós la vida no ha deixat d’existir fins ben entrat el 
segle XX, moment en què l’acumulació i la degradació 
morfològica va obrir noves seccions, a la vegada que 
s’esfondraven moltes llars cavernícoles tot donant pas 
a la  definitiva evacuació de la comunitat que les ocu-
pava, desplaçada a la nova Zelve, o Yeni Zelve.

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Zelve: un exemple de morada troglodita Arquitectures i veïnatges
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Des de fa uns dies es pot veu-
re a l’Escola d’Art l’exposició 
“Temps de vermells” de l’artis-
ta vallesana Rosa Permanyer. 
La conformen un conjunt de 
gravats, alguns d’ells de gran 
format, en els quals el vermell 
juntament amb el negre, en 
són els colors protagonistes. 
Però també ho són el pas del 
temps i la transformació de la 
ciutat bulliciosa que Perma-
nyer representa en les seves 
obres amb vistes contradictò-
riament solitàries de carrers i 
avingudes. També amb frag-
ments d’arbres, de branques 
sinuoses i fulles negres sobre 
amplis fons vermells, que ens 

transporten als vestigis natu-
rals de les grans urbs.
A l’exposició es poden veure 
també alguns llibres d’artis-
ta, com el què dedicà al llen-
guatge poètic de Tàpies i de 
Brossa, concebut i imprès en 
una sola peça extensible que 
desplegada mesura 230 cm 
de llarg. A destacar també els 
originals procediments tècnics 
emprats per aquesta autora 
basats en el fotogravat i pro-
ductes sostenibles, no tòxics.
Una exposició, en definitiva 
que val la pena de no perdre’s. 
Es podrà veure fins al proper 
17 d’octubre, a la sala d’expo-
sicions de l’escola, en l’horari 
habitual del centre.

“Temps de vermells” de Rosa 
Permanyer a l’EMA Gaspar Camps

TELEVISIÓ / LA VEU

La nova temporada 2014-
2015 ja està en marxa a Canal 
Taronja Anoia. Aquest dilluns 
ha començat la nova progra-
mació que aposta per la infor-
mació d’Igualada i l’Anoia, el 
debat i l’entreteniment com a 
puntals bàsics de la graella.
Cada dia es pot seguir l’infor-
matiu “Info Taronja” a les 8, 10 
i 12 de la nit. I després de les 
notícies, hi ha sempre un pro-
grama d’estrena a un quart de 
9, un quart d’11 i un quart d’1 
de la nit. A aquesta hora els di-
lluns es pot veure el programa 
esportiu “Targeta Taronja”, els 
dimarts el nou espai d’entre-
vistes titulat “La Plaça”, els di-
mecres el programa de debats 
d’actualitat local “El Debat de 
la Setmana”, dijous la tertúlia 
de societat “Gabinet de crisi” i 
els divendres el programa de 
reportatges de la Catalunya 
Central “La 7mana”. El mateix 
divendres, l’informatiu de les 
8, 10 i 12 de la nit inclou el re-
sum de les notícies de tota la 
setmana.
D’altra banda, Canal Taron-

ja seguirà, una temporada 
més, apostant per fer repor-
tatges dels actes culturals i 
lúdics més importants que es 
fan a la comarca dins l’espai 
“En Imatges” amb l’objectiu 
de transmetre el pols del que 
passa a Igualada i l’Anoia a 
tota l’audiència. Igualment, 
seguirà desenvolupant pro-
grames especials des de fora 
els estudis quan hi hagi esde-
veniments destacats. Canal 
Taronja Anoia també emet di-

Canal Taronja estrena la nova temporada amb 
l’informatiu diari i els pogrames temàtics

ferents continguts de la Xarxa 
de Televisions Locals com l’in-
formatiu general de les 7 de la 
tarda i la missa de Montserrat, 
en directe, cada diumenge a 
les 11 del matí.
Els continguts de Canal Ta-
ronja també es poden seguir a 
través de la xarxa: a la pàgina 
Web www.taronjadigital-anoia.
cat on hi ha un diari digital i els 
programes penjats a la carta, 
al Twitter i al Facebook.
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DIVENDRES 26

TEATRE. “PULMONS”
- Igualada 
Una jove parella es planteja si 
és just portar un fill a aquest 
món convuls. El fenomen tea-
tral de l’any. Un text del drama-
turg anglès Duncan Macmillan, 
amb Pau Roca i Carlota Olcina
Divendres a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

CLUB DE CINEMA
- Igualada 
Visió i debat posterior de la peŀ-
lícula “L’illa de l’holandès” dirigi-
da per Sigfrid Monleon.
Divendres, a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada

XERRADA
- Calaf 
Xerrada “L’altra cara de la Guer-
ra de Successió: la violència 
contra la població civil”, a càr-
rec del Dr. Josep Maria Torras 
i Ribé. A continuació hi haurà 
una actuació de Family Gospel 
i un refrigeri pels assistents.
Divendres, a les 8 del vespre a 
la sala d’actes municipal.

DISSABTE 27

MERCAT DE LLETRES
- Igualada 
Un dia dedicat al món de les lle-
tres amb presentacions literàri-
es, conferències, tallers...
Dissabte de les 10 del matí a 
les 8 del vespre al Museu de la 

Pell.

JORNADES EUROPEES DEL 
PATRIMONI
- Igualada 
Fulgentia. Objectes litúrgics i 
retaule major de Santa Maria. 
Visita guiada a l’exposició.
Dissabte a les 11 del matí a la 
basílica de Santa Maria.

CULTURA EN FAMÍLIA
- Igualada 
Lectura iŀlustrada 1714. Activi-
tat basada en l’Àlbum iŀlustrat 
del 1714, de Jordi Sierra i Fa-
bra.
Dissabte a les 12 del migdia al 
Museu de la Pell.

TEATRE. “PULMONS”
- Igualada 
Una jove parella es planteja si 
és just portar un fill a aquest 
món convuls. El fenomen tea-
tral de l’any. Un text del drama-
turg anglès Duncan Macmillan, 
amb Pau Roca i Carlota Olcina
Dissabte a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

DANSA
- Igualada 
Festival de jotes extremenyes 
del 20è aniversari de la Uni-
ón Cultural Extremeña Anoia i 
l’Esbart Maragall de Barcelona.
Dissabte a les 6 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

DEPELLSENSIBLE. POESIA
- Igualada 
Poemes de Miquel Martí i Pol 
amb Pep Massana al violí, 

Adrià Bonjoch, guitarra i Pep 
Farrés, veu.
Dissabte a les 8 del vespre a 
l’Adoberia Cal Granotes.

DIUMENGE 28

MATÍ DE DESCOBERTA
- Igualada 
Dins els actes commemoratius 
del Tricentenari es proposa la 
Ruta Vendôme-Starhemberg 
amb una visita guiada al camí 
artiller Calaf-Cardona.
Diumenge a partir de les 10 del 
matí al castell de Cardona.

JORNADES EUROPEES DEL 
PATRIMONI
- Igualada 
La fàbrica de la Igualadina Co-
tonera
Diumenge a les 12 del migdia a 
la Igualadina Cotonera.

TEATRE. “PULMONS”
- Igualada 
Una jove parella es planteja si 
és just portar un fill a aquest 
món convuls. El fenomen tea-
tral de l’any. Un text del drama-
turg anglès Duncan Macmillan, 
amb Pau Roca i Carlota Olcina
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

TITELLES
- Igualada 
Xarxa Igualada proposa per als 
infants la representació de “El 
conte de la lletera” a càrrec de 
la companyia Xip Xap.
Diumenge a 1/4 d’1 al Teatre 

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.

EUROPENA BALLOON 
FESTIVAL
Fotografies
La mostra recull imatges que 
reflecteixen l’habilitat dels pi-
lots, la plasticitat dels globus i 
el paisatge.
Del 30 de setembre al 14 d’oc-
tubre a la sala d’exposicions 
de la Biblioteca Central d’Igua-
lada.

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 desta-
quen per la seva subtilesa, ele-
gància i frescor,.
De l’1 al 30 de setembre a Lle-
gim...? Llibreria

LLIBRES VIATGERS 
Exposició de fotografies de lli-
bres que han viatjar aquest es-
tiu.
Del 24 de setembre al 14 d’oc-
tubre al vestíbul de la Biblioteca 
Central d’Igualada.

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

EL MUSEU VISITA LA 
CIUTAT
Se celebren els 60 anys del 
Museu de la Pell amb una ex-
hibició de fotografies dels ob-
jectes més representatius que 
l’integren.
De l’1 d’octubre al 2 de novem-
bre a diversos espais de la ciu-

tat.

OCTUBRE SOLIDARI
Mostra de Mans Unides.
De l’1 al 12 d’octubre als locals 
de la parròquia de Santa Ma-
ria.

PINTURA
Manuel Perera
Col.lecció de pintures.
De l’1 al 31 d’octubre al vestí-
bul de l’Ateneu Igualadí.

EL TRICENTENARI 
A LES ESCOLES DE 
L’ANOIA
Què i com s’han treballat el 
1714 a les escoles? L’exposi-
ció mostra la diversitat de ma-
neres emprats per una quinze-
na d’escoles.
De l’1 d’octubre al 2 de novem-
bre a la sala vapor del Museu 
de la Pell.

DE LA CÀMERA AL 
PAPER 
Jaume Armenteras
Exposició fotogràfica.
Fins el 5 d’octubre a la sala 
d’exposicions de la Pobla de 
Claramunt.

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
- Igualada 
Festival de playblack Llum i co-
lor organitzat per l’Associació 
de Gent Gran d’Igualada.
Dissabte a les 11 del matí a la 
basílica de Santa Maria.

MIGDIES DE CONCERT
- Sta. Margarida de Montbui 
Concert a càrrec del Duo Di-
lettante, format per la soprano-
Assumpció Linares, acompa-
nyada a la guitarra per Alberto 
Luque. 
Diumenge a la una del migdia a 
l’ermita de la Tossa.

CINEMA FAMILIAR
- Vilanova del Camí 
Projecció de la peŀlícula per al 
públic familiar “Frozen. El reino 
del hielo”.
Diumenge a les 12 del migdia 
al centre polivalent de Can Pa-
passeit.

DILLUNS 29

CONFERÈNCIA. “ELS SE-
CRETS DEL VATICÀ”
- Igualada 
Conferència a càrrec Vicenç 
Lozano que farà un recorregut 
per un estat desconegut i per 
una institució històrica. Orga-
nitzada per AUGA.
Dilluns, a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

CURS DE CINEMA

- Igualada 
24 rialles per segon. La comè-
dia en el cinema (1896-2010). 
Impartit per Joan MIllaret.
Dilluns a les 7 de la tarda a al 
sala de socis de l’Ateneu.

DIMARTS 30

ATORGAMENT DE PREMIS
- Igualada
Lliurament dels premis del con-
curs de fotografia de l’Europe-
an Balloon Festival.
Dimarts a 2/4 de 8 del vespre 
a la Biblioteca Central d’Igua-
lada.

DIMECRES 1

BARRUFACINEMA
- Igualada
Projecció de la peŀlícula de la 
factoria Disney “Avions”.
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DIJOUS 2

CLUB DE LECTURA
- Igualada
Club de lectura per a persones 
adultes que han llegit el llibre 
“Wonder”, de R.J. Palacio.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.
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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!



El racó del Cineclub •  10.000 KM

R.F.-

Avui divendres, a 2/4 d’11, al 
Teatre de l’Ateneu, arrenca 
la nova temporada del Cine-
club amb la projecció de la 
pel·lícula catalana 10.000 KM, 
dirigida per Carlos Marques-
Marcet i estrenada aquest ma-
teix 2014.
Les relacions amoroses i les 
noves tecnologies ja han cen-
trat un dels millors títols de 
la temporada, Her, en què el 
protagonista s’enamora d’un 
sistema operatiu (que té, però, 
la veu de Scarlett Johansson). 
El primer llargmetratge dirigit 
per Carlos Marques-Marcet, 
presentat amb gran èxit al 
Festival de Málaga (on es va 
endur cinc premis, inclòs el de 
millor pel·lícula del certamen) 
i seleccionat per representar 
Espanya als Oscar de Ho-
llywood, presenta la proble-
màtica relació amorosa d’Alex 
(Natalia Tena) i Sergi (David 
Verdaguer): porten junts set 
anys i estan pensant en tenir 
un fill quan ella obté una resi-
dència artística a Los Ángeles 

com a fotògrafa i se n’hi va 
per un any mentre ell resta a 
Barcelona preparant les opo-
sicions de professor. Podran 
continuar parlant a diari gràci-
es a Skype, Whatsapp o Face-
book, pero el contacte físic és 
impossible i això no facilitarà 
les coses.
Com veieu, el film proposa, 
amb notes d’humor però sen-
se eludir el dramatisme im-
plícit, una situació que a dia 
d’avui afecta no poques pare-
lles. El mateix director va viure 
una situació semblant i parla 
amb coneixement de causa. 
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Ja fa trenta-quatre anys 
que l’entitat Cineclub ofe-
reix a la ciutat d’Igualada 
pel·lícules no convencio-
nals de qualitat en versió 
original, una oferta de pres-
tigi que omple la sala de 
l’Ateneu els vespres de dos 
divendres al mes i alguns 
diumenges.  
L’entitat ha sabut mantenir 
la seva activitat al llarg de 
tot aquest temps i d’una 
manera continuada ha ofert 
pel·lícules que costen d’ar-
ribar a les sales convenci-
onals, en definitiva, l’oferta 
cultural de qualitat del Ci-
neclub ha sabut mantenir-
se tot i el pas del temps i 
els nous hàbits de consum 
de cinema. 
La gent del Cineclub mos-
tra la seva satisfacció quan 
miren enrere i fan valoració 
de la seva trajectòria. Asse-
guren que “no ha estat un 
camí fàcil però hem sabut 
aprendre dels errors i dels 
encerts” i afegeixen que 
part de l’èxit també ha es-
tat “ser fidel a una filosofia 
clara i molt ben definida”. 
La constància és un altre 
dels valors que ha fet del 
Cineclub el que és, ja que, 
inclús quan el teatre va es-
tar tancat per obres la seva 
programació va continuar 
fent diversos cicles a les 
sales del cinema Kursal i 
del cinema de Tous. Una 
constància que els espec-
tadors han sabut premiar 
amb la seva participació. 
El principal objectiu del Ci-
neclub és promoure i difon-
dre la cultura cinematogrà-
fica en tots els seus àmbits, 
majoritàriament ho han fet 
a través de la projecció de 
films no comercials però 
també han sabut escoltar al 
públic i han adaptat la seva 
oferta a les necessitats del 
moment, així han celebrat 
cicles de cinema comerci-

al, sessions de cinema a 
la fresca, cinema infantil, 
cursos de cinema per les 
escoles… I tot i que el que 
ara demana la ciutat és una 
oferta comercial, aquesta 
no és la missió del Cine-
club. Segons afirmen des 
de l’entitat, “no pretenem 
omplir el buit que ha deixat 
el Kursal, la nostra missió 
no és aquesta”. 
I és que el Cineclub és més 
que una entitat, és una filo-
sofia, que té els seus orí-
gens a la segona dècada 
del S.XX, quan va sorgir 
una corrent crítica com a 
reacció davant la medio-
critat de la majoria de les 
pel·lícules. En aquest sen-
tit, el Cineclub d’Igualada 
sempre vetlla per la qualitat 
dels films, per això segueix 
la crítica i la taquilla d’altres 
sales no convencionals, les 
pel·lícules sempre són en 
versió original i sempre que 
hi ha la possibilitat que els 
subtítols siguin en català, 
són en català.
La tasca del Cineclub ha 
estat guardonada en di-
verses ocasions, al març 
de 1987 li va ser atorgat el 
premi de “millor cineclub de 
Catalunya” en el marc dels 
premis de cinematografia 
de la Generalitat de Catalu-
nya i posteriorment, el 2012 
li va ser concedit el premi 
Mallerich per la seva trajec-
tòria de difondre la creació 
cinematogràfica durant 32 
anys ininterrompudament a 
la ciutat d’Igualada.
L’actual Cineclub va néi-
xer a l’Ateneu, Ateneu i Ci-
neclub estan estretament 
lligats, “el Cineclub som i 
fem Ateneu” –com diuen 
els seus socis-, i per aquest 
motiu celebren conjunta-
ment el 150 aniversari de 
l’entitat amb la il·lusió de 
seguir molts més anys ofe-
rint de la mà cultura a la 
ciutat.  

El Cineclub, una oferta de 
qualitat que perdura al pas 
del temps

Amor a distància

Així, doncs, el tema del film no 
pot ser més actual.
Cinematogràficament, és tot 
un repte: només dos actors i 
dos decorats que mai com-
partiran, i plans seqüència 
llarguíssims; la qual cosa no 
impedirà la implicació de l’es-
pectador gràcies a uns diàlegs 
brillants i a la química entre els 
dos protagonistes: a ell l’heu 
vist en moltes compareixen-
ces televisives, i a ella, que 
viu a Londres, també la reco-
neixereu si sou seguidors de 
la sèrie Joc de trons.
Us esperem divendres.

Estrena Tous •  Amanece en Edimburgo

R.F.-

El cinema de Tous, que la set-
mana vinent estrenarà pro-
jector digital DCP, programa 
aquest proper diumenge una 
de les peŀlícules musicals més 
fresques, alegres i gratificants 
dels darrers anys, Amanece 
en Edimburgo. La peŀlícu-
la, una comèdia amb alguns 
lleugers apunts dramàtics, es 
refereix a la llar, la família, els 
amics, el pub i l’amor. Inclou 
algunes cançons, cas de les 
molt conegudes I’m gonna be 
(500 milers) o I’m on my way, 
totes elles del popular grup es-
cocès The Proclaimers. 
Realitzada per Dexter 
Fletcher, la pel·lícula és 
l’adaptació cinematogràfica de 
l’obra teatral musical Sunshi-
ne on Leith, creada per Step-
hen Greenhorn, estrenada el 

Musical escocès

2007 i guanyadora del Premi 
TMA al Millor Musical de l’Any. 
L’argument arrenca quan bons 
amics, Davy i Ally, tornen a les 
seves vides a Edimburg des-
prés de complir el servei en la 
guerra d’Afganistan. Tots dos 
continuen les seves relacions 
de parella: Ally amb Liz i Davy 
amb Yvonne. Mentrestant, els 
pares de Davy estan ocupats 
planejant les seves noces de 

plata. Tot va bé fins que una 
revelació del passat de Rab 
amenaça amb destruir la famí-
lia i separar les tres parelles. 
En alguns mitjans la produc-
ció ha estat definida com una 
de les millors peŀlícules mu-
sicals que s’han fet al Regne 
Unit, destacant la qualitat dels 
actors, els bonics escenaris 
escocesos i la qualitat de les 
cançons. 

Felicitats!
Veniu a buscar les entrades al carrer del Retir, 40. 

Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.

CINEMES YELMO D’ABRERA 

Els guanyadors del mes de setembre  són:
Lídia Jorba (Castellolí) - Dolores Bertran (Igualada)

LLuís Balcells (Igualada) - Nil Cabello  (Sta Margarida de Montbui)



IGUALADA

YELMO CINES ABRERA 3D

10.000 KILOMETROS
Espanya. Drama. De Carlos Marqués-Marcet Amb Natalia Tena i David 
Verdaguer.  Alex i Sergi, una sòlida parella de Barcelona, acaricia la idea de 
tenir un fill, però, inesperadament, Alex aconsegueix una beca d´un any a 
Los Angeles, el que suposaria un any de relació a 10.000 km de distància. 
Però com que confien plenament en la força del seu amor, decideixen 
afrontar el repte de la separació.

AMANECE EN EDIMBURGO
Regne Unit. Comèdia musical. De Dexter Fletcher. Amb Peter Mullan, 
Jason Flemyng i Freya Mavor.
Dos bons amics, Davy i Ally, tornen a les seves vides a Edimburg després 
de complir el servei en la guerra d’Afganistan. Tots dos continuen les 
seves relacions de parella: Ally amb Liz i Davy amb Yvonne. Mentrestant, 
els pares de Davy estan ocupats planejant les seves noces de plata. Tot 
va bé fins que una revelació del passat de Rab amenaça amb destruir la 
família i separar les tres parelles.

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. 

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. 

ISLA MINIMA
Espanya. Thriller. D’Alberto Rodríguez. Amb Raúl Arévalo, Antonio de la 
Torre, Javier Gutiérrez, Jesús Carroza. 1980. Juan i Pedro són dos policies 
d’homicidis de Madrid, ideològicament oposats, que són expedientats i 
castigats a desplaçar-se a un remot i oblidat poble de les maresmes del 
Guadalquivir a investigar la desaparició i brutal assassinat de dues noies 
adolescents durant les seves festes.

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.

UN VIAJE DE 10 METROS
Estats Units. Drama. De Lasse Hallström. Amb Helen Mirren, Charlotte 
Le Bon, Rohan Chand, Manish Dayal, Hassan Kadam és un ingenu 
professional culinari amb un paladar insuperable. La família Kadam, lluny 
de la seva Índia natal i liderats per Papa , s’estableixen en el petit poble de 
Sant-Antonin-Noble-Val al sud de França. Ple d’encant, tan pintoresc com 
elegant, és el lloc ideal per establir la seva llar i obrir un restaurant indi, la 
Maison Mumbai

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Divendres: 22:30
10.000 KILOMETROS

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 36 SETMANES TANCAT

1/ ISLA MINIMA (16 anys)
Dv.: 18:30/20:45/22:50
Ds.: 16:20/18:30/20:45/22:50
Dg.:12:15/16:20/18:30/20:45/22:50
Dll a Dj.: 17:30/19:40/21:50

2/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

3/OPERACION CACAHUETE 
(apta) 
Dv.: 17:50
Ds.: 16:00/17:50
Dg.: 11:50/16:00/17:50
Dll a Dj.: 17:50
3/ LUCY (16 anys)
Dv. a Dg: 19:50/22:00
Dll. a Dj.: 19:40/21:40

4/UN VIAJE DE 10 METROS (apta)  
Dv. i Ds: 17:30/20:00/22:40
Dg.: 12:00/17:30/20:00/22:40
Dll a Dj.: 19:00/21:30

5/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

6/LA ENTREGA (16 anys)
Dv.: 18:15/20:30/22:45
Ds.: 16:10/18:15/20:30/22:45
Dg.: 11:50/16:10/18:15/20:30/22:45
Dll. a Dj.: 17:30/19:40/21:50

7/COMO ENTRENAR A TU 
DRAGON 2 (apta)
Dg.: 11:45

SANT MARTÍ DE TOUS
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CASAL 
EN UN LUGAR SIN LEY  (12 anys) 
Millor fotografia al Festival de 
Sundance 2013
Diumenge: 18:00
AMANECE EN EDIMBURGO (7 
anys) 
Diumenge: 19:45

7/MUPPETS (apta)  
Ds.: 17:30
7/PEABODY (apta)
Dg: 17:30
7/HERCULES (12 anys)
Dv.: 17:45/20:00
Ds. i Dg.: 20:00
Dll. a Dj.: 17:40/19:45/21:50
7/LIBRANOS DEL MAL (18 anys)
Dv a Dg: 22:15

8/ LA ABEJA MAYA (en català) 
(apta)
Dg.: 12:10
8/ LA ABEJA MAYA (apta)
Ds. i Dg.: 15:40
8/ GUARDIANES DE LA GALAXIA 
(12 anys)
Dv. a Dg i Dc: 17:35
8/ L’ENDEMÀ (apta)
Dll. Dm i Dj: 18:30
8/ EL HOMBRE MAS BUSCADO 
(12 anys)
Dv. a Dg: 20:05/22:35
Dll a Dj: 20.30

CINEMA A L’ANOIA

www.centreangles.com
C/ Òdena 26-28, 1r – IGUALADA  93 804 45 54

MatrÍcula oberta 
nou curs 2014-15
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Defuncions
JULIO BAQUERO CATALÁN 
Edat : 89 anys 

BALDOMERO PIJUAN ROS 
Edat : 95 anys

IRIS EUGENIA SILVA SILVA 
Edat : 76 anys

MONTSERRAT SALA TORRADAS 
Edat : 84 anys

MIGUEL LORENTE VIÑALS 
Edat : 46 anys

Funerària Anoia, S.L.
Av. Vilanova, 44 • 08700 Igualada Tel.93 803 11 14

Antònia Riba Cañellas
Que morí el 28 de setembre de 2006

Igualada, setembre de 2014

8è. Aniversari de

El seu espòs: Joan Gumà Rovira, familiars i amics preguem 
que la tinguin presenten les seves oracions.

El proper diumenge dia 28 a 2/4 d’11 del matí se celebrarà 
una missa en el seu record a l’església parroquial de la 
Soledat

IGUALADA / JOSEP ELIAS FARRÉ

El passat 31 de juliol, fes-
ta de sant Ignasi, els jesuï-
tes constituïren oficialment 
l’Obra Apostòlica Camí Igna-
sià (OACI) per tal de mante-
nir viu l’esperit del seu fun-
dador, i establiren que l’any 
vinent (2015) sigui el Primer 
Any Jubilar. El segon serà el 
2021-22 amb ocasió del Cin-
què aniversari de la conversió 
d’Iñigo de Loiola i de la seva 
peregrinació a Jerusalem, 
el qual va fer unes parades 
a Igualada, a Montserrat i  a 
Manresa. Aquest Camí és 
una nova ruta de pelegrinat-
ge, que compta amb el suport 
dels bisbes de Sant Sebastià 
i de Vic, Mns. Ignasi Nuvilla 
i Romà Casanova, promo-
cionant aquestes anyades, 
per tal de celebrar-les en els 
santuaris de Loiola i la Cova 
de Manresa, així com al llarg 
del Camí. Un camí que passa 
també per Jorba i Igualada.

Passa per l’Anoia
Potser encara no és coneix 
prou que l’Anoia, i Iguala-
da, en concret, formen part 
d’aquest Camí Ignasià, un 
itinerari de pelegrinatge que 
segueix les petjades del ca-
valler Ignasi de Loiola en la 
seva proposada anada a Ter-
ra Santa.
Consisteix en un recorregut 
que discorre per cinc comuni-
tats autònomes, al llarg d’uns 
650 kms,, emprant-se, per a 
fer-lo, aproximadament, uns 
30 dies. L’etapa 25a, surt de 
Cervera, passa per Jorba i 
acaba a Igualada. Segueix 
inversament el més conegut 
Camí de Santiago.
Segons que consta en l’auto-
biografia del fundador de la 
Companyia de Jesús, aquí va 
fer una parada. El futur sant 
feia camí vers Barcelona, per 
tant , seguia l’anomenat Camí 
Ral. En aquest pelegrinatge, 
“un pueblo grande antes de 
Montserrat” (com escriu) no-
més potser Igualada..
Donant per bona aquesta 
premissa, cal considerar que 
Ignasi s’ajornà en aquesta 
ciutat més d’un dia, ja que 
aquí compra la roba per fer-
se un vestit de pelegrí, i ad-

quirí els elements propis dels 
pelegrins, (bastó, carabas-
sa, i “esparteñas”). Va poder 
hostatjar-se en algun hostal 
igualadí d’aquell temps. Fins 
i tot podem suposar que ho 
faria al dels “Tres Reis”, sa-
bent que aquest era ubicat 
al carrer de l’Argent, pel qual 
passava l’esmentat Camí Ral, 
que seguia el personatge. Dit 
vial tenia el Portal de Capde-
vila i la capelleta de la Verge 
de la Guia, en la qual s’atu-
raven els pelegrins, per tal de 
demanar una bona caminada 
en el seus romiatges.

Final d’etapa que cal pro-
mocionar
S’ha de remarcar, doncs, que 
Igualada és un destacat final 
d’etapa en el Camí Ignasià. 
Té una excepcional importàn-
cia, que no pot obviar-se i que 
s’ha de promocionar deguda-
ment.
En aquest sentit esmentarem 
la tasca de l’Arxipreste, Mn. 
Josep Massana, que ha posat 
ja fil a  l’agulla en aquesta tas-
ca. En “Els dos campanars” 
(31/8/2014) ja fa referència 
a aquesta actualitat ignasi-
ana i la seva relació amb la 
capital de l’Anoia, en aquests 
termes: “La congregació jesu-
ítica, gràcies a donatius im-
portants, ha muntat un centre 
internacional d’espiritualitat 
a la Cova de Manresa, i pro-
mou des d’ara pelegrinatges 
de Loiola a Manresa, passant 
per Montserrat (...) I la basíli-
ca de Santa Maria és un lloc 
de parada en aquesta ruta; 
allà hi tenim la imatge de sant 
Ignasi en rapte, és a dir: en 
èxtasi”
Recordem que fa ja mesos 
que disposà que aquesta 
imatge estiga iŀluminada per-
manentment. A la vegada ens 
ha fet saber que està a punt 
d’editar un fulletó de difusió 
de la basílica -en tres idio-
mes: català, castellà i anglès 
- on hi constarà aquest caire 
ignasià que es dóna en pri-
mer temple igualadí.
Per la seva part, l’Ajuntament 
ja ha comunicat als jesuïtes 
que a Igualada es disposa 
d’un Refugi, per atendre a pe-
legrins que facin aquest Camí 

Ignasià, cosa que ja s’ha fet 
constar en el corresponent 
itinerari de l’etapa Cervera- 
Igualada editat per la Compa-
nyia de Jesús.

No es pot perdre aquesta 
ocasió
Sí l’any 2015 serà any Jubilar, 
és de suposar que l’afluència 
de pelegrins serà  notòria, 
i per tant, no es pot perdre 
aquesta ocasió per tenir ben 
preparada i adequada la re-
cepció de la gent que camini 
vers Montserrat i Manresa, 
per tal de que el seu pas per 
aquesta nostra ciutat, els re-
sulti atractiu i de bon recordar. 
Potser, fins i tot, és possible 
que puguin deixar un benefici 
a algun establiment local.
Manca per fer una bona se-
nyalització del propi Camí, 
del Refugi, de la Basílica i 
de sortida vers la santa mun-
tanya, que configura la se-
güent etapa. S’han d’establir 
uns horaris, atencions i preus 
que facilitin l’estada a casa 
nostra. No es pot permetre 
que les persones que passin 
per l’Anoia marxin amb un 
mal record i un regust desa-
gradable. També seria con-
venient i necessari compartir 
esforços promocionats i per 
assolir uns bons resultats, co-
ordinant-se amb els Jesuïtes,  
Montserrat i Manresa, a fi de 
compartir esforços, que facili-
tin la repercussió del prestigi 
d’aquest triangle català.
Suggerim, a més,  que es 
formi una comissió integrada 
per representants del Consell 
Comarcal, de l’Ajuntament i 
de l’Arxiprestat, per tal d’en-
degar un pla d’actuacions de 
promoció de la importància 
que Jorba i Igualada tenen en 
aquest Camí Ignasià. L’any 
vinent està ja a aquí. Quan es 
comença ja? No podem per-
dre ni  el  temps, ni  l’ocasió 
de fer que Igualada figuri amb 
nom propi i amb prestigi en 
aquest incipient itinerari, que 
pot repercutir, també en la 
bona memòria dels que cami-
nin fins a Santiago.
Senyors Boquete, Castells i 
Massana, s’ha de posar mans 
a la feina!

Cal consolidar el Camí Ignasià, 
que passa per Igualada

ESGLÉSIA / LA VEU

La Fundació Sant Crist d’Igua-
lada ha encomanat la cele-
bració de misses en  sufragi 
de l’ànima de Mn Antoni M. 
Bausili.
Del 20 al 25 passats ja van 
celebrar-se a la parròquia de 
Santa Maria.  Ara, a  la de la 

Soledat , tindran lloc els dies 
28, 29, 30 de setembre i 3 i 6 
d’octubre. També se’n cele-
braran al convent dels PP. Ca-
putxins, els dies 1,2, 3, d’octu-
bre a les 11 del matí El dia 4, 
festa de Sant Francesc,  a les 
19’30 i el diumenge, dia 5, a 
2/4 d’11 del matí 

Misses en sufragi 
de Mossèn Bausili

ESGLÉSIA / LA VEU

Reprenem les conferències 
de Formació Permanent Lloc 
habitual: Locals de Santa Ma-
ria, de 8 a 9 del vespre. Dia 
30 de setembre: L’ALEGRIA 
D’EVANGELITZAR, el nou 
Pla Diocesà de Pastoral. Ex-
posa: Mn. David Compte, Vi-
cari General. Dia 7 d’octubre, 

de 7 a 8 de la tarda, a la sala 
d’actes de la Biblioteca Cen-
tral: L’AUTODETERMINACIÓ 
DELS POBLES, A LA LLUM 
DE LA DOCTRINA SOCIAL 
DE L’ESGLÉSIA. Exposa: Sr. 
Arnau Figueras, membre de 
l’agrupació “Cristians per la in-
dependència”.

Conferències de formació 
permanent



   

              

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

Consells 
de Pilar Prat Jorba 

 Col. 18704 
Psicòlolga

Màster en Psicologia Clinica 
i en Psicopatologia Legal i Forense

pilarpratjorba@gmail.com 
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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

La paciència.
La paraula paciència té arrels 
llatines. És una actitud. Sovint 
una resistència al sofriment, 
encara que vegades com-
porta també patir. 

Però també és una virtut per 
entomar infortunis i incom-
prensions. I es manifesta com 
una capacitat mental que 
permet ajornar i controlar 
els nostres impulsos i a saber 
aguantar malgrat les dificul-
tats. Diuen que si tens pacièn-
cia podràs aconseguir tot allò 
que et proposes a la vida.

Per això saber aguantar ens fa 
més forts i madurs. No és un 
patiment inútil. La voluntat i 
la perseverança són actituds 
molt properes. Com també 
amb la resignació i saber 
conformar-se amb el que 
ens arriba. Però la paciència 
és una forma intel·ligent de 
comportar-se. 

No és claudicació o desfeta. És 
espera. Calma. Fins trobar el 
moment adequat per actuar.
Hi ha moments en que psico-
lògicament estem més tran-
quils i ens costa menys tenir 
paciència. Però n’hi ha d’altres 
en que estem més nerviosos 
i no tolerem segons quines 
actuacions. Els diferents esde-
veniments de la jornada es 
gestionen de manera que ens 
generen ansietat. I això fa que 
creixi la pressió dins nostre 
fins que explota de cop de 
manera incontrolada. I ales-
hores fa molt mal. Per això 
Kant deia que “La paciència és 
la força del dèbil i la impacièn-
cia la debilitat del més fort”. 
Així la paciència és una força 
equilibrant que ens permet 
enfrontar-nos amb calma a 
tot el que ens arribi. Ens ajuda 
a superar la frustració i la ira. 
Evita que malgastem ener-
gies i ens manté integrats i 
serens. Ens obre a l’harmonia 
i a la serenor. A saber viure 
amb pau i ens dóna la força 
per seguir la nostra vida.
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Relax

• SALIDAS  
• NUEVA CHICA 
• MASAJES
Máxima discreción

CHICAS
ORIENTALES

• SALIDAS  
• NUEVA CHICA 
• MASAJES
Máxima discreción

De 8 de la
 mañana a 12h.

 de la noche

Tel. 602 303 825



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:

Posem un cassó al foc amb aigua i sal i coem els 
llagostins, quan estiguin els colem i pelem.

Coem els ous �ns que estiguin durs; pelem el meló, ho 
netegem i trossegem la polpa.

Posar el meló en una font, afegim els llagostins nets i 
pelats, cobrim amb la salsa rosa i barregem bé, 
adornem amb els ous durs picadets i servim ben 
fresquets.

Ingredients (4 persones) :

- 1 meló.
- 500 gr de llagostins.
- salsa rosa.
- 2 ous durs.
- sal.

Meló amb llagostins
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
En David Borrega Escalante 
és un igualadí nascut en una 
família d’origen extremeny i 
actualment és el sotspresident 
de l’Associació Cultural Extre-
menya de l’Anoia que, enguany 
celebra els seu vintè aniversari. 
Per marcar una fita l’Associació 
s’ha plantejat una festa benèfica 
i solidària destinada a recaptar 
fons per a la investigació de la 
sèpsia, una malaltia greu però 
sortosament minoritària.
Què és el Centre Cultural 
Extremeny?.
És una associació creada per 
difondre i mantenir la cultura 
d’Extremadura no només entre 
els vinguts d’allà, sinó també 
entre els catalans. A banda de 
la gastronomia, parem atenció 
a totes les manifestacions cultu-
rals. Penso que la millor forma 
d’entendre’s és conèixer-se 
mútuament.
Quina mena d’actes feu 
durant l’any?
Viatges, romeries de caire fol-
klòric i religiós, actes poètics, 
exposicions al nostre local de 
Vilanova....
Us heu embarcat en una cam-
panya solidària.
Farem una vetllada amb jotes 
extremenyes perquè la gent 
vegi els diferents balls que es 
donen a les dues províncies 

d’Extremadura i en una part de 
Portugal.  També comptem amb 
l’actuació de l’Esbart Maragall 
de Barcelona que ens mostrarà 
els balls de Catalunya. A la festa 
li donem el caire solidari en uti-
litzar-la per recollir fons per a 
la investigació d’una malaltia 
rara que es diu sèpsia. Tots els 
beneficis de la festa aniran des-
tinats a l’Hospital Sant Joan de 
Déu per investigar el tractament 
de la sèpsia.
Convidaria a tots els anoiencs 
a participar-hi perquè, a banda 
de conèixer la potent gastro-
nomia i enologia extremenya, 
també podran gaudir de la seva 
variada i alegre cultura. Tothom 
hi és benvingut a les nostres 
festes.
Què l’atrau d’Extremadura?
És un país amb molts valors 
culturals i paisatgístics. 
Vostè forma part d’una famí-
lia molt activa social i políti-
cament. 
No em mou un sentiment de 
defensa aferrissada d’una iden-
titat cultural, sinó de la vocació 
de participar en els moviments 
socials de la comarca. Sempre 
he vist als meus pares parti-
cipant a les associacions de 
veïns i potser aquest exemple 
és un dels elements que em 
mou.
Dins del procés independen-

tista que viu Catalunya, com 
us sentiu els catalans d’ori-
gen extremeny?
Cadascú viu el procés des de 
les seves pròpies conviccions i 
sense tensions. L’entitat, com a 
tal, no es posiciona en res i les 
administracions públiques ens 
donen suport en els actes cultu-
rals que fem. 
Fa uns mesos vàrem convi-
dar a Oriol Junqueras perquè 
vingués a explicar-nos la seva 
posició política. L’acte es va fer 
amb total normalitat i sense cap 
mena de tensió.
L’entitat va néixer a Igualada, 
al barri de Montserrat i al cap 
de tres anys va establir-se a 
Vilanova del Camí. La majoria 
de socis són de Vilanova?
L’entitat és cent per cent ano-

Fa poc es va concedir el premi 
Gumersind Bisbal 2014. El guar·
donat, de llarga trajectòria polí·
tica i literària, s’ha capbussat 
diferents vegades en el camp de 
la investigació de fets del passat 
llunyà i també recent. Això li ha 
servit com a escenari de novel·
les, on el rigor en la constatació 
de les fonts no és essencial. Però 
no és suficient quan es vol ser 
historiador. Per això va sorpren·
dre que en l’acte de presentació 
del llibre, un dels membres del 
jurat glosés “l’exactitud del tre·
ball d’investigació”. Perquè qui les 
pronuncià sabia de primera mà 
les reaccions adoptades pel guar·
donat, quan el jurat li va suggerir 
alguns canvis (cosa que no va fer 
perquè segurament no creu que 
n’hagi de fer cas). És una llàstima 
que en un premi de tant prestigi, 
la transparència s’embruti de cor·
recció política. I més quan a l’acte 
de cloenda hi assistiren tantes 
persones i el President de la Dipu·
tació. És molt lloable que hi hagi 
interès per “estirar el fil de la his·
tòria” i també pel que va passar a 
la Guerra Civil, però mai s’hauria 
de vendre gat per llebre. I tampoc 
cal presentar·se com el gran des·
cobridor de fets, quan, en alguna 
ocasió recent, s’ha demostrat que 
la ”primícia” ja fa anys que estava 
publicada.

ienca, o més ben dit, de la 
Conca d’Òdena.
La Junta actual, quins objec-
tius persegueix?
Potenciar el coneixement de 
la cultura extremenya. Hi ha 
molta gent que mai l’ha visitat 
i pensem que Extremadura 
té molt a oferir... si es coneix i 
valora.
Quins serien els productes 
gastronòmics més exporta-
bles?
N’hi ha molts. Bàsicament 
embotits i productes elaborats 
del porc perquè, per la seva 
naturalesa, es poden transpor-
tar.
L’origen dels extremenys de 
l’Anoia està al voltant d’Al-
cántara i de Mata de Alcán-
tara?
Efectivament hi ha una majo-
ria d’aquesta zona concreta 
però també n’hi ha de les altres 
poblacions extremenyes.
Els anys seixanta es va 
donar la gran onada migra-
tòria cap a Catalunya. Hi ha 
casos de retorn a Extrema-
dura actualment?
No, però sí que hi ha jubilats, 
socis de la nostra associació, 
que passen una part de l’any 
al seu poble d’origen, però molt 
rarament deixen la seva ciuta-
dania anoienca per quedar-se 
a Extremadura.

4 paraules amb... David Borrega

Audi A1 Sportback 1.2 TFSI Attraction 86CV
Preu oferta: 17.430 EUR

PVP 21.039 EUR

Audi A4 2.0 TDI 150CV
Preu oferta: 23.900 EUR

PVP 35.496 EUR

Audi A4 Avant 2.0 TDI 143CV
Preu oferta: 27.470 EUR

PVP 46.897 EUR

Audi A6 2.0 TDI Corporate 170CV
Preu oferta: 21.330 EUR

PVP 46.862 EUR

Audi A5 2.0 TFSI Quattro
Preu oferta: 23.900 EUR

Audi A3 Sportback 1.6 TDI Attraction Ed. Esp. 105CV
Preu oferta: 20.330 EUR

PVP 27.349 EUR

Audi A3 Sedan 1.6 TDI Attraction 105CV
Preu oferta: 20.900 EUR 

PVP 28.918  EUR

Audi A3 Sportback 1.6 TDI Attraction S-Tronic 105CV
Preu oferta: 21.330 EUR

PVP 29.147 EUR

El seu Audi,
dues vegades nou
Finança el teu audi selection plus 
des de 149€ al mes

-110 punts de revisió certificats  -Garantia 24 mesos  -Quilometratge certificat -Assistència 24 hores amb cobertura europea -Vehicle substitutiu 
-Finançament i Opció Futur a la seva mida -Opció de canvi o devolució -Prova sense compromís -Lliurament del seu vehicle a canvi

   Servisimó S.L.  C/ Alemanya, 17  · Igualada 08700 ·Tel. 93 805 22 17 · Fax 93 805 42 31 www.servisimo.es


