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Sí a la democràcia
La plaça de l’Ajuntament, plena de gom a gom, dimarts al vespre, en protesta per la decisió del TC. La imatge es va repetir als 33 municipis de la comarca. Foto: Joan Guasch.
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És profundament trist i significatiu que, 
en una societat occidental i ja ben entrat 
el segle XXI, el poble hagi de manifestar-
se públicament per exigir poder exercir 
un dret universal i reconegut en la Carta 
de les Nacions Unides, el de l’autodeter-
minació. Però encara ho és més davant 
els fets recents de la suspensió per part 
del Tribunal Constitucional, en una reso-
lució “exprés” que ha posat en evidència 
la meridiana connexió entre el govern de 
l’Estat i les seves principals estructures 
jurídiques, quelcom que fa grinyolar la 
separació de poders, un dels pilars fona-
mentals de la democràcia. 

Més enllà del fons de la qüestió -la con-
vocatòria del 9-N o el procés sobiranis-
ta-  el que ha passat en els darrers dies 
a l’Estat espanyol preocupa, perquè la 
deriva totalitària del poder polític és clari-
vident i pot representar una amenaça no 
només per al tema que ens ocupa, sinó 
perquè posa en dubte les garanties de 
l’Estat de dret. Avui és Catalunya, però, 
davant dels fets, qui pot assegurar que la 
mateixa actitud no es repetirà per altres 
assumptes, de la naturalesa i origen que 
siguin? No estranya l’aparició micològica 
de Podemos, i el seu èxit malgrat no tenir 
ni un any d’existència. 
A Espanya hi ha una esquerda, que ni PP 
ni PSOE ni saben ni poden arreglar, i això 
provoca fugues cada vegada més grans i 
potents que acabaran per rebentar l’es-
tructura. Davant del perill, la decisió és 
apropiar-se de l’Estat i modelar-se a gust 
propi una Carta Magna que la majoria 
d’espanyols d’avui no va votar, i que es 
va fer més pensant en no moure temes 
blindats del passat, que no en preparar 
l’Espanya del futur. Un error gravíssim 
que ara s’està pagant.
Davant d’aquest escenari, les formes a 
Catalunya són determinants. Actes com 
el del passat dimarts, en els 33 municipis 
de l’Anoia, són un sí a la democràcia alt i 
clar que en molts països -també a Espa-
nya- ja s’està escoltant amb atenció. La 
unitat política també ha d’esdevenir un 
instrument necessari, més ara potser que 
abans. No s’hi valen, a aquestes altures, 
les sorpreses, perquè seran, amb tota se-
guretat, l’avantsala de la desgràcia.  

Sí a la 
democràcia

Moixiganguers d’Igualada
Com fa dos anys, els Moixiganguers d’Igualada participaran, 
demà, en el Concurs de Tarragona, la cita castellera més impor-
tant del calendari. La colla igualadina, que ja s’ha consolidat en 
el panorama del món casteller, té per davant el repte d’assolir 
els 400 participants a Tarragona i provar d’aconseguir el 3 de 8, 
un castell que mai ha pogut descarregar. Que hi hagi molta sort!

Artur Mas, president de la Generalitat, finalment va 
convocar la consulta pel 9N. Primer es va assegurar 
que dues terceres parts dels municipis catalans do-
nessin suport a la iniciativa.

Mónica Terribas, conductora del programa ‘Matins’ 
de Catalunya Radio, va entrevistar immediatament 
al president per TV3 i aquest va poder explicar tot el 
que va creure adient.

Malgrat això, tal com ja ho havia anunciat, Mariano 
Rajoy, president del govern va reunir el consell de 
ministres i va recórrer totes les iniciatives. Es va con-
sumar així una resposta política utilitzant instruments 
legals. Ja no parlem de legalitat sinó d’utilització dels 
recursos que uns i altres tenen a l’abast.

Alberto Ruiz-Gallardón va presentar la seva dimis-
sió com a ministre de Justícia i de tots els seus càr-
recs i ha anunciat que deixa la política. Oficialment 
per la falta de recolzament del seu president en la 
llei de l’avortament. Però ha reconegut que abans de 
deixar el càrrec va estar “treballant només per donar 
resposta al desafiament català”. 

Curiosament el seu substitut, Rafael Català, (d’això 
només en té el nom) no va poder assumir el càrrec 
immediatament i va continuar uns dies com a Se-
cretari d’Estat d’infraestructures. Interinament va 
ocupar-se de la cartera l’omnipresent Soraya Sáez 
de Santamaria, vicepresidenta del govern, per asse-
gurar que la resposta ‘antisobiranista’ no patís per 
“la inexperiència del nou responsable en un procedi-
ment de tanta transcendència per l’estat”.

Miguel Ángel Rodríguez, antic portaveu del govern 
de José María Aznar, ha publicat un missatge a Twit-
ter assegurant que  Artur Mas, president de la Ge-
neralitat,  havia estat agredit a la Rambla i afegia el 
missatge “Tu també li tens ganes… eh?”. Amb gent 
així es construeix un clima de pau i concòrdia. 

Clar que no es queda enrere Rosa Díez, lídr d’UPyD 
que va declarar “si no fos perquè a Euskadi ens ma-
taven, jo diria que el cas de Catalunya és pitjor. El na-
cionalisme sempre és un problema per les societats 
democràtiques i plurals”. Fa temps que ha perdut la 
coherència. Dir que la mataven és una evidència de 
com aprecia la realitat.

Felipe Juan Froilán de todos els Santos, fill pri-
mogènit de Jaime de Marichalar i la Infanta Elena, 
i primer nét de Joan Carles I, ha estat expulsat del 
col·legi Santa Maria del Pilar en no superar per ter-
cera vegada el segon curs d’ESO. Esgarrifa pensar 
sent se mare la primera filla del rei podria ser avui 
la reina i aquest noi l’hereu a la corona. Coses de la 
sang blava. 

Àngel Ros, alcalde de Lleida, ha evitat que la Paeria 
votés les dues mocions presentades, pel PSC i per 
CiU, a favor de la consulta del 9N i del dret a decidir, 
al.legant la suspensió cautelar del TC. D’això se’n 
diu ser oportunista i poc valent. 

En 24 hores, el president Artur Mas va oferir dues 
extenses entrevistes, una a TV3 amb  Mònica Terro-
bas, i l’altra a La Sexta, amb Ana Pastor, les dues en 
prime time i assolint altes quotes de nivell de share.

La periodista Ana Pastor, després de l’entrevista, va 
remarcar la bona predisposició del president català 
a explicar-se davant els mitjans de comunicació i la 
greu manca de predisposició per part de Mariano 
Rajoy amb aquests.

El futbolista Gerard Piqué va tornar a posicionar-se 
a favor de la consulta i va agrair a La Sexta l’emissió 
de l’entrevista i aquest fet li ha comportat altre cop 
greus insults a Twitter.

Iniciativa per Catalunya no es mulla per la consulta. 
La direcció del partit proposa votar sí a la primera 
pregunta i deixar llibertat de vot a la segona. Joan 
Herrera, per la seva part no va ser present en l’acte 
de signatura del decret del 9N al Palau de la Gene-
ralitat.

El Tribunal Constitucional s’ha afanyat molt a sus-
pendre cautelarment la Llei de consultes i el decret. 
Ara però haurà de justificar perquè no permet pro-
nunciar-se a la societat catalana si vol continuar sent 
un tribunal imparcial. Teòricament a l’Estat espanyol 
existeix la separació de poders. La premsa estran-
gera explica que el TC ha actuat a petició del govern 
espanyol.

A Espanya hi ha una esquerda, que 
ni PP ni PSOE ni saben, ni poden 

arreglar, i això provoca fugues cada 
vegada més grans i potents que 

acabaran per rebentar l’estructura
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Diàleg.
- Sóc de l’associació de pares d’alumnes de l’es-
cola Catalònia i voldria comprar trenta tablets amb 
capacitat de memòria suficient perquè els nostres 
fills puguin fer els seus treballs escolars i puguin ac-
cedir al món de les noves tecnologies!
- Doncs no podrà ser, senyor meu. Vostès, els de 
l’escola Catalònia, varen signar l’any 1979 el nostre 
programa de fidelització de clients amb el compro-
mís explicit d’utilitzar per sempre més la nostra mà-
quina d’escriure Lexicon 90.
- En aquell moment, com vostè recordarà, a l’escola 
només teníem pissarres i els nens només podien 
llegir el que hi escrivia el professor, sense cap mena 
de interactuació per part dels alumnes. Aquella Le-
xicon 90 va ser una millora i, el seu predecessor va 
dir que a mesura que els alumnes anessin millorant 
les seves aptituds, les Lexicon 90 també s’anirien 
millorant. 
- Pensi que la Lexicon 90 és una gran màquina 
d’escriure, que ha donat grans serveis a la nostra 
empresa. Vostès, com la resta d’escoles, han de 
seguir utilitzant aquesta màquina “hasta nueva or-
den”.
- La tecnologia ha avançat molt i avui, per ser com-
petitius, hem de tenir eines amb capacitat d’accés a 
tot el món. Una màquina d’escriure estava molt bé 
a finals dels setanta i fins i tot fins als vuitanta, però 
ara és un instrument obsolet que cal anar substitu-
int per tablets i ordinadors.
- Aquesta, senyor meu, és únicament la seva opi-
nió. La nostra, que com sap és majoritària, és una 
altra. El mercat és el que és i vostès han d’obeir les 
lleis d’aquest mercat, si no volen que els castiguem! 
- Els nostres estudiants han de sortir a l’exterior i no 
poden anar-hi carregats amb una vella Lexicon 90 
quan tothom es presenta amb tablets multimèdia.
- Els de Catalònia no cal que surtin a l’exterior a 
fer res. Vostès ja estan representats pels exceŀlents 
funcionaris de la nostra empresa: tenim al senyor 
Margallo, al Cañete... com hem tingut personalitats 
com Rodrigo Rato. Tots ells, i sense excepció, por-
ten el nom de la Marca Ejpaña per tot arreu. Pensi 
que el que escriuen les nostres Lexicon 90 ho po-
den llegir 300 milions de persones. On vol anar vos-
tè amb la seva petita llengua? Faci servir la nostra 
que és més forta. 
- Reconeguin almenys que la Lexicon 90 s’hauria 
de renovar a fons. Fixi’s que té moltes mancances. 
No ens deixa escriure la paraula República. Quan 
volem escriure dèficit fiscal, escriu “solidaridad”  i el 
que és pitjor, quan escrivim Volem Votar, ens insulta 
amb el mot nazis! Això no pot seguir així ni un dia 
més.
- En tot cas, per canviar una sola tecla de la Lexicon 
90 del 1978, ens hem de posar d’acord tots els usu-
aris. Faci vostè una soŀlicitud en legal forma, ajus-
tada al tipus de lletra de la Lexicon 90 i potser, tal 
vegada, ens ho mirem. I ara faci el favor de passar 
per caixa a pagar la consulta. 

Lexicon 90

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

La tulipa negra. Aquest conte holandès 
explica la rivalitat que hi havia entre els conreadors 
de bulbs de tulipa per aconseguir-ne una de color 
negre. L’agrupació havia promès mil corones d’or 
a qui fos capaç de crear-la. Tots s’hi esmerçaven. 
Els en sortien vermelles, grogues, blaves... De tots 
colors, però cap de negra. Un bon dia un dels més 
afamats productors, fent barreges entre els més 
foscos, va dir que ja tenia el bulb màgic que li do-
naria la cobejada flor i el premi. Un dels seus rivals, 
va aprofitar la nit per entrar al seu hivernacle. Sabia 
que no li costaria trobar-lo. I el va trobar perfecta-
ment identificat en un prestatge. Va deixar l’etiqueta 
i es va posar la petita ceba a la butxaca. De tornada 
a casa la va posar damunt de la taula del menjador. 
I se’n va anar a dormir joiós perquè ara el premi 
seria per a ell. I mentre dormia ja somniava amb 
les barretades que li farien els seus companys de 
professió.
Però la minyona, que es llevava més d’hora, li va 
estranyar veure una ceba damunt la taula del men-
jador. La va netejar, tallar a trossets i en va fer una 
truita. Quan l’amo es va llevar, estava molt con-
tent. Seguia pensant en la fortuna que li vindria per 
haver estat capaç de robar una cosa tan preuada 
sense que ningú se n’adonés. “És la seva culpa si 
no sap guardar-ho millor” es deia. Però en anar al 
menjador va veure que el seu bulb de tulipa ja no 
hi era. I angoixat, va remenar cel i terra. Fins que 
la seva criada li va dir que aquella ‘ceba’ era dins 
la truita que s’havia menjat. I es va posar malalt de 
cop. El seu goig s’havia convertit en un mal son. 
Això passa molt sovint en aquells que passen per 
gent important, però que aconsegueixen la seva po-
sició aprofitant-se dels altres. Aquells que són “més 
llestos” perquè estalvien el procés creatiu agafant 
les dreceres i els materials que els altres els dei-
xen al seu abast. I que una volta incorporats al seu 
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patrimoni defensen com a propis. Els que esperen 
que els altres treballin sense donar-los la gratifica-
ció que es mereixen. Els que assoleixen posicions 
preeminents que cultiven amb falagueries i relaci-
ons, per així continuar exercint el seu despotisme, 
sovint amagat darrera d’un somriure amable.
N’hi ha que “dirigeixen” treballs d’investigació que 
després publiquen en revistes especialitzades sota 
el seu nom, quan en realitat del veritable treball de 
recerca només n’han vist els resultats i les conclu-
sions. O els que pregunten pels fonts i documents 
que altres conreen amb il·lusió en arxius plens de 
pols i que ells utilitzen com a troballes pròpies, no-
més per fer-ne una fotocòpia o pel que els han dit. 
És cert que el saber és immaterial i que s’obté pa-
rant atenció a les petiteses que estan a l’abast de 
tots. Tothom ha vist caure una poma, però només 
un va articular la llei de la gravitació universal. La 
diferència no és doncs en saber aplicar la fórmula 
física - que des d’aleshores està a l’abast de la Hu-
manitat – sinó el reconeixement de qui va formular-
la. 
No cal presentar-se davant els altres com un ser 
superior, ni ser tan fatxenda. A la llarga tothom sap 
amb qui es fa els quartos. En aquest conte holan-
dès el lladre veu com les seves mans, la seva cara 
i la seva ànima es tornen negres. Però no és capaç 
de fer una tulipa d’aquest color.  I el que realment 
havia conreat la planta es va quedar només sense 
l’expectativa. Va fer un nou bulb igual  i va desco-
brir que la flor no era negra. En aquells temps, l’elit 
i la classe alta de la societat havia establert una 
gran admiració per les tulipes, que representaven 
noblesa i privilegi, ambdues en termes de negocis i 
temps d’oci. Eren els inicis dels conflictes provocats 
per la cultura de consum. La tulipa era el símbol 
d’un materialisme compartit socialment. I avui és 
només una flor. 

Qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència... O no
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LOTTO 6/49
· Dissabte 27/09/2014

5-21-23-24-30-32
Complementari: 16
Reintegrament: 7

· Dimecres 1/10/2014
16-17-34-40-41-44
Complementari: 15
Reintegrament: 9

TRIO
· Dijous 25                  546  
· Divendres 26          575
· Dissabte 27     925
· Diumenge 28          842
· Dilluns 29               651
· Dimarts 30       983
· Dimecres 1      164

ONCE
· Dijous 25              66452
· Divendres 26       34376
· Dissabte 27    83323
· Diumenge 28       86750
· Dilluns 29             19546
· Dimarts 30    10655
· Dimecres 1    52582

· Dijous 25   8-12-18-37-47-49   C: 6  R: 8
· Dissabte 27   1-10-13-14-18-24  C: 4   R: 0

· Diumenge 28   7-20-21-33-38  Núm. clau: 2 

· Dimarts 30   3-13-15-33-42  Estrellas: 5/7

OCTUBRE
3: Sant Francesc de Borja; Gerard o Grau. 
4: Francesc d’Assís; Petroni; Àurea. 
5: Froilà; Atilà; Caritina.
6: Bru; Emili; Fe; Maria de les Cinc Llagues, 
7: Mare de Déu del Roser; Marc; Sergi
8: Simeó el Just; Demetri; Taïs. 
9: Dionís; Joan Leonardi; Lluís Bertran

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.

Agraïments
•• CARME MARIMON

El passat 14 de juliol, el meu marit Cel-
doni Santacana, va morir a causa de 
l’ELA (esclerosi lateral amiotròfica) des-
prés de conviure dos anys amb aques-
ta cruel malaltia.
Pel qui encara no la conegui, aquesta 
malaltia fa que les neurones del nostre 
cervell morin progressivament i això 
provoca una paràlisi muscular progres-
siva de tot el cos, sense que en dia 
d’avui, hi hagi un tractament efectiu.
Degut a això, els pacients necessiten 
moltes cures i atenció continuada, i 
això fa que tant el pacient com la família 
necessitin l’ajuda, el suport i les cures 
de molts professionals.
Jo, afortunadament he tingut un gran 

suport d’aquests professionals, que es-
timen la seva feina i que ens fan la vida 
una mica més fàcil en moments molt 
difícils.
Des d’aquesta carta voldria donar les 
gràcies a tot el personal (metges, infer-
meres, auxiliars, zeladors, personal de 
neteja...) de la planta de medicina 1 i de 
Cures paŀliatives de l’Hospital d’Iguala-
da.
També a tot el servei de PADES, ad-
missions, ambulatori urbà d’Igualada i a 
la unitat ELA de l’Hospital de Bellvitge.
Voldria remarcar també la gran feina 
que fan i la gran professionalitat de les 
cuidadores domiciliàries, assistents so-
cials, psicòlegs, fisioterapeutes, etc.
No voldria descuidar-me ningú, però si 
ho he fet, igualment moltes gràcies a 
tothom.

No hi ha res més important que la sa-
lut, però si la perds, almenys sabem 
que estem recolzats per persones molt 
humanes que treballen cada dia per fer-
nos el dia a dia una mica més fàcil.

Una igualadina agraïda
•• MONTSERRAT PLANELL 

El dia 2 de juny vaig patir un accident 
d’autobús amb fractura de pelvis i dues 
costellles amb fissures. Segons el doc-
tor que em va atendre no hi havia cap 
més solució que repòs absolut. Sóc 
una persona vídua i sola de 84 anys i 
tot i que la meva família -el meu ger-
mà i la meva cunyada- van estar en tot 
moment pendents de mi, jo no volia ni 
podia consentir que tots plegats ho pas-
séssim tan malament. Vaig demanar 

ajuda a la residència Amma i em van 
atendre tan bé que l’endemà ja estava 
ingressada. M’he passat tres mesos re-
bent els tractaments i atencions que jo 
necessitava i quan vaig rebre l’alta, he 
pogut tornar a casa des d’on continuo la 
rehabilitació.
Per aquest motiu vull donar les més sin-
ceres gràcies a la residència Amma per 
totes les atencions rebudes: a la Direc-
ció, infermeres, Dra. Paloma Diez, auxi-
liars, psicòloga, a la Laura, la Mercè, la 
Carmina, la Fina, la Pilar, l’Eli, la Lídia, 
la Núria, la Jorgina, la Sònia, la Núria, 
l’Eva, la Sara, les fisioterapeutes, així 
com un agraïment molt especial a l’Es-
tela (i a la seva coŀlaboradora Sònia) 
que amb la seva professionalitat ha fet 
que tornés a caminar i a confiar en mi 
mateixa. A tots, moltes gràcies.

Dia 3: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 4: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25
Dia 5: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 6: LA CREU./ P. de la Creu, 7
Dia 7: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 8: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 9: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82

cartes al director

El Tribunal Constitucional espanyol (TC) és un òr-
gan que té la funció d’interpretar la Constitució. Està 
format per 12 magistrats, un d’ells nomenat presi-
dent, que haurien de respondre a unes determina-
des característiques, entre elles ser independents, 
estar vius -sembla una obvietat- i amb el càrrec vi-
gent -una altra obvietat- La designació per aquests 
càrrecs es fa per 9 anys i es renova per terços cada 
tres. Tothom sap que les lleis són interpretables, que 
hi ha matisos, que les coses habitualment no són 
només blanques o negres i que entremig hi ha una 
amplíssima gamma de grisos. Per això són varis els 
components del tribunal, per escoltar diferents inter-
pretacions de la llei i arribar al dictat d’una sentència, 
i en ser 12 els membres, en cas d’empat el president 
pot exercir el vot de qualitat.
També vull dir que els magistrats del TC no acos-
tumen a donar el perfil de persones molt treballa-
dores. Com deia un periodista, els dilluns fan festa 
i el dijous ja pleguen. Si hi ha pont el fan i si hi ha 
gambes al ajillo tampoc hi van. És una boutade per 
dir que són com les coses de palacio: van despacio, 
però no sempre. I en quant a la seva suposada in-
dependència... doncs “Houston, tenim un problema”. 

Tribunal Constitucional
JOSEP M. RIBAUDÍ ·    Membre de l’ANC

L’actual president, Pérez de los Cobos, era militant 
del PP. Tampoc es pot dir que sigui “independent de 
pensament”, doncs té alguna publicació com Parva 
Memoria on ha escrit: “No hay en Cataluña acto po-
lítico que se precie sin una o varias manifestaciones 
de onanismo” -per si algú no ho té clar, onanisme és 
el mateix que masturbació-.
Una altra facècia coneguda del TC és que quan s’es-
tava gestant la sentència de l’Estatut al 2009, dels 
12 magistrats només 10 podien emetre sentència, 
ja que Pablo Pérez Tremps estava recusat per algun 
tema tèrbol i un altre... estava mort (RIP), però per 
fer-ho encara més xuli, 4 dels magistrats que forma-
ven la taula tenien el mandat prescrit. La cirereta final 
la van posar quan van tombar uns quants articles de 
l’Estatut català... i al cap de poc temps articles iguals 
els van donar per bons -o sigui constitucionals- en 
altres autonomies com l’andalusa, la valenciana, la 
balear, l’aragonesa i la castellano-manxega. No sé, 
però fa ferum de tírria en contra dels catalans.
He fet aquest llarguíssim preàmbul per comparar al-
guna de les dades amb el que ha passat en poques 
hores. Aquest tribunal tan mandrós..., perdò, lent 
s’ha convocat i reunit a una velocitat supersònica 

-Mas dixit- i s’han posat d’acord, per majoria acla-
paradora, en poques, poquíssimes hores, per cert, 
fil per randa de com ho va dir el govern i abans de 
poder llegir el text. També resulta vistós que un tri-
bunal tan excels, amb magistrats tan independents 
i experimentats, vaja el top, la crème de la crème, 
hagin suportat estoicament que l’executiu ja faci dies 
que anava dient com anirien les coses, els terminis, 
el dia a dia i quina seria la sentència. Jo em pregun-
to: és un màxim tribunal o La Voz de su Amo? No 
saben què és la dignitat?
Aquesta és la separació de poders -legislatiu, exe-
cutiu i judicial- que tenim en aquest país? La cosa 
ve de lluny; l’any 1985, quan el PSOE va aprofitar 
la majoria parlamentària per reformar la Llei del Po-
der Judicial i carregar-se la independència d’aquest 
poder, diuen que Alfonso Guerra -aquest fals intel-
lectual dels socialistes que ho sabia tot menys que 
el seu germà feia de lladre des del seu despatx- va 
pronunciar aquesta frase: Montesquieu ha muerto. 
El pobre era tan curt que no s’adonà que el que aca-
bava de matar era l’estat de dret. I encara volen que 
ens quedem? Va home va: in-inde-independència! 
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Sorprès desagradablement per l’article del sr. Jordi 
Fernández publicat a LA VEU la setmana passada. 
Sorprès perquè el Sr. Fernández ha estat relacio-
nat amb el Sr. Rómul Gavarró a qui va subministrar 
un bon nombre de peces que s’exposaven al Molí 
de Rigat; per tant, interessat en prime-
ra persona pel tema de què parlem. És 
per tant de mala fe acusar amb noms 
i cognoms a persones sobre uns fets, 
fruit d’una inventiva delirant.
És agosarat, crec, i del tot inexacte, dir 
que Vilanova del Camí ha perdut el seu 
patrimoni més important. Senzillament 
perquè la col·lecció privada de la qual 
parla no ha estat mai pública, ni ha es-
tat mai oberta la ciutadania. És també 
excessiu  acreditar l’existència mateixa 
de l’anomenat “Museu de l’Aigua” tot i 
figurar en guies i publicacions. Un mu-
seu s’entén com un espai d’exposició 
de peces i objectes, patrimoni històric 
o artístic en definitiva, convenientment 
catalogat i datat cronològicament, ex-
posat amb un  guió i/o relat definit su-
pervisat i/o dirigit per  tècnics en la ma-
tèria. Evidentment, aquestes premisses 
no es donaven a l’espai del Molí de Ri-
gat on sí hi havia exposades, amb més 
o menys encert, un conjunt de peces 
relacionades amb el cicle de l’aigua, al-
gunes de les quals tenien un gran valor 
arqueològic i artístic.
L’esmentat espai mai va estar obert al 
públic com ja he dit, si bé és cert que 
en vida del Sr. Gavarró  trucant-lo a 
ell personal i sol·lícitament, sense cap 
mena de problema ho mostrava, amb 
el lògic orgull, als visitants interessats. 
En algunes ocasions l’havien visitat fins 
i tot delegacions estrangeres atrets per 
la singularitat de tot el que allí s’hi ex-
posava.
Cal reconèixer i valorar convenientment, sempre 
ho hem fet,  la pacient, valuosa  i tenaç tasca col-
leccionista del Sr. Gavarró que, durant tota una 

A voltes amb l’anomenat  “Museu de l’Aigua”

JOAN VICH I ADZET ·    

vida, es va dedicar a acumular un gran  nombre de 
peces i objectes relacionats amb el cicle de l’aigua, 
que com és conegut era la matèria primera de la 
seva empresa Aigües de Rigat. 
El municipi li reconeixia l’esforç i se sentia orgullós 

del fet  que estigués situat al Molí de Rigat, dins el 
nostre terme. Més important que els objectes era, si 
cap, la biblioteca, amb quasi vint mil exemplars so-
bre la temàtica relacionada amb el líquid element, 

Després d’uns anys de relatiu silenci mediàtic, des 
de mitjan setembre l’excolònia britànica del que 
ara s’anomena Regió Administrativa Especial de 
Hong Kong torna a aparèixer a les portades dels 
mitjans de comunicació de tot el món, exceptuant, 
per motius obvis, els de la Xina continental, on 
gairebé no es parla de les protestes dels estudi-
ants que aquests dies surten al carrer. Els hon-
gkonguesos es temem, i no els falta raó, que els 
xinesos no pensen respectar els acords assolits fa 
trenta anys amb els britànics. 
Per entendre millor el que està passant cal fer un 
petit recordatori del que ha passat en els darrers 
trenta anys. Intentaré resumir-ho. L’any 1984 es 
va arribar a un acord pel qual el Regne Unit cedi-
ria a la Xina el territori de Hong Kong (illes i part 
continental, amb uns 7.200.000 habitants) en unes 
condicions determinades que preveien el mante-

niment durant un període de cinquanta anys de 
les llibertats polítiques, comercials, econòmiques, 
justícia independent, etc. Els xinesos van batejar 
la nova situació com “un país, dos sistemes”. Fruit 
d’aquell acord, el Regne Unit va cedir la sobirania 
de Hong Kong a la Xina l’1 de juliol de 1997, ara 
fa disset anys.
El problema ha esclatat quan fa un mes Pequín 
va anunciar que a partir del 2017 els habitants de 
Hong Kong podran elegir el seu cap de govern, 
tal com està previst en els acords de 1984 però, i 
aquí és on s’ha produït el problema, ho hauran de 
fer a partir d’una terna de candidats elegida per 
les autoritats comunistes de Pequín. Encara que 
no és ben bé el mateix, seria com si a les properes 
eleccions a la Generalitat els catalans haguéssim 
de triar entre una terna de candidats proposats pel 
senyor Rajoy. Un disbarat.
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Hong Kong com a símptoma

MIQUEL SAUMELL ·   

I per què el títol de Hong Kong com a símptoma? 
Les promeses que ara les autoritats comunistes 
de Pequín insinuen que no es compliran m’han fet 
pensar en les generoses promeses que David Ca-
meron i altres líders polítics britànics van fer als 
escocesos pocs dies abans del referèndum, quan 
les enquestes donaven un empat tècnic i els uni-
onistes corrien el risc de perdre’l. Però ara que 
han guanyat, i cal dir que ho han fet amb autoritat, 
ja insinuen allò de donde dije Digo, digo Diego. 
Alex Salmond, l’exprimer ministre d’Escòcia que 
va dimitir per haver perdut el referèndum, ja ha 
anunciat que s’està plantejant que el seu partit, 
l’Scottish National Party que encara lidera i que 
té majoria absoluta al Parlament d’Edimburg, pro-
mogui una declaració unilateral d’independència. 
Poca broma.

objecte de la passió del Ròmul Gavarró. Aquest 
fons, va ser traslladat ja fa uns anys a Barcelona.
És fals, rotundament fals, que els Ajuntaments que 
he presidit no haguessin fet res durant tots aquests 
anys perquè la col·lecció, mitjançant la figura jurídi-

ca d’una fundació de patrimoni públic, 
es pogués obrir a la ciutat. En aquest 
sentit, la Diputació de Barcelona va 
respondre positivament a la sol·licitud 
del municipi de desplaçar personal tèc-
nic per fer la tasca de classificació i da-
tació de la col·lecció a la qual cosa el 
Sr. Gavarró per les raons que sigui, s’hi 
va negar. Em sembla del tot inadequat 
ara qualificar actituds i comportaments 
de persones que ja no estan entre no-
saltres. El cert és que es van mantenir 
nombrosos contactes amb el propietari 
de la col·lecció  per aquesta finalitat, en 
algunes de les quals, en Jordi Fernán-
dez hi va ser present, amb resultat òb-
viament negatiu. 
Les gestions van continuar quan Ai-
gües de Barcelona va comprar Aigües 
de Rigat. Aquesta companyia estava 
tanmateix molt interessada en l’adqui-
sició de la col·lecció i especialment pel 
fons bibliogràfic, probablement un dels 
més importants d’Europa. Com és obvi, 
aquestes gestions tampoc van fructifi-
car.
Per últim, dir que existia un acord no 
escrit entre Aigües de Barcelona i la 
família  Gavarró mitjançant el qual,  
les peces de la col·lecció, en vida del 
Ròmul Gavarró, podien romandre en 
el Molí de Rigat, propietat actualment 
d’Agbar. Com és conegut el sr. Romul  
va morir l’any passat i la seva vídua ho 
ha fet fa poques setmanes. D’aquí el 
seu trasllat a la Pobla de Claramunt, a 

una propietat de la família. La qual cosa res té a 
veure amb la desídia i el desinterès que esmenta 
-falsa i malèvolament- el sr. Fernández. 
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això que la Diputació de Barce-
lona hi col·labora. Així, des de 
l’any 1997, la Diputació dóna 
suport tècnic i econòmic als 
municipis de menys de 5.000 
habitants per desenvolupar 
aquesta competència munici-
pal, de caràcter obligatori, de 
control de la qualitat sanitària 
de l’aigua de consum humà. 

Aquest suport ha anat variant 
en el temps per adaptar-se a 
les necessitats detectades en 
els municipis. Actualment es 
materialitza en les següents 
actuacions:

- La recollida i anàlisi de les 
mostres d’aigua de consum 
humà, d’acord amb la norma-
tiva vigent, i el lliurament dels 
informes que se’n derivin.

- L’elaboració i l’actualització 
del protocol d’autocontrol i 
gestió de l’abastament d’ai-
gua.

- El suport econòmic per a la 
millora de les infraestructures 
del servei d’abastament d’ai-
gua de consum.

- La gestió de les notificacions 
de dades al Sistema Nacional 
de Información de Aguas de 
Consumo (SINAC), per dele-
gació expressa.

- L’assessorament en general 
per a la gestió de l’abastament.
Enguany estan rebent aquest 

El subministrament d’aigua 
apta per al consum humà és 
un servei bàsic, i els poders 
públics tenen l’obligació de ga-
rantir-lo. El desenvolupament 
normatiu defineix i concreta 
les competències en matè-
ria de gestió de riscos per a 
la salut per garantir aigua de 
qualitat, sense riscos sanitaris, 
accessible per a tothom i en 
quantitat suficient. 

Els municipis tenen competèn-
cies atribuïdes, tant per la le-
gislació general de règim local 
com per la legislació sectorial 
d’aigües, sobretot pel que fa a 
l’abastament d’aigua, i és per 

suport un total de 108 muni-
cipis de la província de Bar-
celona, amb menys de 5.000 
habitants.

Pel que fa a la recollida i anà-
lisi de mostres, en acabar 
aquest any s’hauran realitzat 
al voltant de 1.700 analítiques, 
que constitueixen el pla d’au-
tocontrol analític d’aquests 
municipis, d’acord amb la nor-
mativa vigent. A banda de les 
previstes, també es cursen 
algunes analítiques extres 
que es programen al llarg de 
l’any per tramitar la legalitza-
ció de noves captacions (pous 
o mines), per realitzar els se-
guiments analítics de parà-
metres concrets i per efectuar 
les comprovacions analítiques 
dels incompliments i anomali-
es que es detecten. Aproxima-
dament, es preveu que es re-
alitzaran unes 200 analítiques 
per aquests motius. El cost 
aproximat d’aquesta activitat 
serà de 300.000 euros

 L’elaboració i actualització 
del Protocol d’autocontrol 
i gestió de l’abastament és 
un dels suports que es pres-
ta als municipis amb gestió 
directa del servei d’aigua. El 
document recull la planifica-
ció i els procediments de les 
actuacions sistemàtiques que 
s’han de fer segons la nor-
mativa per tal de garantir la 
innocuïtat i salubritat de l’ai-
gua que es distribueix, i la hi-
giene i seguretat sanitària de 

La Diputació de Barce-
lona dóna suport a més 
de 100 municipis per 
garantir la qualitat sani-
tària de l’aigua de con-
sum. A través del seu 
Servei de Salut Pública, 
té l’objectiu d’ajudar els 
municipis més petits 
de la demarcació en el 
desenvolupament de 
les seves competències 
en matèria d’aigua de 
consum humà, amb la 
finalitat de controlar els 
riscos sanitaris que po-
drien afectar la salut de 
la població. 

les instal·lacions i processos 
que gestiona. La finalitat de 
l’autocontrol de la qualitat és la 
implantació del sistema d’anà-
lisi de perills i punts de control 
crític (APPCC). Això permetrà 
identificar els perills i minimit-
zar-ne el risc per a la salut. 

Quant al suport econòmic 
per a la millora de les in-
fraestructures del servei 
d’abastament d’aigua de 
consum, l’objectiu és garan-
tir unes instal·lacions tècnica-
ment adequades que permetin 
assegurar una bona protecció 
del sistema i un tractament 
adient per aconseguir aigua 
de la millor qualitat possible, 
tot d’acord amb la normativa 
vigent i segons les necessitats 
dels ajuntaments.

Durant l’any 2014, la Diputa-
ció inverteix un milió d’euros 
per subvencionar aquest ti-
pus de millores als municipis. 
Aquestes intervencions solen 
ser molt variades, però sem-

pre amb la finalitat de dismi-
nuir el risc sanitari associat a 
l’abastament d’aigua: millo-
res sanitàries en captacions 
o dipòsits, sistemes de trac-
tament de nova implantació 
o adequació d’altres ja exis-
tents, i implantació de siste-
mes de telecontrol. 

Per últim i en relació a la ges-
tió de dades per al Sistema 
Nacional de Información de 
Aguas de Consumo (SINAC), 
per facilitar el compliment de la 
normativa que regula l’abas-
tament d’aigua de consum, la 
Diputació de Barcelona gesti-
ona, per delegació expressa, 
la introducció de dades dels 
abastaments en aquesta base 
de dades, que té com a finalitat 
última fer pública la informació 
sobre la qualitat de l’aigua en 
cada zona de subministra-
ment. 
Actualment 39 ajuntaments 
han donat autorització expres-
sa a la Diputació per a aquesta 
activitat. 

Sistema d’abastament d’aigua de consum

Els municipis subministren l’aigua de consum, amb qua-
litat i quantitat adequades, a través d’un sistema d’abas-
tament. Aquest sistema d’abastament està format per un 
conjunt d’instal·lacions per a la captació de l’aigua natu-
ral (pous, mines, captacions de rius o embassaments), 
per al tractament de potabilització (cloradors, filtres), per 
a l’emmagatzematge (dipòsits), i per al transport i dis-
tribució de l’aigua tractada als consumidors (xarxa de 
canonades d’aigua).



Multitudinària protesta a l’Anoia per la decisió del TC 
JORDI PUIGGRÒS.-
Tal i com era d’esperar, la res-
posta dels anoiencs el pas-
sat dimarts, seguint la crida 
de l’ANC i Òmnium a protes-
tar per la decisió del Tribunal 
Constitucional (TC), va ser 
multitudinària. Milers de per-
sones van participar-hi a tots 
els 33 municipis de la comar-
ca. A Igualada es va omplir de 
gom a gom la plaça de l’Ajun-
tament. 
Mentre s’escoltaven crits d’in-
dependència, en tots els llocs 
de concentració, davant dels 
ajuntaments, es va llegir el 
manifest que engega la cam-
panya pel “sí sí” de l’ANC i 
Òmnium. Depenent dels llocs, 
va ser el propi alcalde qui el 
va llegir, o bé representants 
de l’assemblea local.
El manifest considera la pos-
tura del TC “un nou atac a les 
institucions democràtiques 
del nostre país. Una nova ne-
gativa de l’Estat a la voluntat 
d’aquest país d’expressar-se 
a les urnes. Un nou cop de 
porta a la democràcia. Els ho-
mes i les dones demòcrates 
d’aquest país expressem el 
nostre suport ferm a les ins-
titucions catalanes que han 
convocat la consulta per al 
dia 9 de novembre. Davant 
d’aquest intent d’emmudir-
nos, la societat catalana diem 
ben fort: més democràcia”.
El manifest afegeix que “el 
dia 11 de setembre gairebé 
dos milions de persones vam 
sortir al carrer per dir que vo-
tarem. El 80% de la ciutadania 
d’aquest país reclama votar. 
Una amplíssima majoria del 
Parlament de Catalunya re-
clama votar. Més del 90% dels 
ajuntaments d’aquest país ja 
han deixat molt clar que el 9N 
votarem”. 
Per a l’ANC el Constitucional 
“mostra la seva total depen-
dència del poder executiu i 
posa en evidència el poc res-
pecte que els poders públics 
espanyols tenen per les regles 
democràtiques [...] queda clar 
que no ens trobem davant 
d’un problema jurídic; el que 
hi ha sobre la taula és un con-
flicte polític”.

Demà comença la 
campanya “casa per casa”
Demà dissabte 4 d’octubre 
s’inicia la “gigaenquesta” a 
150 municipis de tot Catalu-
nya, entre ells, Igualada i a 
les poblacions anoienques de 
Masquefa, Cabrera d’Anoia, 

En tots els municipis 
de la comarca es van 
congregar moltes 
persones seguint 
la crida de l’ANC i 
Òmnium Cultural

El tema de la setmana
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La plaça de l’Ajuntament, plena de gom a gom, dimarts al vespre a Igualada. Foto: Joan Guasch.

Vallbona d’Anoia i Masquefa. 
Dos voluntaris s’adreçaran als 
ciutadans  per a preguntar-los 
la seva opinió sobre el procés 
i tenir coneixement de què els 
preocupa més, alhora que es 
voldrà captar la seva idea del 
país nou que entre tots volem 
construir. S’estima que només 
es tardarà uns tres minuts a 
contestar l’enquesta, sempre 
amb caràcter voluntari i anò-
nim, segons ens expliquen 
des de l’ANC i Òmnium.

Festa a Cal Font
L’inici de la campanya a l’Ano-
ia es farà demà a la plaça 
de Cal Font. A les 10.30h es 
donarà el tret de sortida i, se-
guidament, s’embolcallarà la 
xemeneia de Cal Font per a 
convertir-la en una font groga, 
símbol groc del Sí Sí. Acte se-
guit, el col.lectiu de la Flama 
del Canigó repartiran color 
groc a coŀlaboradors per es-
tendre-ho a tota la ciutat i els 
voluntaris de la gigaenquesta 
començaran la seva tasca de 
preguntar a la gent. 
Aquests retornaran al punt de 
sortida a les 13,30h, moment 
en què es llegirà un manifest 
i es donarà per finalitzat l’ac-
te de campanya. Pel que fa 

L’ANC comença demà 
a Igualada, Masquefa, 
Vallbona i Cabrera -de 
moment- la campanya 
d’enquestes als 
ciutadans amb més 
d’un centenar de 
voluntaris

als pobles de l’Anoia que co-
mencen demà la campanya, 
la convocatòria pels volunta-
ris serà a les 10.30 hores a la 
plaça de l’església de Vallbo-
na d’Anoia, davant de l’Ajunta-
ment de Cabrera d’Anoia i del 
de Masquefa. 
La gigaenquesta continuarà 
els dissabtes 11 i 18 d’octu-
bre a més pobles de l’Anoia. 
Pel dissabte 11 hi ha previst 
arribar a Calaf, Hostalets de 
Pierola, Santa Margarida de 
Montbui, Piera, Òdena, Cape-
llades, la Torre de Claramunt 
i Vilanova del Camí, mentre 
que el dissabte 18 d’octubre 
a  Argençola, Bellprat, el Bruc, 
Calonge, Carme, Castellfollit 

de Riubregós, Castellolí, Co-
pons, Jorba, la Llacuna, Mont-
maneu, Orpí, la Pobla, Prats 
de Rei, Pujalt, Rubió, Tous, 
Sant Mafrtí Sesgueioles, Sant 
Pere Sallavinera, Miralles i 
Veciana. El dia 25 d’octubre la 
gigaenquesta es durà a terme 
a la ciutat de Barcelona.
D’altra banda s’impulsa també 
el moviment “tenyir de groc 
el país”, amb múltiples ac-
cions per tot Catalunya que 
pretenen deixar la petjada del 
groc a diversos espais dels 
municipis com una expressió 
de la reivindicació de la in-
dependència de Catalunya a 
través del Sí Sí. Per aquestes 
accions s’utilitzaran diversos 

materials i formats, buscant 
sempre el resultat del groc a 
als pobles i ciutats.

Demà, debat juvenil sobre 
la independència
Demà dissabte 4 d’octubre a 
les 19:30, al casal indepen-
dentista “La Teixidora” i dins 

El mateix dimarts es va començar de forma simbòlica a Igualada la campanya de l’ANC i Òmnium de la “gigaenquesta”.



D E  L ’ A N O I A
0914 DIVENDRES

3 d’octubre de 2014El tema de la setmana

Vilanova del Camí La Pobla de Claramunt

Santa Margarida de Montbui Carme

Jorba

Calaf

Santa Maria de Miralles

de la campanya “Ara és l’ho-
ra,  els joves de l’ANC a la co-
marca hi organitzen un debat 
obert a la participació popular 
entre les opcions juvenils a 
favor del referèndum d’auto-
deteminació del proper 9 de 
novembre.
La moderadora serà Mario-
na Usón,  jove igualadina es-

tudiant de periodisme de la 
UAB, que donarà veu a  les 
organitzacions  participants: 
JNC (CDC-CiU), les JERC 
(ERC), els JEV (ICV-EUiA), 
la JSC (PSC),  els Joves de 
SI (Solidaritat Catalana per 
la Independència), els joves 
del Procés Constituent i Arran 
(Esquerra Independentista). 

El mateix dimarts es va començar de forma simbòlica a Igualada la campanya de l’ANC i Òmnium de la “gigaenquesta”.

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: 

gestiolula2014@gmail.com 

amb assumpte: REC NOVEMBRE 2014
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Piera

Els Prats de Rei

Castellolí

Els Hostalets de Pierola

Argençola

Òdena

Castellfollit de Riubregós

Masquefa

Sant Martí de Tous

Capellades
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REDACCIÓ / LA VEU 
Cinc-centes seixanta-dues 
persones es van acostar al 
Centre MIPS Fundació Priva-
da per donar sang durant la 
Marató celebrada aquest pas-
sat dissabte 27 de setembre 
de 2014, 10 a 22h, a Igualada. 
D’aquestes 562 donacions, 
504 es van fer efectives i la 
resta, 58 en total, varen ser 
oferiments de persones que 
en aquell moment no varen 
poder donar sang. 
L’organització vol ressaltar les 
47 persones que no havien 
donat mai sang es van iniciar 
en la donació en aquesta Ma-
rató d’Igualada. 
Aquesta campanya ha fet 
augmentar els baixos índex 
de sang existents al BST. Cal 
destacar que es van superar 

La marató va tenir moltes activitats al passeig Verdaguer.

La marató de donació de sang va 
registrar 562 participants

les previsions, i que la jornada 
va ser tot un èxit. 
El Banc de Sang i Teixits, el 
Centre MIPS Fundació Priva-
da, l’Ajuntament d’Igualada 

i l’Associació de Donants de 
Sang de l’Anoia agraeixen la 
col.laboració de tots els parti-
cipants i col·laboradors en la 
jornada.  

L’Ajuntament fa una campanya per 
promoure el civisme dels igualadins
REDACCIÓ / LA VEU 
L’Ajuntament inicia aquest 
mes d’octubre una campa-
nya per recordar i incentivar 
alguns hàbits fonamentals de 
civisme entre la ciutadania. 
Aquesta iniciativa, emmarca-
da dins del projecte Igualada 
Ciutat Amable, vol esdevenir 
una acció en positiu, impli-
cant el ciutadà com a perso-
na responsable i protagonista 
indispensable que ha de fer 
possible una ciutat millor. Per 
aquesta raó el lema escollit és 
“Tu ets el millor exemple”. 
En aquesta primera fase s’in-
cideix en aquells àmbits on 
actualment el consistori ha de-
tectat més mancances, com 
ara l’ús incorrecte dels conte-
nidors, la cura dels gossos a 
la via pública o la brutícia en 
voreres, aparadors i parets. 
Aquesta vol ser des d’ara, se-
gons ha explicat aquest dime-
cres el tinent d’alcalde d’En-
torn, Josep Miserachs, “una 
campanya viva i, per això, ja 
valorem futurs missatges re-
latius, per exemple, al respec-
te a les normes bàsiques de 
trànsit tant pel que fa als via-
nants com als conductors, al 
respecte al mobiliari urbà o al 
respecte al descans dels ve-
ïns al voltant dels locals d’oci 
nocturn”. La campanya ha es-
tat elaborada per la dissenya-
dora Mireia Sala, de l’estudi 
igualadí Evvo. 

Neteja viària, contenidors i 
excrements de gossos
En allò que fa referència a la 
neteja i el correcte ús dels con-

El regidor Josep Miserachs, dimecres en la presentació de la campanya.

tenidors, la primera fase de la 
campanya inclou missatges 
com “No llencis el rebuig fora 
del contenidor” o “Si separes 
la matèria orgànica, reduiràs 
els teus residus a la meitat”. 
La iniciativa, però, també es 
fixa en altres aspectes com la 
neteja viària, l’abandonament 
de mobles i estris vells a la 
via pública o el fet d’engan-
xar cartells a les parets i els 
aparadors en desús, enlloc de 
fer-ho als espais destinats a 
aquesta finalitat. 
Un altre eix que contempla fa 
referència als propietaris de 
gossos, instant-los a portar 
l’animal sempre lligat, tal com 
estableix l’ordenança munici-
pal, i a recollir els excrements i 
dipositar-los al rebuig. Aques-
ta actuació es veurà reforça-
da, a més, amb la col·locació 
de rètols fixes en les princi-
pals zones on s’ha detectat 
la presència d’excrements de 
gossos, per tal de recordar als 

propietaris aquesta obligació 
de recollir les defecacions i 
mantenir net l’espai públic. 
La difusió de la campanya, 
que es preveu que s’allargui 
més enllà de les festes de Na-
dal, farà servir com a altaveus 
els principals mitjans de co-
municació locals, amb inser-
cions publicitàries. A més, es 
distribuiran adhesius i postals 
mitjançant bustiades a totes 
les llars de la ciutat, per a ga-
rantir que el missatge arribi a 
tothom. Finalment, ha de ser 
important per l’èxit de la cam-
panya la seva presència a les 
xarxes socials, que es vol di-
namitzar des de l’Ajuntament 
amb missatge periòdics. 
L’objectiu final, segons Mise-
rachs, és “augmentar el grau 
de civisme dels igualadins 
que, tot i que és raonable-
ment alt, encara hi ha certes 
actituds que podem polir per a 
millorar encara més la convi-
vència a la nostra ciutat”.

Igualada acull diumenge una 
trobada de 150 participants en 
camps de solidaritat
REDACCIÓ / LA VEU 
Igualada acollirà el proper diu-
menge 5 d’octubre la trobada 
anual Vents del Sud. 
Aquesta jornada, impulsada 
per SETEM Catalunya, arriba 
en aquesta ocasió a la capi-
tal de l’Anoia gràcies a la col-
laboració amb el departament 
de Cooperació de l’Ajunta-
ment. Se celebrarà l’esmentat 
diumenge, al llarg de tota la 
jornada, al Museu de la Pell. El 
regidor de Joventut i Coopera-
ció del consistori, el republicà 
Joan Requesens, posa en va-
lor “la importància que té per 
Igualada reunir persones que 
acaben de viure profundes 
experiències de cooperació i 
solidaritat els darrers mesos i 
que vinguin a la nostra ciutat a 
compartir les seves vivències i 
extreure’n conclusions”. 
SETEM Catalunya és una 
associació nascuda el 1968, 
forma part de la federació 
d’ONGs SETEM, i té com a 
principal objectiu conscienciar 
la societat de les desigualtats 
entre el Nord i el Sud i promou-
re canvis socials per estimular 
la solidaritat. Entre altres acci-
ons, duu a terme iniciatives de 
formació i divulgació, d’incen-
tiu del Comerç Just i propostes 
solidàries amb organitzacions 
del Sud, mitjançant intercan-
vis i activitats de cooperació. 
Sílvia Romeu, membre de 
la junta directiva de SETEM 
Catalunya, destaca “la gran 
feina que es duu a terme des 
de l’associació, imprescindible 
per conscienciar la societat, 
promovent transformacions 

Camp de treball, el passat estiu, amb presència d’igualadins.

personals i col·lectives per tal 
d’aconseguir un món més just 
i solidari”. 

Més de 5.000 persones 
a camps de treball 
des de 1991
És precisament en aquest 
darrer aspecte on s’emmar-
quen els seus Camps de So-
lidaritat, que es duen a terme 
anualment des del 1991. En 
aquests anys, més de 5.000 
persones s’han format, han 
conviscut i han col·laborat 
amb organitzacions de l’Àsia, 
l’Amèrica Llatina i l’Àfrica en 
àmbits com l’educació, el Co-
merç Just o els Drets Humans. 
A Igualada s’aplegaran al vol-
tant de 150 participants en els 
camps aquest any 2014. L’ob-
jectiu és compartir l’experièn-
cia viscuda i donar el tret de 
sortida de la tercera fase de 
l’activitat: a la seva tornada, 
per tal de no deixar aquesta 
experiència de solidaritat en 
un viatge d’un mes, els par-
ticipants es comprometen a 
divulgar el que han après i, 
d’aquesta manera, contribuir 
a sensibilitzar l’opinió pública 
sobre la realitat de desigualtat 
que hauran vist als països del 
Sud. 
SETEM Catalunya ofereix als 
participants la possibilitat d’es-
collir entre 22 destinacions di-
ferents de catorze països i tres 
continents; indrets com el Ca-
merun, el Senegal, Uganda, 
l’Argentina, Bolívia, el Brasil, 
el Salvador, Guatemala, Ni-
caragua, les Filipines o l’Índia, 
entre altres. 
 



Li presteu l’atenció ade-
quada a els vostres ulls?
Heu pensat mai que no 
n’hi ha prou en pensar o 
saber que hi veieu bé?

Per saber que els vostres ulls es-
tan sans és imprescindible saber 
i confirmar que la vostra retina 
també està sana.
Per això és molt important , per 
no dir imprescindible, fer-vos un 
examen del vostre fons d’ull.

ÒPTICA DURAN I OPTretina AMB EL DIA MUNDIAL DE LA VISIÓ

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       
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Coneixeu OPTretina?

Com el podeu realitzar? 
Molt fàcil.

OPTretina és la primera  xarxa 
d’Òptics Optometristes i oftal-
mòlegs per a la prevenció de la 
ceguesa de la qual Òptica Du-
ran en forma part.
OPTretina va ser creada al 2013  
amb la intenció de poder realit-
zar deteccions precoces de les 
principals malalties causants de 
ceguesa.
Aquesta detecció precoç es por-
ta a terme en òptiques mitjan-
çant una prova ràpida i de fàcil 
accés.
Mitjançant l’ús de   retinògraf no 
midriàtic,  realitzem fotografies  
de la vostra retina (fons d’ull) i 
juntament amb el vostre histori-
al clínic (motiu de consulta, evo-
lució de l’agudesa visual,....) són 
enviades a l’equip d’oftalmòlegs 
de Diagsum (oftalmòlegs espe-
cialistes en retina) els quals rea-
litzaran la valoració de l’estat de 
la vostre retina.
Aquesta valoració és realitzada 
en 24-48 hores.

Segons quina sigui la valoració 
de la vostra retina els oftalmò-
legs aconsellaran una visita més 
a fons del vostre fons d’ull mit-

-Mitjançant una revisió al vostre 
oftalmòleg
-Mitjançant el sistema de tele-
medicina OPTretina

jançant una visita amb vostre 
oftalmòleg de confiança. 
Aquesta recomanació  podrà 
ser rutinària, preferent o urgent 
segons allò que detectin en les 
fotografies.

-PREVENIR LA CEGUESA: de-
tectar a temps les patologies de 
la retina per tal que el pacient 
pugui anar al seu oftalmòleg si 
és necessari.

Cinc cèntims sobre les  
Malalties  més comuns de 
la retina que poden ser de-
tectades a temps

RETINOPATIA
DIABÈTICA
És la causa més freqüent de ce-
guesa en els països desenvolu-
pats.
Fins a un 20% dels pacients dia-
bètics de tipus II presenten sig-
nes de retinopatia en el moment 
del seu diagnòstic.
A partir dels 20 anys d’evolució 
el 60% dels diabètics tenen afec-
tació ocular.
És molt important la detecció i el 
control des de les fases inicials.

 Amb això aconseguim:

1. Permetre a els pacients que 
conservin una bona visió
2. Permetre a els pacients be-
neficiar-se de possibles tracta-
ments com l’ús de làser o de fàr-
macs intravitris

TOTS ELS PACIENTS
DIABÈTICS HAURIEN 
DE REALITZAR-SE AL 
MENYS UN CONTROL 
ANUAL DEL SEU ESTAT 
DE LA RETINA

DEGENERACIÓ 
MACULAR AS-
SOCIADA A LA 
EDAT
La DMAE és una malaltia que 
afecta a la macula, la zona de la 
retina amb major agudesa visu-
al.

Els seus principals símp-
tomes són:

Altres malalties que poden ser 
sospitades i diagnosticades a 
temps mitjançant a l’ús del  sis-
tema de telemedicina són:
- Trombosi venosa
- Embòlies retinines 
- Vasculopatia hipertensiva
- Despreniment de retina extens
- Membrana epirretiniana
- Forat macular

Aprofitant que el 
dia 9 d’octubre es 
el DIA MUNDIAL 
DE LA  VISIÓ i 
amb la col·laboració 
d’OPTretina i de la Fun-
dació Visió España del  
2 al 9 d’octubre Òptica 
Duran realitzarà aquesta 
prova de cribratge de 
manera gratuïta a tota 
aquelles persones que 
estiguin interessades.

IMPRESINDIBLE DE-
MANAR DIA I HORA 
A ÒPTICA DURAN 

Telf .93 510 70 83  o

-CONCIENCIAR LA POBLACIÓ: 
tota la població hauria de re-
visar-se la retina un cop l’any, 
i molt especialment els més 
grans de 40 anys, fumadors, di-
abètics, hipertensos i persones 
amb antecedents familiars de 
glaucoma i DMAE.

-OFTALMÒLEG ACCESSIBLE A 
LA POBLACIÓ: la telemedicina 
com a mètode de cribratge que 
connecta l’òptica amb l’oftal-
mòleg expert en retina
-ESTIMULAR EL TREBALL IN-
TERDISCIPLINARI: entre la co-
munitat òptics optometristes i 
oftalmòlegs.

EL DIAGNÒSTIC I EL 
TRACTAMENT PRECOÇ 
DE LA DMAE MILLORA 
SUBSTANCIALMENT EL 
PRONÒSTIC DE LA MA-
LALTIA.

Els principals objectius 
d’haver creat d’OPTretina 
i pels quals Òptica Duran 
hi forma part són:

Visió central borrosa
Distorsió de les línies rectes
Taques fosques en el centre de 
la visió
Sensació de falta de llum

Existeixen dos tipus de DMAE

DMAE seca o atròfica: és la for-
ma més freqüent i de progres-
sió lenta
DMAE humida o exsudativa: 
presenta una evolució ràpida. 
Produeix un deteriorament rà-
pid i sever de la visió central.
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REDACCIÓ / LA VEU

El passat dia 24, Marc Castells 
va ser escollit per la militància 
de Convergència (CDC) per 
tornar a encapçalar la llista a 
les eleccions municipals del 
maig de 2015, en el transcurs 
d’una assemblea, en la que 
hi va ser present Josep Rull, 
Coordinador General de CDC, 
acompanyat del President de 
la Federació Juli Gendrau i 
del President Comarcal Jordi 
Torra. 
Marc Castells va exposar el 
projecte que s’està fent per 
Igualada, explicant la feina 
feta pel govern de la ciutat 
aquests darrers anys i va ex-
posar la seva voluntat “de 
seguir treballant per seguir 
millorant les finances i així po-
der fer més propostes de futur 
per la ciutat”, destacant la re-
cent inauguració del Campus 
Universitari i remarcant que 
“l’aposta per l’economia conti-
nuarà sent l’objectiu per crear 
activitats industrials i per tant 

Assemblea de CDC a Igualada.

La militància de CDC ratifica Marc 
Castells com a alcaldable de CiU

generar llocs de treball, sen-
se oblidar la part social, de no 
deixar ningú pel camí”. Cas-
tells va rebre un llarg aplaudi-
ment.
Rull el va felicitar i animar a 
“seguir fent una bona feina 
per Igualada”. El nou dirigent 
de CiU va parlar, lògicament, 
del procés sobiranista “reco-

manant fortalesa, resistència, 
si anem tots junts podrem 
aconseguir-ho. Cal que es 
participi activament, per fer 
una campanya unitària i poder 
arribar a votar d’una manera 
exemplar”. Castells és el pri-
mer candidat que es fa oficial 
per a les properes eleccions 
municipals a Igualada.

El PP diu que Fomento 
compleix pagant el seu deute 
amb el Consorci Sociosanitari
REDACCIÓ / LA VEU

La Vicepresidenta Tercera 
del Congrés dels Diputats, 
Dolors Montserrat, assegura 
que “el Ministeri de Foment ha 
complert amb els igualadins 
pagant a la Generalitat els 
142.000€ de subvenció desti-
nats al Consorci Socio-sanitari 
d’Igualada”, diners que es de-
bien de la construcció dels pi-
sos Viure B2. 
Montserrat ha afegit que el 
14 de juliol es va fer efectiu 
el pagament de la subven-
ció pendent i ha explicat que 
“és la Generalitat qui ara té 
el deure de transferir aquests 
diners al Consorci i complir 
amb els igualadins com ho 
ha fet el govern espanyol”. En 
aquest sentit, ha lamentat que 
“aquesta és una mostra més 
de com la Generalitat treballa 
incansablement per la inde-
pendència i arracona les prio-
ritats reals dels ciutadans”. 
Davant les informacions apa-

regudes als mitjans que apun-
ten que el Consorci encara no 
ha rebut la subvenció, el por-
taveu del PP a Igualada, Joan 
Agramunt ha demanat a l’al-
calde de la ciutat que reclami 
els diners a la Conselleria de 
Territori i Sostenibilitat, perquè 
“el Govern espanyol i el Minis-
teri de Foment han demostrat 
una vegada més que estan 
compromesos amb els ciu-
tadans i compleixen els seus 
compromisos”. 
D’altra banda, el Consorci 
està també pendent d’una 
subvenció de 894.600€ per 
a pisos de lloguer del Pla Es-
tatal d’Habitatge. El Ministeri 
de Foment ha avançat a la 
Generalitat més de 12 milions 
d’euros per a subvencions de 
promotors d’habitatge protegit 
de lloguer. En aquest sentit, 
Agramunt demana a la Ge-
neralitat que utilitzi aquests 
diners per pagar aquesta sub-
venció al Consorci.  

Trobada “Juga per l’Esclerosi”

REDACCIÓ / LA VEU

El dissabte dia 27 és celebrà 
la Jornada “Juga per l’Esclero-
si” organitzada per Cal Font i 
Club Les Moreres organitzen, 
juntament amb l’Associació de 
veïns la Margarida, amb la col-

laboració de La Veu de l’Anoia 
i amb l’ajuda i participació de 
Toni Burgos. Es van fer les 
activitats de jugar a pàdel i la 
Remullada Col·lectiva.
Al matí es va fer una caminada 
en record d’en Paco Ramon.  

Nova visita al Parlament de Catalunya
d’una trentena de nouvinguts a l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU

Una trentena d’alumnes dels 
cursos de coneixement de 
la societat catalana organit-
zats pel Consell Comarcal de 
l’Anoia, van participar en una 
visita al Parlament de Catalu-
nya, que es va dur a terme el 
passat 26 de setembre.
Les persones assistents, pro-
vinents dels municipis de Ca-
pellades, els Hostalets de Pi-

erola, Piera, Masquefa, Sta. 
Margarida de Montbui, Va-
llbona d’Anoia i Vilanova del 
Camí, van poder visitar l’hemi-
cicle i gaudir de l’explicació de 
la funció i l’organització de la 
institució parlamentària actual, 
els orígens històrics de l’edifici 
i la seva evolució històrica des 
de principis del segle XVIII fins 
a l’actualitat. 
L’objectiu de la sortida, que va 

despertar un gran interès, era 
el de consolidar els coneixe-
ments adquirits al curs, al vol-
tant de la organització política 
i la història de Catalunya.
La visita va comptar amb 
la presència de la diputada 
anoienca Alba Vergés, d’Es-
querra Republicana, que va 
respondre a les preguntes 
formulades per l’alumnat. 

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

 Advocades • Administradores de finques
 Mediació • Dret concursal Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat
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REDACCIÓ / LA VEU

El “Carnet del Subscriptor” de 
La Veu de l’Anoia continua 
afegint novetats, amb inte-
ressants avantatges per als 
nostres lectors més fidels. Re-
centment s’han tancat acords 
amb el Museu Molí Paperer 
de Capellades, que oferirà un 
2x1 per a tots els subscriptors 
que presentin el carnet a l’en-
trada.  També s’oferirà un 10% 
de descompte en l’entrada al 
museu de trens en miniatura 
Railhome BCN d’Igualada, i 
cada mes se sortejaran dues 
entrades entre els nostres lec-
tors.
Com l’any passat, assistir a 
la Passió d’Esparreguera 
amb el “Carnet del Suscrip-
tor” comportarà un interessant 
descompte, així com la possi-
bilitat de participar en activi-
tats paraŀleles, de les que us 
informarem més endavant.
Aquesta setmana també s’ha 
produït la renovació del con-
veni entre la Unió Empresa-
rial de l’Anoia i La Veu de 
l’Anoia, que té per objectiu fer 
difusió i promocionar l’actua-
litat d’empresa promocionant 
el sector empresarial de la co-
marca, amplia els serveis i els 
avantatges de les empreses 

La directora general de Publicacions Anoia SL, Pia Prat, i el president de la UEA, Blai Paco.

La Fundació Privada 
Àuria participa a la 
Fira Discat

Més avantatges per als subscriptors de La Veu al 
Museu Molí Paperer, Railhome Igualada, Passió 
d’Esparreguera i Unió Empresarial de l’Anoia

associades i ofereix, als subs-
criptors de La Veu, avantatges 
en els serveis i productes que 
aquestes tenen.
Amb aquest nou conveni els 
associats a la UEA compten 
amb un ventall més ampli de 
serveis, especialment impor-
tant és la possibilitat de pas-
sar a  formar part del club de 
subscriptors, podent oferir a 
més d’un miler de subscriptors 
ofertes i preus preferencials 
en productes i serveis.  Així 
doncs, totes les empreses as-
sociades que vulguin arribar a 
aquesta àmplia cartera de pú-
blic, poden oferir un producte 
o servei a un preu preferencial 
per a tots els subscriptors de 
La Veu. D’aquest intercanvi 

els subscriptors a La Veu se’n 
veuen beneficiats ja que po-
dran comptar amb bons des-
comptes de preus i serveis de 
qualitat.
El conveni contempla altres 
beneficis per ambdues parts.
- Els associats que es subscri-
guin aquest any a La Veu te-
nen dos mesos de subscripció 
gratuïta. 
- Tots els associats tenen un 
15% de descompte en els es-
pais publicitaris de La Veu i  
30€ de descompte als associ-
ats que vulguin formar part de 
la Guia Anoia.
D’altra banda, amb el Carnet 
Jove també es pot gaudir d’un 
10% de descompte en el preu 
de la subscripció a La Veu.

REDACCIÓ / LA VEU

La primera fira a Catalunya 
sobre la discapacitat compta 
amb la col·laboració de la FAP 
en l’organització com a entitat 
de referència a l’Anoia.
Sant Joan de Vilatorrada serà 
els dies 3 i 4 d’octubre el cen-
tre de referència per a les per-
sones, institucions i empreses 
que treballen en l’àmbit de la 
discapacitat. Cares tan cone-
gudes i populars com l’Andy 
Trias, l’Albert Om o  l’Anna 
Vives seran a la primera edi-
ció de la Fira Discat, una gran 
trobada per posar en relleu les 
capacitats d’aquelles perso-
nes que tenen algun tipus de 
discapacitat.  
Dels dos dies de Fira Discat, 
avui divendres 3 estarà més 
centrat en activitats, debats i 
xerrades per a professionals. 
També serà la jornada de les 
propostes pensades per a 
sensibilitzar els escolars amb 
tallers, gimcana, etc. La mos-
tra comptarà amb la presència 
d’uns 40 estands entre empre-
ses i associacions que treba-
llen amb aspectes relacionats 
amb la discapacitat.  

Inici de curs de les Dones de les Tardes dels Dimecres
REDACCIÓ / LA VEU

Com cada any per setembre 
les Dones de les tardes dels 
dimecres han començat el 
curs. El passat dia 17 de Se-
tembre es van trobar al Centre 
Cívic Montserrat. La presiden-
ta la germana Rosa Munté va 
donar la benvinguda a totes, 
explicant les properes activi-
tats previstes per aquest tri-
mestre. 

Nou sorteig 
de Pa Alemany
REDACCIÓ / LA VEU

L’habitual sorteig de les tar-
getes client del Forn Alemany 
es va fer el dissabte 20 de Se-
tembre i el premi és un cap de
setmana a Madrid. El guanya-
dor va ser el client núm. 1294 
Emilio Cebollada.

El grup d’UOCTalk 
Igualada debat sobre 
la “psicologia 2.0”

REDACCIÓ / LA VEU

El passat 24 de setembre del 
2014, a la Biblioteca Central d’ 
Igualada, es va du a terme la  
conferencia : Psicologia 2.0 en 
l’àmbit de les malalties minori-
tàries, a càrrec del Dr. Manuel 
Armanyones. 
Armanyones va parlar sobre 
els reptes i oportunitats que 
ofereixen les noves aplicaci-
ons tecnològiques en l’àmbit 
Psicològic. Un nou concepte 
que permet realitzar un treball 
en xarxa generador de conei-
xement a professionals,  pa-
cients i les seves famílies, tot 
compartint preocupacions, ex-
periències i recursos.
La Web 2.0 en general i les 
aplicacions, com són les xar-
xes socials, han canviat tant 
la manera de com afrontar 
les malalties com la manera 
d’abordar i d’intervenir dels 
professionals.  Va destacar la 
importància de la associacio-
nisme en l’àmbit de les malal-
ties minoritàries, concretament 
ha fet referència a FEDER (As-
sociación Española de Enfer-
medades Raras), que a traves 
de les xarxes tant nacionals 
com internacionals ofereixen 
recolzament i suport a les fa-
mílies, promou i potencia la re-
cerca i crea nous ecosistemes 
d’aprenentatge per la investi-
gació col·laborativa.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

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

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

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

SORTEGEN
2 entrades 
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El passat dissabte, 27 de se·
tembre, es va celebrar una 
matinal de portes obertes 
al nou Campus Universitari 
d’Igualada, al Pla de la Mas·
sa. Al llarg d’aquesta jornada 
es van acostar a les instal·
lacions universitàries unes 
cinc·centes persones de totes 
les edats, que van poder vi·
sitar l’edifici i conèixer, de la 
mà de professors de l’Escola 
d’Enginyeria d’Igualada i d’in·
vestigadors de la Càtedra A3 
d’Innovació de la Pell, el Tèxtil 

Un grup de visitants al nou Campus.

El Barri de la Font Vella celebra, a 
partir de demà dissabte, les festes

i la Moda, els estudis i els tre·
balls que s’hi duen a terme. 
Els visitants, que van recórrer 
el Campus en diferents grups 
guiats, van mostrar-se especi·
alment interessats en l’àrea de 
laboratoris i en les investigaci·
ons que s’hi fan, enfocades a 
millorar la competitivitat dels 
sectors industrials capdavan·
ters a Igualada i l’Anoia, com 
ara la pell de qualitat, el tèxtil 
o el paper. 
El Campus Universitari d’Igua·
lada va ser inaugurat el 18 de 
setembre.

Més de 500 persones van visitar 
el nou Campus Universitari

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dilluns, 29 de setem·
bre, la Policia Local d’Igualada 
va celebrar la festivitat del seu 
patró, Sant Rafel Arcàngel. 
Els diferents actes van comp·
tar amb la presència dels seus 

màxims responsables, acom·
panyats de l’alcalde, regidors, 
i dels comandaments al terri·
tori dels Mossos, la Guardia 
Civil, el Cuerpo Nacional de 
Policía, altres policies locals 
de l’Anoia i Protecció Civil.  

La Policia Local celebra St. Rafel

REDACCIÓ / LA VEU

A partir de demà dissabte, el 
barri de la Font Vella celebra 
les seves festes. Els actes 
s’allargaran fins el 19 d’octu·
bre. Els cònsols d’enguany 
són Carles Bisbal, Ma. Antò·
nia Bisbal, Pere Farré, Eduard 
Franquesa, Toni Guasch, Joa·
na Montiel i Joan Sallés.
Aquest és el programa d’ac·
tes:

Dissabte 4 d’octubre 
12 h Repic de campanes a les 
esglésies de Santa Maria i del 
Roser. Enlairada de coets i so·
norització musical.
19.30 h Cercavila amb els Ge·
gants del barri en Botines i la 
Pilar els capgrossos, acompa·
nyats dels grallers de l’Associ·
ació Cultural de Grallers Des·
sota. I per acabar els Diables 
d’Igualada, faran una actuació 
de foc anomenada un Raval.
Diumenge 5 d’octubre
10.30 h  XXV Diada de la Pun·
taire. Com cada any s’obse·
quiarà amb coca a totes les 
persones  participants i un 
obsequi gentilesa de Kroko·
bags - Franquesa. Col·labora 
el Gremi de Flequers de l’Ano·
ia. En cas de mal temps l’acte 
tindrà lloc al poliesportiu del 
col·legi Diví Pastor. 
12 h Sardanes a la Plaça del 
Pilar, amb la Cobla Tàrrega. 
Coordina l’Agrupació Sarda·
nista d’Igualada.
13.30 h  Lliurament d’un obse·
qui per part de l’Ajuntament
d’Igualada, a tots els inscrits a 
la XXV Diada de la Puntaire, 
juntament amb un detall gen·
tilesa Krokobags - Franquesa. 
18 h Teatre:   L’escotilló  pre·
senta “El Mètode Grönholm” a 
l’Ateneu. 
Divendres 10 d’octubre
22 h  X Gresca i Arengadada 
a la plaça de Pius XII. Música 
de Grup Komàs. En cas de 
mal temps aniríem al polies·

portiu del col·legi Diví Pastor. 
Els tiquets al preu de 7 euros, 
restaran a la venda en la Pas·
tisseria Targarona, fins a un 
màxim de 150 persones.
Dissabte 11 d’octubre
Actes organitzats per “la Teixi·
dora” a la plaça Pius XII.
10 h Torneig de Botifarra
11 h  Infables i Tallers.
12.30 h Espectacle Infantil
14 h Dinar Popular i sobretau·
la musical.
22.30 h Concert gratuït amb:
-Vadebò (Ska-Reggea Valèn·
cia)
-The Papa’s & The Popo’s 
(Orquestra de Versions)
-La Xana (Electrònica)
Diumenge 12 d’octubre
8 h Matinades, amb els Gra·
llers de l’Escola de Grallers de 
Sitges.   
10.30 h Cercavila amb el Bo·
tines i la Pilar i els capgros·
sos i la Bandera del Barri de 
la Font-Vella, acompanyats 
per els Grallers de l’Escola de 
Grallers de Sitges, els Basto·
ners d’Igualada i l’Associació 
Cultural Dessota, convidaran 
al veïnat i a tota la gent de la 
ciutat a la Missa Solemne.
11 h Missa solemne a la ba·
sílica de Santa Maria. Oficia·
rà Mn Josep Massana, amb 
l’acompanyament musical 
d’orgue a càrrec de l’igualadí 
Lluís Victori,   amb els cants 

d’Anton Mª Prat i la soprano 
Núria Mas.   
Seguidament: A la plaça 
del Pilar, traca i actuació de  
Lysten Trio.   
17.30 h Xocolatada a la Plaça 
de Pius XII, amb “melindros” 
primer per als infants gentile·
sa de Pastisseria Targarona. 
Espectacle infantil amb el grup 
Tot Circ, amb el seu especta·
cle Espaguetti Circus.
Dijous  16  d’octubre
20.30 h  A l’església del Roser, 
missa en sufragi dels difunts 
del barri que oficiarà  Mn. Jo·
sep Aribau
Dissabte 18 d’octubre
10 h  19è. Mercat de la Puça. 
Exposició i venda al carrer fet 
a la nostra ciutat. 
19 h A la Plaça de Pius XII, ob·
sequi de Pa amb vi i sucre per 
a tothom.
Diumenge  19  d’octubre
7.30 h   Sortida des de la plaça 
del Rei per la XXVII Pescada 
Sorpresa. Per inscripcions a 
la Pescada del diumenge dia 
19 d’octubre, cal dirigir-se a 
Josep Mª. Compte (93 803 43 
39).
Els dies 11 i 12, es podran fer 
ofrenes de flors i llantions a la 
imatge de la Verge del Pilar, 
que estarà exposada a la ca·
pella del carrer Maria de la O, 
cantonada plaça del Pilar.  

Diumenge vinent tornaran les puntaires a la plaça del Pilar.

El Consell Comarcal reparteix 750 embolcalls 
reutilitzable per a l’entrepà dels escolars
REDACCIÓ / LA VEU

El Consell Comarcal de l’Ano·
ia reparteix durant aquest inici 
de curs 750 Boc’n Roll (em·
bolcalls reutilitzables per als 
entrepans), en un total de 30 
centres educatius de la co·
marca. 
El Boc’n Roll és un embolcall 
reutilitzable ja que es pot ren·
tar, que té l’objectiu d’evitar la 
utilització de materials con·
taminats d’un sol ús com ara 
el paper d’alumini, el paper 
transparent o les bosses de 
plàstic. Té forma rectangular, 

fet de roba i plàstic que permet 
posar a dins l’entrepà, galetes 
o el altres i va tancat amb un 
velcro. 
Aquesta ja és la quarta vega·

da que l’ens comarcal gràcies 
a la col•laboració d’Ecoembes 
i Ecovidrio organitza la campa·
nya per promocionar i mostrar 
les alternatives existents en 
els embolcalls dels esmorzars 
per a la reducció de residus.
Ecoembes i Ecovidrio són les 
empreses   que gestionen, a 
través de l’ens anoienc, la re·
collida selectiva de 20 muni·
cipi de la comarca. És doncs, 
precisament, a les escoles 
d’aquests municipis i als alum·
nes de 1r de primària a qui 
s’ha repartit aquest embolcall.

Degustarem vins i caves amb 
maridatge de tapes i Gintònic
Amb la col.laboració de Primeras Marcas
i un mestre dels Gintònics

Aperitiu de benvinguda
....

Coca amb foie i figues caramelitzades
....

Mini amanida tèbia de contrastos
....

Crema de carbassa amb oli de tòfona i parmesà
....

Rissoto de ceps i espàrrecs verds
.....

Llom de lluç rostit amb tomàquet a la farigola i oli d’olives 
negres

.....
Magret d’ànec  amb poma 

.....
Peu de porc cruixent  amb bolets

.....
Buffet de pastissos i dolços

.....

Cafè
Tot maridat amb un vi o cava de Primeras Marcas

Gintònic (+5’00€)
Preu: 30’00€( IVA inclòs)

1r Sopar Maridatge

Divendres 
10 d’octubre 

a les 
21.00-21.30h

Reserves 938084003           www.nouurbisol.com

CARRETERA  NII, KM.562  
08719 CASTELLOLÍ (BCN)
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Diumenge el Mercat mensual 
d’antiguitats, col·leccionisme, 
art i artesania que se celebra 
cada últim diumenge de mes 
inaugurava la temporada amb 
una gran novetat: el seu tras-
llat al Passeig Verdaguer, un 
canvi que expositors i visitants 
van valorar molt positivament.
D’una banda, els més de 80 
expositors destacaven, d’en-
tre totes les avantatges del 
nou emplaçament, les facili-
tats de muntatge i desmuntat-
ge que suposa fer-ho en una 
avinguda, ja que és molt més 
còmode i ràpid. D’altra banda, 
els visitants van agrair el pas-
seig agradable, que des de les 
7 del matí i fins a les 12 del 
migdia –la pluja va avançar 
l’hora de tancament- es va po-
der fer amb un trànsit fluid de 
persones.
El nou emplaçament permetrà 
que la fira creixi sense pro-

El mal temps va acompanyar l’estrena del Passeig Verdaguer de la fira d’antiguitats.

El trasllat de la fira d’antiguitats 
al Passeig Verdaguer, benvingut

Alibaba és el gegant xinès 
de la distribució per internet. 
Fins fa poc gairebé ningú no 
n’havia sentit parlar. El nom 
es vinculava al cèlebre lla-
dre de la cova que cridant 
“Obre’t Sèsam!” accedia als 
seus tresors. Aquesta em-
presa acaba d’entrar a la 
Borsa de New York i Wall 
Street l’ha valorat en més 
de 168 mil milions de dòlars, 
convertint aquesta operació 
borsària en la més gran de 
la història. Ha aconseguit 
25 mil milions de dòlars en 
el seu debut, sobrepassant 
llargament el rècord ante-
rior, que havia estat la sor-
tida el 2010 al parquet de 
AG Bank –també xinès– que 
hauria aconseguit poc més 
de 22 mil milions de dòlars 
a les borses de Hong Kong i 
Shanghai.
Alibaba ha aconseguit, pel 
trimestre tancat el passat 
mes de juny, un benefici net 
de prop de 2.000 milions de 
dòlars (gairebé ha triplicat 
el resultat) per una xifra de 
negocis de 2,5 mil milions 
(+46%). Malgrat les xifres, 
no tothom està convençut 
de la transparència de les 
xifres. Fa poc va voler co-
titzar a les borses de Hong 
Kong i Shanghai i els òrgans 
reguladors d’ambdues ins-
titucions van rebutjar-la en 
considerar que els comptes 
no eren prou clars. Lucian 
Bebchuk, professor de Har-
vard, pensa que hi ha “riscos 
seriosos en temes de gover-
nança”. A la Xina els negocis 
tenen sempre un compo-
nent de gestió molt allunyat 
dels formats occidentals i 
les garanties de la propietat 
intel·lectual (les patents i les 
marques, han estat sovint 
objecte de còpies indiscri-
minades). I la major part del 
negoci d’aquest gegant es fa 
a la Xina continental, on con-
trola el 90% de la del mercat 
a través del portal ‘Taobao’ 
que és freqüentat amb regu-
laritat per més de cinc-cents 
milions d’usuaris. Hi treba-
llen més de 20.000 emple-
ats i gaudeix d’un monopoli 
que s’ha fet a l’ombra del 
poder. En qualsevol moment 
aquesta “permisivitat” pot 
canviar. A la Xina no hi ha 
lleis de competència, però la 
llei s’aplica immediatament 
quan es vol canviar una si-
tuació. Ja s’ha vist en casos 
com el de Bo-Xilai, antic mi-
nistre de comerç,  o el del 
totpoderós Zhou Yongkang, 
l’antic totpoderós responsa-
ble del aparell de seguretat 

PERE PRAT

de l’estat que, acusats de 
corrupció, han anat a la pre-
só. 
Ara se sap que el fundador 
de l’empresa, Jack Ma, ha-
via estat un professor d’an-
glès. Havia fundat l’empresa 
el 1999 posant-hi només 
60.000 dòlars. Va agafar 
com model a Amazon, E-
bay i Pay Pal. Alguns ob-
servadors són escèptics 
quan analitzen les raons de 
l’èxit, que veuen molt lligat a 
la Xina i a l’efecte mimètic. 
El que allà en diuen  C2C 
(que vol dir copiar o imitar 
fórmules d’èxit i productes 
sense cap mena d’escrú-
pol). Així s’han implementat 
en aquest gran país, fórmu-
les pensades i desenvolu-
pades per altres referents 
internacionals. Això no seria 
cap problema, ni avantat-
ge de fons si, com diu Trip 
Chowdhry, cofundador del 
Global Equity Research, “no 
hi haguessin entrebancs re-
glamentaris que eviten que 
els altres grans actors inter-
nacionals tinguin accés lliu-
re al mercat xinès”. Però allà 
van a la seva i Qing Wang, 
professor xinès a l’escola de 
negocis britànica Warwick, 
ja diu que aquesta operació 
és la fi dels EEUU com a do-
minador de l’activitat tecno-
lògica.
Malgrat aquestes opinions, 
totes respectables, el que 
és evident és que l’econo-
mia asiàtica ha fet un gran 
salt qualitatiu. Segurament 
ho permeten les economies 
que viuen d’Occident i d’un 
mercat intern gegantí que 
dóna mà d’obra i consums, 
gairebé sense limitacions. 
Però això no justifica l’èxit 
xinès. Altres economies te-
nen també la dimensió i ca-
racterístiques semblants i no 
ho han aconseguit. La Xina, 
utilitzant les armes i les fe-
bleses de les economies 
occidentals s’està convertint 
en l’actor econòmic de re-
ferència. No només serà la 
fàbrica del món. També està 
avançant en el camp de la 
distribució i en el financer. 
Tenen més de 1.300 bilions 
de dòlars de bons del Tresor 
nord americà i és l’inversor 
estranger més gran a USA. 
Saben tenir paciència i tre-
ballen a llarg termini. Conei-
xen les febleses dels seus 
rivals. I ja fa temps que ju-
guen amb intel·ligència el 
seu futur. Ara Jack Ma ha dit 
“obre’t Wall Stret”. I ha entrat 
a la cova.

Alibaba. El gegant 
desconegut

blemes d’espai. En aquesta 
primera edició, les parades 
van ocupar aproximadament 
600 metres lineals, des del 
carrer Sant Magí fins al car-
rer Sant Josep, amb expositor 
col·locats a banda i banda del 
passeig.
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. El mercat és un 

punt de trobada per a tots els 
amants de les antiguitats i el 
col·leccionisme (monedes, 
postals, xapes de cava, discs 
…) realitzant vendes, com-
pres i fins i tot d’intercanvi de 
materials entre els mateixos 
expositors. Es tracta d’un sec-
tor molt fidel amb gairebé un 
centenar d’expositors que es 
donen cita cada últim diumen-
ge de mes a Igualada.  

Punto Blanco obre una botiga a la Xina
REDACCIÓ / LA VEU

La marca de mitjons i roba 
interior Punto Blanco obre 
una nova botiga a la ciutat 
de Shanghai. Després de les 
obertures de Beijing, She-
nyang (2), Quindao i Wuxi, la 
de Shanghai representa la si-
sena botiga que la marca ca-
talana té al país asiàtic.
Punto Blanco, des de 1948, és 
considerada líder en la fabri-
cació de mitjons i underwear. 
L’empresa també es caracte-
ritza per l’alta qualitat de les 
peces i les innovacions que 
s’apliquen en la seva fabrica-
ció.  Botiga de Punto Blanco a Shanghai.

El grup de 4D Cities, amb Igualada, fa 
una reunió de treball a Estònia
REDACCIÓ / LA VEU

Les vuit ciutats europees que 
integren el projecte 4D Citi-
es d’Innovació en salut s’han 
trobat recentment i per última 
vegada per treballar plegades. 
La reunió ha tingut lloc a Tartu 
(Estònia) i ha servit per conèi-
xer diferents mètodes per ava-
luar l’impacte dels respectius 
Plans d’Acció Local amb què 
han d’afavorir el desenvo-
lupament econòmic i social. 
Alhora, s’han donat eines per 
comunicar adequadament les 
diferents iniciatives i optar als 
fons financers oferts a nivell 
nacional i europeu, com el 
d’Innovació i Recerca Horizon 
2020. 

L’última trobada del 4D Cities 
tindrà lloc el març de 2015 a 
Igualada, la ciutat que lidera 
el projecte. Serà llavors quan 
les vuit ciutats presentaran les 

conclusions  comunes del seu 
treball i els plans particulars 
amb què promouran el crei-
xement econòmic i social dels 
seus municipis. 



Per què fer el taller d’au-
tomaquillatge bàsic de 
dues sessions?
Perquè és una manera ràpida 
d’aprendre tot el que necessi-
tes per ser una experta de la 
teva pròpia bellesa.

Per què és gratuït 
el taller?
La política de les Consulto-
res de Bellesa Independents 
és no cobrar els tallers ni les 
classes. El benefici de les con-
sultores prové de la venda del 
producte, però aquesta sem-
pre va precedida d’una classe 
magistral i molt professional 
per la qual no es cobra. Natu-
ralment, no hi ha obligació de 
compra, de la mateixa manera 
que si demanes un projecte 
de decoració o un pressupost 
i finalment no el tires endavant 
no se’t cobra la feina.

El fet que sigui gratuït 
resta professionalitat al 
taller?
El taller és summament pro-
fessional, el guia Olga Jimé-
nez en persona, amb més 
d’11 anys d’experiència i mi-
lers d’alumnes ateses. L’Olga 
realitza les demostracions en 
una model que després cada 
alumna posa a la pràctica 
amb l’ajuda de l’equip de con-
sultores. Per això es diu taller 
d’automaquillatge, perquè et 
maquillaràs tu mateixa.

Quins aspectes de la cura 
de la pell es treballaran?
El primer dia aprendràs a 
cuidar la teva pell de manera 
personalitzada. Serà com si 
haguessis anat a una cabina 
d’estètica a fer-te un facial. La 
teva pell quedarà suau, radi-
ant, lluminosa i equilibrada. 
T’ho faràs tu mateixa, per ser 
independent i tenir una pell 
bonica sempre. També realit-
zaràs un tractament de llavis, 
un de mans i un tractament de 
microdermoabrasió. Imagina 
el que et costaria això en un 
spa, només per això ja val la 
pena!

I pel que fa al maquillatge, 
què aprendré?
Aprendràs a fer una base de 
maquillatge perfecta, la teva 
pell semblarà de porcella-
na. T’ensenyarem a corregir 
imperfeccions, unificar el to, 
model·lar el rostre, il·luminar i 
bronzejar. Aprendràs a fer una 
harmonia de maquillatge de 
dia i una de nit completes. És 
important que sàpigues que 
treballarem amb pocs colors i 
productes multifuncionals per-

Reserva la teva plaça pel curs d’automaquillatge bàsic de les 
consultores de bellesa independents de Mary Kay, t’encantarà!

què sigui et fàcil i econòmic 
maquillar-te en el teu dia a dia.

He de portar 
alguna cosa?
Trobaràs a punt tot el material 
per tu el dia del taller, no has 
de portar res, únicament mol-
tes ganes d’aprendre i posar-
te maca!

Com serà l’efecte final?
Totes les dones que assistei-
xen als nostres tallers acon-
segueixen resultats profes-
sionals en sí mateixes. Les 
persones que et coneguin 
pensaran que t’ha maquillat un 
expert, però t’ho hauràs fet tu i 
podràs fer-t’ho a casa sempre 
que desitgis perquè les tècni-
ques que aprendràs són fàcils 
de recordar i l’acabat és im-
pecable. A més, rebràs fitxes 
amb tots els passos.

Quin ambient es 
viu als tallers?
Et donarem un tracta d’alt ni-
vell, aquesta és la nostra fi-
losofia i el motiu pel qual les 
nostres clientes ens recoma-
nen. Et sentiràs com en un 
hotel de 5 estrelles. Et mima-
rem i estarem per tu. Veuràs 
un equip ben avingut i profes-
sional, totalment compromès 
amb la teva satisfacció.

Quins altres beneficis 
tindré a més d’aprendre?
I tant! Et regalarem el nostre 
quadern de bellesa i tindràs 
descomptes especials. Hi 
haurà regals i sortejos.
Puc venir acompanyada?
És una gran idea. Els nostres 
tallers reforcen l’autoestima i 
el vincle entre les dones. És 
molt gratificant fer el taller amb 
un grup d’amigues o familiars.
 
Viu una experiència única 
mentre et diverteixes i et po-
ses maca per tot el cap de set-
mana!
Les Consultores de Bellesa 
volem desitjar-vos una bona 
fira i convidar-vos al nostre 
estand per poder participar al 
sorteig d’un lot de productes 
valorat en més de 
100 euros!
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ANOIA / LA VEU

Amb la voluntat de millorar la 
qualitat de la informació que 
s’ofereix des dels diferents 
Punts d’Informació turística de 
la comarca, el Consell Comar-
cal de l’Anoia en el marc del 
Programa de Punts d’Informa-
ció de la Diputació de Barcelo-
na, ha organitzat unes sortides 
de coneixement del territori per 
a totes les persones respon-
sables d’aquests punts. Amb 
aquesta activitat, es vol millorar 
la satisfacció dels visitants, ja 
que rebrà una informació més 
acurada i amb coneixement de 
causa per part d’aquestes per-
sones encarregades d’atendre 
als turistes. 
Els punts d’informació turísti-
ca són establiments, públics 
o privats, que tenen contacte 
directe amb els visitants i tu-
ristes que venen a la comarca, 
com ara allotjaments rurals, 
museus o la Biblioteca. Si bé 
no poden donar un servei tan 
complet com les oficines de 
turisme, sí que exerceixen una 
funció informadora en cobrir 
aquells horaris i territoris que 
no ho fan les oficines. La xarxa 
d’oficines de turisme de l’Anoia 
compta en l’actualitat amb nou 
punts: la Fundació La Tossa, El 
Punt de difusió cultural i turís-

tica, el Museu de la Pell, Cal 
Fuster, l’Alberg d’Hostalets, 
l’Hostal Robert, la Biblioteca 
d’Igualada, el Castell de la Po-
bla de Claramunt i el Museu 
Molí Paperer.
Al llarg de l’any s’han organitzat 
tres sortides. La primera va ser 
a l’Alta Anoia per conèixer el 
Memorial de l’Exèrcit Popular 
de Pujalt, la Torre de la Manre-
sana a Prats de Rei i el Cas-
tell, el campanar i el mercat de 
Calaf. La segona sortida es va 
fer a Igualada i Santa Margari-
da de Montbui per conèixer el 
Museu de la Pell, el Museu del 
Traginer i l’entorn de la Tossa 
de Montbui. Finalment, la dar-
rera sortida va ser el passat di-
vendres 26 a Els Hostalets de 
Pierola per conèixer l’Alberg de 
Can Roviralta, l’Outdoor Cen-
ter Anoia Sud, i el Centre de 
Restauració i Interpretació Pa-
leontològica (CRIP) i  a Mas-
quefa per visitar el Centre de 
Recuperació d’Amfibis i Rèptils 
de Catalunya (CRARC). 
L’acció s’emmarca en el Pro-
grama de Punts d’Informació 
de la Diputació de Barcelona, 
un projecte pilot per potenciar 
els punts d’informació turística 
que té com a objectiu dotar a 
la província de Barcelona del 
màxim nombre de punts d’in-

formació complementaris on 
el turista tingui possibilitat de 
ser informat de l’oferta turística 
existent, alhora que pugui re-
bre assistència i suport en l’or-

El Consell Comarcal participa en un projecte pilot per 
potenciar els punts d’informació turística

ganització de la seva estada. 
El programa, que inclou aques-
tes sortides de coneixement 
del territori, també contempla 
un cicle formatiu de 22 hores, 

suport en l’elaboració d’un ca-
tàleg de serveis i productes tu-
rístics de la comarca, suport en 
la promoció i seguiment tècnic.

ÒDENA / LA VEU

‘Òdena Village’ és un espai de 
14 hectàrees situat al municipi 
d’Òdena, a l’Anoia. L’objectiu 
del projecte és potenciar l’esport 
a l’aire lliure i combinar-lo amb 
les activitats de natura i el be-
nestar. Així ho ha explicat el seu 
impulsor, Josep Casanovas, 
qui ha detallat que el projecte 
requerirà una inversió inicial de 
300.000 euros. En aquests mo-
ments la iniciativa ha de passar 
el tràmit de la Comissió d’Urba-
nisme de la Catalunya Central i 
Casanovas calcula que a finals 
d’any ja es puguin iniciar les 
obres de construcció amb l’ob-
jectiu d’enllestir-les abans de 
l’estiu que ve. 
Les activitats esportives princi-
pals seran un circuit per a bici-
cletes i un altre per a corredors. 
A més, s’hi desenvoluparan 
altres iniciatives com el sende-
risme, les curses d’orientació i, 
segons ha detallat Casanovas, 
es farà especial atenció a les bi-
cicletes i vehicles elèctrics. Pel 
que fa a les activitats de natu-
ra, s’hi duran a terme tallers de 
flora i fauna, cursos de supervi-
vència i també aspectes relaci-
onats amb la nutrició. “L’oci, la 
salut i el benestar també serà 
un puntal molt important perquè 

qui fa esport té uns bons hàbits 
i, per tant, tot està relacionat”, 
ha detallat Casanovas. 
El públic potencial de l’’Òdena 
Village’ es preveu que siguin 
col·legis, famílies, empreses i 
esportistes. Casanovas ha ex-
plicat que en una primera fase 
es preveu instal·lar tendes des-
muntables perquè els escolars 
puguin quedar-se a dormir a les 
instal·lacions, però en una fase 
més avançada es volen instal-
lar tendes de fusta permanents. 
En total, Casanovas ha explicat 
que s’han ideat unes 65 activi-
tats, entre les quals també s’hi 
troben conferències i tallers que 
es desenvoluparien al centre de 
formació que es vol construir. 

De la seva banda, l’alcalde 
d’Òdena, Pep Solé, ha remarcat 
que el projecte encaixa amb la 
idea de municipi, ja que “poten-
cia el nostre territori”. Segons 
el batlle, al municipi -situat a 5 
quilòmetres d’Igualada- ja s’hi 
duen a terme diferents activitats 
esportives a l’aire lliure i creu 
que aquesta nova activitat “pot 
potenciar la generació d’altres 
activitats econòmiques” com 
ara l’hostaleria. Solé ha avan-
çat que el municipi s’ha postu-
lat per ser candidat a acollir el 
mundial del món del Bike Trial 
l’any que ve, tot i que enguany 
ja ha acollit una de les proves 
del campionat.

Òdena destinarà 14 hectàrees d’espai natural 
a un nou projecte empresarial que combina 
l’esport, l’oci i el benestar
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EMPRESA DE LA ZONA DE L’ANOIA 
NECESSITA MECÀNIC 

ESPECIALITZAT EN VEHICLES PESATS

Es requereix:
• Especialització en reparació de camions, remolcs, 
cotxes...
• Coneixements d’ hidràulica, pneumàtica, soldadura i 
electricitat
• Vehicle propi
• Disponibilitat horària 

Es valorarà:
• Estar en disposició de permisos de conduir camió+ADR
• Experiència mínima de 3 a 5 anys

Interessats enviar CV amb foto a:
seleccio.taller@gmail.com

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

Interessats trucar al
 93 803 01 69

O�cina de lloguer a 
Calaf

100m² aprox.
Completament

equipada
Tel 608 46 38 29
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MONTBUI / LA VEU

Fins el proper diumenge tindrà 
lloc la 23a Setmana de la Gent 
Gran. Durant els darrers dies 
s’han dut a terme nombro-
ses activitats, que han inclòs 
la participació de molts avis 
i àvies del municipi. Precisa-
ment serà diumenge, amb la 
celebració del Dinar dels Avis i 
Àvies de Montbui quan finalitzi 
aquest conjunt d’activitats or-
ganitzades conjuntament per 
l’Ajuntament i per l’Associació 
de la Gent Gran.

Activitats realitzades
Fins el moment s’han dut a 
terme una part de les activi-
tats programades. D’entrada, 
el dimarts 23 va tenir lloc una 
sessió de cine-fòrum, amb la 
projecció de la pel·lícula “Mis 
tardes con Margueritte”. D’al-
tra banda, el dimecres 24 
l’odontòloga Olga Pérez va 
dur a terme una xerrada so-
bre salut buco-dental. També 
es va inaugurar una exposició 
sobre “Bones pràctiques d’hi-
giene en salut buco-dental”, 
amb la col·laboració de la Di-
putació de Barcelona i el CAP 
montbuienc.
I el dijous dia 25 a partir de les 
quatre de la tarda va tenir lloc 
a La Vinícola una conferència 
sobre “Mobilitat Segura i Se-
guretat Ciutadana”, a càrrec 
del cos de Mossos d’Esquadra 
i de la Policia Local de Mont-
bui. Les activitats van continu-
ar amb els respectius balls de 

la gent gran del dijous i el diu-
menge a La Vinícola. D’altra 
banda, aquest dilluns va tenir 
lloc la tradicional excursió des 
del Nucli Urbà fins l’Ateneu del 
Nucli Antic, on els avis i àvies 
de Montbui van esmorzar i se-
guidament van poder fer ball 
amb el músic Jordi Soler. 
Durant aquest acte l’alcalde 
montbuienc Teo Romero i la 
Tinent d’Alcalde de Benestar 
Social, Salut Pública i Gent 
Gran, Aurora Fernández, van 
lliurar una placa a l’àvia més 
gran del Nucli Antic, Tomasa 
Ramos Fernández. En aquest 
acte l’alcade va “agrair l’esforç 
de tota la junta del Casal de la 
Gent, encapçalada per Joan 
Compte i per tots els mem-
bres de la junta que estan fent 
una gran tasca”. Romero va 
convidar “els avis i àvies del 
municipi a continuar gaudint 
d’aquestes activitats meres-

cudes, en un col·lectiu el de 
la Gent Gran que està ajudant 
a tirar endavant a moltes fa-
mílies. El suport familiar i la 
feina dels avis i àvies és avui 
en dia fonamental”. L’alcalde 
va recordar que “ja arribem a 
la 23ª edició d’aquesta festa, 
que tindrà el seu colofó diu-
menge amb el Dinar dels Avis 
i les Àvies de Montbui, a Mont-
aQua”. 
Dimarts els avis i àvies de 
Montbui van fer una excur-
sió en autocar fins a Calella 
de Palafrugell i els coneguts 
« Jardins de Cap Roig ». La 
sortida va  incloure dinar-ball 
al restaurant “La Terrassa” de 
Platja d’Aro. 

Activitats pendents
El dissabte 4 d’octubre, a partir 
de les 11 del matí, els jardins 
de l’ajuntament acolliran una 
Tirada de Bitlles i el diumenge 
5 d’octubre finalitzarà la 23ª 
Setmana de la Gent Gran amb 
el tradicional Dinar de l’Avi, a 
Mont-aQua, on es retrà ho-
menatge a la parella de més 
edad del Nucli Urbà, formada 
per Melitón Castellano Guitart 
i Ramona Cisquella Farrés. 
També s’homenatjarà les pa-
relles del municipi que com-
pleixen 50 anys de matrimoni 
o convivència i es coneixeran 
els guanyadors del III Concurs 
“Lady & Dandy” Montbui.

Diumenge finalitza la 23a Setmana 
de la gent gran de Montbui

MONTBUI / LA VEU

Demà dissabte tindrà lloc a 
l’espai de Salut i Esport Mont-
aQua la 26a edició de la Fes-
ta de l’Esport de Montbui. La 

gala, que serà presentada per 
la periodista anoienca Noèlia 
Platero, estarà amenitzat pel 
grup de percusió basc “Iñaki 
Plaza Band”.

Dissabte, 26a Festa de l’Esport

MONTBUI / LA VEU

Montbui va tornar a mostrar el 
seu patrimoni cultural durant 
el passat cap de setmana en 
el marc de les Jornades Euro-
pees del Patrimoni. Enguany 
es van realitzar tres activitats 
gratuïtes. 
Dissabte al migdia es va fer 
una excursió a la banda mont-
buienca del riu Anoia per par-
lar sobre «El passat adober de 
Montbui ». Dissabte a la tarda 
es va dur a terme a La Tossa 

de Montbui l’activitat « Coneix 
la muralla de La Tossa de 
Montbui », i l’endemà diumen-
ge va tenir lloc una Visita gui-
ada completa a tot l’entorn de 
La Tossa de Montbui. 
Les activitats van ser orga-
nitzades conjuntament per la 
Fundació La Tossa i l’Ajunta-
ment –formen el Consorci La 
Tossa- amb el suport del De-
partament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.

Celebrades les Jornades 
Europees del Patrimoni, a 
Montbui

MONTBUI / LA VEU

La Biblioteca de Montbui ini-
ciarà a l’octubre un nou curs 
del Club de Lectura en Anglès 
donat l’èxit de l’edició anterior. 
Aquest club constarà de ses-
sions mensuals i alternarà les 
lectures de llibres amb temes 
d’actualitat, amb el propòsit 
d’atendre una necessitat que 
s’observa des de fa temps. 
Els interessats tindran l’opor-
tunitat de conversar en anglès 
gràcies a les trobades amb 
persones que hagin llegit el 
mateix llibre. El club estarà di-
rigit per Gal·la Pons Torra, lli-
cenciada en Traducció i Inter-
pretació, i podran participar-hi 
tots els ciutadans més grans 
de 16 anys que tinguin un ni-
vell mitjà d’anglès (Interme-
diate level) i vulguin practicar 

la conversa en aquest idioma. 
El curs començarà a l’octubre 
i finalitzarà el juny de l’any vi-
nent, i les sessions es faran el 
primer dimecres de cada mes. 
Es combinaran les lectures de 
llibres interessants amb diver-
sos temes d’actualitat, per tal 
que els participants puguin 
practicar al màxim possible la 
conversa per parelles. Els lli-
bres de lectura procediran de 
la biblioteca, que en distribuirà 
un exemplar a cada partici-
pant. Les persones interessa-
des en participar en aquesta 
activitat cal que s’adrecin a la 
Biblioteca de Montbui per fer 
la inscripció i recollir els llibres. 
El curs és gratuït, només cal 
abonar 6 euros per a la ins-
cripció. (Carrer Sant Miquel, 
6 – Tel. 938052666)

Curs de lectura en anglès a la 
biblioteca montbuienca

MONTBUI / LA VEU

Aquesta setmana comencen 
els cursos de l’Ateneu Cultural 
i Recreatiu de Santa Margari-
da de Montbui
En primer lloc es torna a oferir 
el curs de Labors de les tardes 
de dimecres, una oportunitat 
de aprendre una nova tècnica 
com ara Patchwork, ganxet 
etc o simplement seguir amb 
un projecte que ja tens co-
mençat . 

Com a novetat s’ofereix la 
possibilitat de assistir a un Es-
pai de tertúlia en Anglès. Es 
realitzarà els dijous a les 20h
En els propers mesos també 
s’oferirà el Curs de Cuina que 
consta de 5 o 6 visites a dife-
rents restaurants de la zona 
per aprendre a fer un plat típic 
d’aquest restaurant. Els par-
ticipants es podran a tantes 
sessions com vulguin.
Com altres anys també des 

de l’Ateneu s’organitzaran di-
ferents tornejos i nits de joc, 
tals com una nit de cartes, 
FIFA, etc. La primera activitat 
d’aquestes serà un campionat 
de darts que es farà el dia 24 
Octubre al bar de L’Ateneu 
Cultural i Recreatiu de Santa 
Margarida de Montbui.
Per mes informació i inscripci-
ons de les diferents activitats: 
ateneumontbui@gmail.com 

Comencen els cursets a l’Ateneu Cultural i 
Recreatiu del nucli antic

Tomasa Ramos, l’àvia més gran del Nucli antic
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LA POBLA DE C. / LA VEU

Una norantena de persones 
van visitar, el dissabte 27 i el 
diumenge 28 de setembre, el 
Castell de Claramunt, coinci-
dint amb les Jornades Euro-
pees del Patrimoni. Aquests 
dos dies la visita guiada a la 
fortalesa va ser gratuïta.
El dissabte el monument va re-
bre 60 visitants i el diumenge, 
33. Les visites van ser menys 
el segon dia perquè al migdia 
va començar a ploure. Una 
part important de les persones 
que van pujar fins al castell 
eren de Barcelona i d’altres 
localitats catalanes. Aquesta 
activitat la van organitzar, con-
juntament, l’Agència Catalana 
del Patrimoni Cultural i la re-
gidoria de Cultura de l’Ajunta-
ment.  
Enguany a les Jornades Euro-
pees del Patrimoni hi van par-
ticipar més de 200 municipis 

Jornades Europees del Patrimoni a la Pobla

catalans que van oferir més 
de 370 activitats. Hi va haver 
exposicions, jornades de por-
tes obertes, visites guiades, 
tallers, rutes a peu i en bici-
cleta, concursos de fotogra-
fia, entre d’altres propostes. 
Aquesta iniciativa la va impul-

LA POBLA DE C. / LA VEU

Uns 120 poblatans i poblata-
nes van assistir, el diumenge 
28 de setembre, a l’arrossada 
popular que va oferir l’Asso-
ciació per a l’Oci de la Gent 
Gran. El mal temps no va 
aconseguir aigualir la festa, 
que es va haver de traslladar 
del parc de Sant Galderic al 
Teatre Jardí.
El menú va consistir en ama-
nida verda, arròs, postres i 
beguda. A la festa hi va as-
sistir l’alcalde, Santi Broch; la 
regidora de Benestar Social, 
Carme Farrés; la regidora de 
Sanitat i Medi Ambient, Carme 
Vallès, i la majoria dels mem-
bres de la junta de l’entitat or-

Reeixida arrossada popular de 
l’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran 

LA POBLA DE C. / LA VEU

La regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt organitzarà, el dis-
sabte 4 d’octubre, un taller de 
gospel. L’activitat tindrà lloc 
a partir de les 4 de la tarda a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal i 
està adreçada a gent de totes 
les edats.

L’acte tindrà dues parts: de les 
4 a 2/4 de 7 de la tarda, hi hau-
rà un taller, a càrrec de Sònia 
Moreno, i a continuació, una 
demostració oberta a tot el 
públic. Aquesta proposta està 
inclosa dins de la programació 
de les Festes Culturals, que 
es va iniciar l’11 de setembre 
i que finalitzarà el 22 de no-
vembre.

Taller i concert de gospel a la 
Pobla de Claramunt

LA TORRE DE C. / LA VEU

Agents de la Policia de la Ge-
neralitat- Mossos d’Esquadra 
de la Unitat Regional de Medi 
Ambient de la Regió Policial 
Central, van denunciar ad-
ministrativament el passat 8 
de setembre un home, de 43 
anys, de nacionalitat espa-
nyola i veí de la Torre de Cla-
ramunt (Anoia) per la venda 
d’animals sense tenir l’autorit-
zació administrativa correspo-
nent, no disposar de cap tipus 
de llicència d’activitats, ni as-
segurança de responsabilitat 
civil, ni nucli zoològic per re-
alitzar aquesta activitat, entre 
altres infraccions detectades.
Arran de diverses denúnci-
es que des de maig van anar 
recollint agents de la Unitat 
Regional de Medi Ambient  ( 
URMA) de la Regió Policial 
Central, amb la col·laboració 
de les URMA de Mossos d’Es-
quadra d’altres regions ja que 
les persones afectades eren 
de diferents punts de Catalu-
nya, van poder constatar que 
una persona, a través d’anun-
cis d’internet, publicava la 
venta d’animals de diferents 
races sense tenir la documen-
tació i les condicions que cor-
responen.
El venedor, segons els anun-
cis que publicava a internet,  
venia gats i gossos, amb xip, 
vacunats i desparasitats, i als 
clients els deia que era criador 
professional i auxiliar veterina-
ri.
Els compradors recollien els 

animals al domicili del vene-
dor, o bé els hi feia arribar a 
través d’un servei de missat-
geria, amb la cartilla veterinà-
ria corresponent i el rebut de 
compra.
Al cap de pocs dies, els com-
pradors observaven com els 
animals emmalaltien i en algu-
nes ocasions es morien, per 
aconseguir que sobrevisques-
sin havien de portar-los a un 
veterinari de confiança i gas-
tar-se diners en el tractament. 
Aquest tractament el venedor 
no els hi volia abonar.
Alguns clients al veure que 
l’animal es posava malalt 
contactaven amb el venedor, 
aquest els indicava la medi-
cació i tractament que havi-
en de seguir i subministrar a 
l’animal, o bé ell mateix els 
hi subministrava. En cas que 
l’animal es morís el venedor 
els hi oferia la devolució dels 
diners o bé un  altre animal. 
El venedor sempre reclamava 
als seus clients que li havien 
de retornar el cos de l’animal 
mort i la seva documentació.
Durant la investigació els 
agents van poder comprovar 
que els animals no els criava 
el denunciat. També van po-
der saber que venia els ani-
mals malalts i els tenia en el 
seu domicili en males condici-
ons higiènico-sanitàries.
La investigació va revelar que 
des del mes de novembre de 
2013 fins el mes de juny d’en-
guany el venedor havia obtin-
gut d’un veterinari d’Igualada 

unes  90 cartilles sanitàries, 
sembla ser que algunes d’elles 
eren expedides sense haver-
se visitat alguns dels animals 
en qüestió, així com algunes 
d’aquestes cartilles sanitàries 
mostraven mancances. 
El venedor des de principis 
d’any havia realitzat més de 
600 enviaments d’animals 
amb una empresa de missat-
geria.
El denunciat en el darrer any 
havia obtingut més de 200 va-
cunes i d’altres medicaments,  
el veterinari que expedia les 
receptes no havia visitat i no 
coneixia  els animals a qui 
anava destinada la medicació. 
Al llarg dels mesos que s’ha 
realitzat la investigació s’ha 
observat que el patró és el 
mateix amb totes les persones 
que han denunciat els fets.
Tota la documentació, denun-
cies agafades i comprovaci-
ons efectuades es trametran 
als òrgans competents per tal 
que valorin l’inici dels expedi-
ents sancionadors que corres-
ponguin a les persones que 
han estat relacionades amb 
aquests fets.
El venedor, entre altres nor-
matives vigents, va ser denun-
ciat per les irregularitats co-
meses dins el decret legislatiu 
2/2008, de 15 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei 
de protecció dels animals.
La investigació resta oberta i 
no es descarten altres denún-
cies.

ganitzadora. 
Després de l’àpat, es va pro-
jectar un muntatge audiovisu-
al sobre les diverses activitats 
que s’han organitzat des de 
l’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran entre els anys 2013 
i 2014. Es van poder veure 
imatges de les diferents ex-
cursions i propostes que s’han 
dut a terme, com el carnaval o 
la sortida a Miravet.
Tot seguit, els assistents a l’ar-
rossada i qui s’hi va voler afe-
gir van poder ballar amb els 
ritmes del músic Rosendo. La 
festa es va acabar cap a les 9 
del vespre i va comptar amb el 
suport de la regidoria de Be-
nestar Social de l’Ajuntament.

sar, el 1991, el Consell d’Eu-
ropa i en l’àmbit català la van 
organitzar el departament de 
Cultura de la Generalitat, l’As-
sociació Catalana de Munici-
pis, la Federació de Municipis 
de Catalunya i l’Institut Ramon 
Muntaner. 

Els Mossos d’Esquadra denuncien un home a 
l’Anoia per la venda il•legal d’animals

Aquesta 
parelleta el 
proper dia
4 d'octubre 

celebraran les 
Noces d'or 

Moltes Felicitats Doroteo i Maria!!!
de part dels vostres fills i nét. 

Han passat 50 
anys i 

continueu tan
enamorats com 

el primer dia 
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VILANOVA DEL C. / LA VEU

Tal i com era d’esperar, la pri-
mera sessió ordinària del Ple vi-
lanoví d’aquest curs va ser llar-
ga i feixuga, especialment per 
al públic. Un bon grup de veïns, 
bona part membres de l’ANC, 
havia anat a escoltar la posició 
dels grups municipals respecte 
a la moció de suport a la con-
sulta del 9N. Al final, després 
de gairebé quatre hores, van 
abandonar el ple amb “decep-
ció i tristor” davant el vot majori-
tari en contra de la consulta que 
va obtenir 8 vots a favor i 9 en 
contra, els d’IPV-VV, VA, PxC, 
PP i el regidor socialista Antonio 
Sánchez. 
Precisament a l’hora que co-
mençava el ple vilanoví es co-
neixia la resolució del Tribunal 
Constitucional sobre el decret 
de convocatòria del 9-N i la 
Llei de Consultes, que tal i com 
es preveia, ha suspès cautelar-
ment tant la consulta com la llei. 
Les interpretacions van ser en 
la línia del debat general, so-
bretot pel que fa a la interpre-
tació de legalitat o il·legalitat de 
la consulta i també pel que fa 
al tema que es portava al ple. 
PxC per exemple va argumen-
tar el seu vot insistint en la seva 
negativa a la independència de 
Catalunya, mentre que des dels 
grups partidaris a la consulta es 
va defensar el dret a decidir i la 
legalitat emanada des de la ma-
joria del Parlament català, tal i 

com va manifestar el regidor 
de CiU Jordi Barón. La regido-
ra d’ICV, Francina Gabarró va 
puntualitzar que la moció dóna 
suport al Dret a Decidir, que és 
un exercici democràtic i que la 
consulta no és vinculant. En la 
mateixa línia es va expressar, 
Xavier Bermúdez, que va con-
siderar un segrest a l’expressió 
ciutadana vetar la consulta.
IPV-VV en comptes de parlar 
estrictament del posicionament 
sobre la consulta, va explicar 
que l’alcaldessa li havia negat 
la incorporació de quatre moci-
ons al ple i va dir que no s’havia 
respectat el seu dret a decidir. 
També va dir que s’està per-
dent un temps valuós per a la 
societat amb el debat sobre la 
consulta.
Per la seva banda, VA tot i que 
va argumentar que l’agrupa-
ció d’electors considera que el 
tema supera les competències 
del ple, va justificar el vot en 
contra davant la decisió del Tri-
bunal Constitucional. 
La representant vilanovina de 
l’ANC, Meritxell Humbert, va 
esperar el final de la sessió per 
manifestar, en el torn de precs 
i preguntes, que els ciutadans 
de Vilanova del Camí tindran el 
mateix dret de vot que la resta i 
que es col·locaran urnes en al-
gun edifici institucional que per-
tanyi al govern, en clara al·lusió 
a l’institut. 

El ple vilanoví nega el 
suport a la consulta, el 
mateix dia del vet del TC VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’àrea de Promoció Econò-
mica de l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí ha programat 
per als mesos d’octubre i no-
vembre fins a quatre cursos 
adreçats a persones empre-
nedores. 
Els dos primers cursos co-
mencen el 6 d’octubre. Un, de 
42 hores, sobre comptabilitat 
bàsica per a pimes, que es 
farà del 6 al 23 d’octubre de 
10 a 13 h al Centre d’Innova-
ció Anoia. L’objectiu d’aquest 
curs és poder dominar amb 
agilitat tècniques bàsiques de 
la comptabilitat, poder gesti-
onar de manera efectiva les 
anotacions comptables de 
les operacions de trànsit més 
usuals de l’empresa i conèi-
xer els aspectes bàsics del 
tancament comptable. 
Aquest curs, que ofereix pla-
ces limitades, té un preu de 
84 € però amb diferents bo-
nificacions: Les persones 
empadronades a Vilanova 
del Camí, pagaran 42€, les 
persones en situació d’atur, 
63€ i les persones en situació 
d’atur i de Vilanova del Camí, 
21€. En qualsevol cas, sem-
pre caldrà presentar la docu-
mentació acreditativa.
També comença el 6 d’octu-
bre el curs: Les claus per re-
pensar l’empresa, que durant 
quatre sessions, el 6, 13, 20 
i 27 d’octubre, farà una apro-
ximació al full de ruta perso-

nalitzat del Pla Estratègic del 
negoci de cada un dels par-
ticipants. Amb l’ajuda d’un 
expert extern, cada partici-
pant podrà tenir una visió de 
la seva pròpia empresa amb 
perspectiva i pugui identificar 
les línies estratègiques de 
canvi per adaptar l’empresa i 
construir un futur diferent.
Per al mes de novembre, les 
propostes formatives de Pro-
moció Econòmica, són tam-
bé dues: Un curs pràctic de 
gestió administrativa, comp-
table i tributària a l’empresa i 
un altra sobre la intel·ligència 
emocional a l’empresa.
El curs de gestió administra-
tiva, comptable i tributària, 
es portarà a terme al Centre 
d’Innovació Anoia el 3, 10, 17 
i 24 de novembre de 9 a 14h i 
és gratuït. L’objectiu d’aquest 
curs és explicar de manera 
pràctica tots els passos ad-
ministratius que hi ha des de 
l’emissió de la factura fins al 
cobrament d’aquesta. Ob-
servar quin és el recorregut 
estalviarà molt de temps a 
l’empresari i li permetrà dedi-
car-se a allò que genera valor
I el darrer dels cursos que es 
proposa per al mes de novem-
bre té a veure amb el liderat-
ge de les empreses. Sota el 
títol “La intel·ligència emocio-
nal a l’empresa” aquest curs 
de 30 h, repartides en 8 ses-
sions (de 9 a 12 h) els dies 
4,6, 11, 13, 18, 20, 25 i 27 de 

novembre, vol proporcionar 
eines i tècniques per a desen-
volupar habilitats de lideratge 
necessàries per a guiar i de-
senvolupar persones i equips 
de treball. I és que com diu la 
publicitat que s’ha editat des 
de Promoció Econòmica, per 
liderar un grup adequada-
ment i gestionar les emoci-
ons que es generen, s’ha de 
poder liderar la pròpia vida i 
gestionar les pròpies emoci-
ons.
El curs té un preu de 75 € que 
es poden bonificar si s’acre-
dita estar en situació d’atur o 
empadronat a Vilanova. 
Per a més informació i inscrip-
cions sobre aquests cursos 
us podeu posar en contacte 
amb Promoció Econòmica, al 
Centre d’Innovació Anoia, al 
carrer dels Impressors, 12 del 
Polígon Riera de Castellolí. 
També podeu contactar per 
telèfon al 93 805 44 11 ex-
tensió 5 o al correu electrònic 
peconomica@vilanovadelca-
mi.cat
Aquests cursos estan sub-
vencionats per la Diputació 
de Barcelona i compten amb 
el suport del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Ca-
talunya Emprèn, del Servicio 
Público de Empleo Estatal del 
Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social i del Fons Social 
Europeu.

L’ajuntament de Vilanova del Camí aposta per 
la formació dels emprenedors



24
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
3 d’octubre de 2014 Comarca

Conca d’Òdena

ÒDENA / LA VEU

“Dissabte va tenir lloc, amb 
una assistència de més de 
3.000 persones, la 3a Fira de 
la Cervesa Artesana a l’Espelt. 
L’esplèndid dia que va fer va 
convidar els visitants a acos-
tar-se a l’espai firal per passar 
una bona estona amb la millor 
companyia i un ambient agra-
dable, tot degustant les cerve-
ses que la dotzena d’estands 
expositors oferien. Cap al mig-
dia, el públic familiar va poder 
gaudir de l’entorn immillorable 
de l’Espelt, tot aprofitant per 
dinar a l’espai de taules i ca-
dires disposat per a l’ocasió i 
poder tastar el diferents tipus 
de cervesa que oferien cada 
un dels cervesers.
A la tarda i al vespre, molta 
gent es va acostar a l’Espelt 

per gaudir de la cervesa i la 
música que oferien els diver-
sos grups que no van parar 
d’actuar fins ben entrada la 
nit. Un gran èxit d’organitza-
ció que consolida aquesta fira 
dins el món de la cervesa ar-
tesana.
L’associació organitzadora, La 
Bromera, vol expressar el seu 
agraïment a “la col·laboració 
del Centre de l’Espelt, IGRA, 
Gràfiques Pons, l’Ajuntament 
d’Òdena i la seva regidora 
Ramona Vila, Anima’ns Ani-
macions, agroigualada i El Sa-
fareig, així com als grups musi-
cals que van ambientar la fira: 
Dos Toievski, IXQNO Rock 

Band, Hugkakke & la banda 
i els Tritons de la Vall. Tam-
bé agrair a tots els cervesers 
presents la seva predisposició 
i posar les coses senzilles per 
resoldre els petits entrebancs 
que surten en qualsevol or-
ganització d’esdeveniments. 
Des de La Bromera ja s’està 
treballant per millorar la pro-
pera edició. L’Associació tam-
bé vol expressar el seu sincer 
agraïment a tots els veïns del 
poble de l’Espelt per la pacièn-
cia que han tingut en el tras-
bals que la Fira els hagi pogut 
causar.
Moltes gràcies a tots. Salut i 
birra!”.”

Gran èxit de la 3a. Fira de 
la Cervesa Artesana a l’Espelt

ÒDENA / LA VEU

Aprofitant el marc de la Fira de 
la Vinyala, el departament de 
medi ambient de l’Ajuntament 
d’Òdena va sortir al carrer per 
fomentar la recollida selectiva 
del vidre, el paper/cartró, els 
envasos i la matèria orgànica.
Per fer-ho es va lliurar a tots 
els odenencs, que s’apropa-
ven a l’estand, un pac de bos-
ses de ràfia pel paper-cartró, 
vidre i envasos. Cadascuna 
de les bosses s’identifica amb 
un color propi (verd, groc i 
blau), els mateixos dels di-
ferents contenidors on s’han 
d’abocar aquests residus. 
També es lliuraven  bosses de 
compostable i biodegradable 
que poden ser llençades al 
contenidor de matèria orgàni-
ca i embuts per a la recollida 
selectiva de l’oli domèstic.
Com a novetat  també es van 
regalar bosses d’anar a com-
prar reutilitzables. Les bosses 
estan fetes de polièster. Amb 
aquesta mesura es vol fomen-
tar la no utilització de bosses 

de plàstic, les qual comporten 
greus perjudicis per al medi 
ambient.
Aquesta actuació s’emmarca 
dins la campanya porta com 
a títol “Els nostres residus, la 
nostra responsabilitat” que va 
iniciar-se el passat més d’abril 
amb l’edició d’un díptic que ex-
plica en quin contenidor s’ha 
de dipositar cada deixalla, en-

L’Ajuntament  d’Òdena reparteix diferents 
tipus de material per afavorir el reciclatge

tre altres recomanacions per a 
la cura del medi ambient.
El regidor de medi ambient, 
Joan Xavier Gabarró, explica 
l’aposta en aquestes campa-
nyes i actuacions per consci-
enciar  sobre la importància 
de tenir cura del medi ambient 
i promoure un seguit d’hàbits, 
com la reutilització i el reciclat-
ge, amb els residus. 

ÒDENA / LA VEU

Gràcies a la implantació 
d’aquest servei, els ciutadans 
i empreses d’Òdena poden 
beneficiar-se d’un servei de 
resolució de consultes me-
diambientals i comunicació 
d’incidències en l’equipament 
urbà. Línia Verde afavoreix 
l’ús de las “bones pràctiques” 
mediambientals i en conse-
qüència, en el desenvolupa-
ment d’un municipi sostenible.
El servei Línia Verde es va 
implantar al nostre municipi el 
desembre del 2013. Òdena va 
ser un dels primers municipis 
que va posar en funcionament 
el servei Línia Verde a través 
de l’APP. Els veïns han acollit 
molt bé aquest servei i n’és 
mostra l’ús continu que en fan.
Per a utilitzar el servei a tra-
vés del telèfon intel·ligent o de 
la tauleta, només cal descar-
regar l’aplicació Línia Verde. 
L’usuari es connecta a Play 
Store o APP Store i d’una for-
ma fàcil i intuïtiva es produeix 
la descàrrega. Aquesta aplica-
ció és completament gratuïta.
Una vegada oberta l’aplicació 
en el dispositiu mòbil, l’usuari 
decideix si plantejar una con-
sulta o comunicar una incidèn-
cia. El procediment és molt rà-
pid i senzill. Per a comunicar 
una incidència, n’hi ha prou 
amb seleccionar el tipus de 
categoria. Per a la geolocali-
zació, l’APP Línia Verda s’en-
carrega de detectar de forma 
automàtica les coordenades 
exactes en les quals se situa. 
Posteriorment, es pot adjuntar 
una foto de la incidència amb 
una breu descripció. Una ve-
gada enviada, el responsable 
nomenat per l’Ajuntament rep 
la notificació. A partir d’aquest 
moment, s’inicien els tràmits 
per a donar solució a la inci-
dència detectada. El ciutadà 
coneix en tot moment l’estat 
en el qual es troba la seva in-
cidència comunicada gràcies 
a les notificacions que rep en 
el seu dispositiu mòbil.
Aquest servei, a més d’impli-

car al ciutadà en la construc-
ció d’un municipi més soste-
nible, facilita en gran mesura 
la gestió diària dels respon-
sables del propi Ajuntament. 
A més d’agilitar els temps de 
reacció, dóna a conèixer situ-
acions de millora que si no fos 
per la col·laboració ciutadana, 
el propi Ajuntament no tindria 
constància.
Al nostre municipi, el tipus 
d’incidències que s’han comu-
nicat més són aquelles que fan 
referència a la “Il·luminació”, 
seguit de “Senyals “ i “Mobi-
liari Urbà”. Fins al moment, 
s’han rebut 319 incidències de 
les quals el 89% ja han estat 
solucionades.
Per a poder resoldre qualsevol 
consulta a nivell mediambien-
tal, també es pot accedir a la 
web www.liniaverdaodena.cat 
. A través d’aquest domini, el 
ciutadà pot plantejar qualsevol 
consulta mediambiental i en 
un termini màxim de 24 hores 
tindrà resposta per un equip 
d’experts en la matèria.
En aquest enllaç, també exis-
teix una àmplia informació de 
consulta sobre ordenances, 
legislació bàsica, notícies me-
diambientals d’actualitat, es-
deveniments del sector, etc. 
Un extens contingut persona-
litzat del propi municipi.
La implantació del servei Línia 
Verda ha suposat el Premi de 
Qualitat 2013 en la categoria 
de Desenvolupament Urbà 
Saludable i Sostenible atorgat 
per la Red Española de Ciu-
dades Saludables (RECS) en 
altres Ajuntaments d’Espanya. 
Aquest premi reconeix aque-
lles iniciatives que col·laboren 
a millorar l’entorn físic i funci-
onal del municipi promovent el 
desenvolupament socioeco-
nòmic i afavorint la qualitat de 
vida personal, familiar, laboral 
i social dels ciutadans.
L’Ajuntament d’Òdena se sent 
molt orgullós dels resultats ob-
tinguts fins a la data d’avui i 
agraeix la important participa-
ció ciutadana, que demostra la 
implicació i interès dels ciuta-
dans pel seu municipi.

Balanç molt positiu dels 
mesos de funcionament del 
servei de Línia Verde a través 
de l’APP
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ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

L’associació ‘Teca i Festa’, 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament, va organitzar la Festa 
de la Verema d’enguany el 
diumenge 28 de setembre. 
Com és tradició, els verema-
dors van anar cap a la vinya 
ben aviat, a les 8 del matí, la 
gran majoria en un dels dos re-
molcs de tractor plens de gent 
que van sortir del parc de Cal 
Ponsa. La verema d’aquest 
any no va ser tant abundant 
com en altres edicions ja que 
els senglars van passar abans 
per les vinyes. Tot i això es va 
poder collir prou raïm per fer la 
trepitjada popular. Un cop ve-
remat el camp, els assistents 
van tornar a pujar als tractors 
per anar a l’esmorzar dispo-
sat al parc de Cal Ponsa. Els 
membres de ‘Teca i Festa’ van 

L’Associació “Teca i Festa” organitza una exitosa 
Festa de la Verema als Hostalets

idear dos menús: Un de més 
lleuger que incloïa pa de pa-
gès, botifarra, postres, cafè i 
beguda. I un de forquilla que, 
a més, duia seques i cansala-
da. Un cop acabat l’àpat, els 
més petits van iniciar la trepit-

jada del raïm, activitat que no 
va poder durar gaire estona 
ja que a les 12 es va posar a 
ploure intensament i es va ha-
ver de donar per finalitzada la 
trepitjada. 

CARME / LA VEU

El passat dissabte 27 de se-
tembre, el govern municipal 
de Carme, integrat per ERC i 
CIU, va fer la setena sessió in-
formativa d’aquesta legislatu-
ra adreçada a la població. La 
xerrada va ser conduïda per 
l’alcalde, Jordi Sellarès, acom-
panyat de l’Ildefonsa Tarrida, 
primera tinent d’alcalde i Joan 
Hernan, regidor de CIU. 
La Sra. Tarrida, a l’igual que 
en les darreres sessions, co-
mençà parlant de les finances 
municipals, tema complicat 
però necessari perquè la gent 
conegui de primera mà la si-
tuació econòmica. Parlà del 
deute municipal, del deute de 
la Generalitat, del control de 
les despeses i quines s’han 
retallat. Explicà també com 
s’ha desencallat l’expedient 
d’urbanització de l’Obaga, 
obres que es reiniciaran pro-
perament i de l’acabament de 
la primera fase de les obres de 
Viure al Poble més.  
Seguidament el Sr. Hernan va 
fer un repàs a qüestions rela-
cionades amb el manteniment 
i la neteja de les escoles; de 
quines activitats es preveuen 
fer per la segona festa major, 
Sant Martí, tenint en compte 
que el diumenge abans coin-
cideix amb el 9 de novembre; 
dels cursos de català adreçats 
a tota la població i també d’an-
glès (conversa) i del registre 
municipal de gossos perillo-
sos.
L’alcalde començà explicant 
qüestions puntuals, entre les 
quals destacà el nou punt de 
recollida de voluminosos i la 

importància de respectar els 
dies de recollida i el bon ús 
d’aquest punt; en relació a 
la cessió d’ús i la gestió del 
cementiri parroquial a l’Ajun-
tament per 30 anys, informà 
que es confeccionarà l’inven-
tari d’aquest amb el suport de 
la Diputació; de la sessió in-
formativa que es realitzarà el 
dissabte 11 d’octubre sobre el 
desfibril·lador instal·lat al Ca-
sal i finalment anuncià que la 
Diputació portarà a terme el 
catàleg de camins del municipi 
de Carme.
Quant a obres i inversions 
comunicà al públic assistent 
que malgrat l’aprovació de 
195.000 EUR del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de la Ge-
neralitat sol·licitat pel projecte 
“obres de millora a la via pú-
blica”, consistent en 21 ac-
tuacions repartides per tot el 
poble: asfaltat de carrers, re-
collida i conducció d’aigües de 
pluja, accessibilitat, voreres 
malmeses, punts amb poca il·
luminació, etc, no es licitaran 

les obres donat que la Gene-
ralitat tardaria uns 3 anys en 
fer efectiu el pagament de les 
mateixes
També explicà que la renova-
ció de la piscina per a infants, 
l’obertura de més espai com 
a solàrium i també per a ma-
gatzems per la zona esportiva, 
finançada amb 135.000 EUR 
per Xarxa de Diputació, es li-
citarà aquesta tardor. 
Informà dels ajuts que ha ator-
gat la Diputació de Barcelona 
de 17.549 EUR per arranjar el 
camí del cementiri fins la Clota 
i de 29.441 EUR per la caixa 
escènica del Centre recreatiu 
i cultural. Finalment explicà 
que la Diputació ha aprovat 
la construcció d’una passarel·
la al marge Nord del pont de 
Carme, obra molt necessària 
ja que actualment els vianants 
només poden utilitzar l’única 
vorera existent.
Com sempre, s’acabà l’acte 
amb preguntes diverses per 
part del públic assistent. 

Sessió informativa de l’Ajuntament de Carme

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

Gairebé 400 persones van 
participar, dissabte, a Vallbona 
d’Anoia, en els actes del Dia 
Internacional de la Gent Gran, 
que se celebra l’1 d’octubre. 
Organitzada pel Consell de la 
Gent Gran de l’Anoia del Con-
sell Comarcal, aquesta vegada 
amb el suport de l’Ajuntament 
de Vallbona, la commemo-
ració té lloc cada any en un 
municipi diferent de la comar-
ca i, des que es va iniciar ara 
fa cinc anys, està superant la 
participació edició rere edi-
ció. També hi col·laboren la 
Diputació de Barcelona, els 
Ajuntaments d’Òdena, Jorba, 
Piera, els Hostalets de Pierola 
i Igualada, l’Associació Gent 
Gran Montserrat Parc i l’Ate-
neu Sant Martí de Tous.

La jornada va començar, al 
punt del migdia, amb una cer-
cavila amb els Falcons i Taba-
lers de Vallbona d’Anoia que 
va recórrer els carrers del nucli 
antic i va acabar desembocant 
a la Plaça de l’Església, on va 
tenir lloc, sota un sol de justí-
cia, una exhibició falconera. 
Les singulars construccions 
humanes dels falcons vallbo-
nencs van arrancar els aplau-
diments del nombrós públic.
Després, la gent gran de la 
comarca es va desplaçar fins 
al pavelló poliesportiu Antoni 
Casas Ferrer per gaudir d’un 
dinar popular i de tota una tar-
da de germanor, amb un es-
pectacle sorpresa de ‘clowns’, 
a càrrec de la companyia Toni-
ton, i un ball popular amb Pa-
ris La Nuit.

400 persones de l’Anoia
celebren el Dia Internacional 
de la Gent Gran a Vallbona

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

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

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

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

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

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

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS

i
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PIERA / LA VEU

El Correllengua és una iniciati-
va popular que se celebra anu-
alment en els territoris de parla 
catalana. Piera s’hi adhereix un 
cop més organitzant actes de 
caire cultural, lúdic, festiu i rei-
vindicatiu. 
Els actes del Correllengua a Pi-
era es fan en diverses jornades, 
amb el 3 d’octubre com a data 
d’inici i el 31 d’octubre com a 
data final coincidint amb la festa 
de la Castanyada i amb impli-
cació dels organitzadors, la Ter-
ritorial de l’ANC a Piera, en el 
Castanyada Rock. El Correllen-
gua compta amb el suport i la 
col·laboració de la CAL, la Tita, 
l’Associació Juvenil l’Espurna 
de Piera, assemblea.cat Piera, 
Economistes per la Indepen-
dència, l’Associació de Dones 
de Piera i l’Ajuntament de Piera.

PROGRAMA D’ACTES
Divendres 3 d’octubre
A les 20.30 h, a l’Espai d’Enti-
tats (C/ Folch i Torres, s/n)
Presentació del llibre Decidir, 
un exercici de legitimitat demo-
cràtica
Amb Damià del Clot, jutge degà 
de Badalona, promotor del ma-
nifest dels jutges a favor del 
dret a decidir i Josep M. Noales, 
advocat i mediador

Diumenge 5 d’octubre
A les 17 h, al Teatre Foment de 
Piera
Teatre infantil: Avi, què és la Di-
ada?
A continuació, a la pl. del Peix, 
xocolatada per a la quitxalla
Divendres 10 d’octubre
A les 22 h, al Teatre Foment de 
Piera
Concert: El Pubill del Raval i 
Cesk Feixas
Dijous 16 d’octubre
A les 19 h, al Casal per a Joves 
i Grans
Catalunya i la necessitat econò-
mica del nou estat
Xerrada debat amb la Sectorial 
d’Economistes de l’Assemblea 
Nacional Catalana
Dissabte 18 d’octubre
A les 17 h, a la plaça de la Creu
Plantada de colles i gran cerca-

Comencen els actes del Correllengua

vila
A continuació, a la pl. del Peix, 
IV Mostra de grups folklòrics
Falcons de Piera, Diables de 
Piera, Colla Infantil dels Diables 
de Piera, Pubillatge de Piera, 
Agrupació Sardanista de Piera, 
La Tita El Fumat, Petits Eixerits 
Tabalers de Piera, colles de foc 
i bestiari convidats sorpresa
A la nit, a la pl. del Peix, concert 
dels Pastorets Rock. Seguida-
ment, ball i música amb el DJ 
Ka.
Divendres 31 d’octubre
A les 18 h, a la font del Roc (C/ 
Sant Cristòfol)
Castanyada popular
A la nit, a la Nau del Sanahuja
Castanyada Rock
Amb Aspencat, Strombers, Cor 
Fort, Miquel del Roig i Juantxo 
Skalari

PIERA / LA VEU

El dimecres 24 de setembre, 
el ple de l’Ajuntament de Pie-
ra es va sumar als nombrosos 
municipis catalans que han 
aprovat una moció de suport a 
la consulta del 9 de novembre. 
Amb 11 punts a debatre i 
un públic ansiós d’assistir a 
aquest moment històric per 
Catalunya, l’alcalde Jaume 
S. Guixà va donar pas, des-
prés d’haver aprovat l’acta 
de la sessió plenària anterior, 
al punt 7 de l’ordre de dia, la 
moció de suport a la convoca-
tòria de consulta sobre el futur 
polític de Catalunya del 9 de 
novembre.
Un cop llegida la moció, un 
total d’11 vots a favor van ar-
rencar els aplaudiments del 
públic assistent a la sala de 
plens, que celebrava el recol-
zament del municipi a la con-
sulta, davant l’abstenció del 
grup del PSC i d’un regidor del 
PP i 2 vots en contra d’un regi-
dor de PP i de PxC.
La presentació d’aquesta mo-
ció de convocatòria als ajun-
taments d’arreu del territori ha 
estat promoguda per l’Associ-
ació de Municipis per la Inde-

pendència (AMI) i l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM).
El ple pierenc també va apro-
var la resta de punts, la ra-
tificació de dos acords de la 
Junta de Govern sobre l’apro-
vació de l’addenda al conveni 
de col·laboració del projecte 
Popet i sobre recurs contra 
l’acord de suspensió de llicèn-
cies i la moció per a l’elecció 
democràtica dels alcaldes i al-
caldesses, presentada per Ini-
ciativa Verds, Esquerra Unida 
i Alternativa. Només tres punts 
es van aprovar per unanimitat, 
l’aprovació de la declaració 
d’especial interès i utilitat mu-
nicipal de les obres de l’edifici 
Secció d’Institut Salvador Cla-
ramunt, la moció del PSC per 
adoptar immediatament un pla 
de recolzament a l’alimentació 
infantil i la moció de suport als 
actes del Correllengua 2014.
Tots els punts van ser deba-
tuts amb arguments i opinions 
diverses; l’únic punt que no va 
trobar suficient suport va ser la 
moció per a la municipalització 
dels serveis públics externs de 
l’Ajuntament de Piera presen-
tada pel grup per d’IV-EUiA, 
que va ser desestimada.

Piera dóna suport 
a la consulta del 9-N

PIERA / LA VEU

En el marc de les Jornades 
Europees del Patrimoni (JEP 
2014), Piera Turisme va or-
ganitzar una excursió a Ca 
n’Aguilera per conèixer el pa-
trimoni arquitectònic i la història 
d’aquest barri pierenc. 
Una quarantena de persones 
va participar en la sortida orga-
nitzada per Piera Turisme, amb 
el suport de la regidoria de Tu-
risme, per conèixer el patrimoni 
del barri pierenc de Ca n’Aguile-

ra, dins les Jornades Europees 
del Patrimoni (JEP 2014).
El grup d’excursionistes sortia 
a les 10 del matí de la plaça 
Montmar de Piera per anar en 
cotxes particulars al nucli urbà 
de Ca n’Aguilera. Arribats allà, 
es va iniciar un recorregut de 
dues hores de durada, a peu 
pel nucli habitat, i els caminants 
van poder conèixer els inicis i 
l’origen del nom del barri, des 
de la família Aguilera, els car-
rers, les activitats i petites his-

Piera va participar en les Jornades Europees del Patrimoni
tòries i anècdotes quotidianes, 
des de l’antiguitat fins avui.
La visita finalitzava a l’església 
de la Mare de Déu de la Mercè, 
construïda al segle XVIII, per 
Francesc Berenguer, un deixe-
ble predilecte d’Antoni Gaudí. 
La llicència és de 1712 i va ser 
inaugurada el 1910.
Finalment, es va entregar un 
tríptic als assistents referit a 
aquesta edificació i un clauer 
com a record d’aquest esdeve-
niment.

La presentació del literària engega els actes del Correllengua

ROSICH MOTORS, S.L. 

  Av Països Catalans, 30  -  Pol.Ind. Les Comes -  08700 Igualada 
Tel . 938033650  -  Fax. 938051842  -  rosichmotors@bosch-bcs.com

· Multimarca i multiservei

· Qualitat Bosch

· Mantenim la garantia 
  d’origen

· Servei de planxa i pintura
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MASQUEFA / L’ALZINAR

El Govern de Masquefa ha ge-
nerat un deute amb l’Alzinar 
de 25.000€ en els últims cinc 
anys incomplint així el conve-
ni de la piscina. La morositat 
del Govern ha impedit aquests 
anys més inversió i entre d’al-
tres coses, establir una política 
de preus molt més reduïda per 
tothom, tal i com l’Alzinar sem-
pre ha desitjat. Ara, l’Ajunta-
ment rescindeix unilateralment 
el conveni.
L’Alzinar i l’Ajuntament de 
Masquefa han col·laborat al 
llarg dels últims 52 anys per 
a que Masquefa tingui piscina 
tots els estius. D’aquesta ma-
nera la piscina de l’Alzinar té 
una funció pública i és oberta a 
tots els vilatans.
Des de l’any 2007 existia un 
conveni entre l’entitat i l’Ajun-
tament a través del qual s’es-
tablia un mecanisme de col·
laboració i cooperació per 
tal de garantir un bon funcio-
nament i manteniment de la 
instal·lació.
En el Ple Municipal del passat 
18 de setembre el govern va 
decidir rescindir el conveni de 
col·laboració signat l’any 2007 
entre l’Ajuntament i l’Alzinar 
pel servei de piscina amb els 
vots a favor de 7 del 8 regidors 
del Govern.
L’argument principal per la res-
cissió del conveni, és que l’Al-
zinar no ha complert el conveni 
al no presentar liquidacions ni 
pactar els preus de piscina. La 
carta que tots el socis abonats 
de piscina van rebre amb data 
de 1 de juliol on es retornava 
un 10% de l’abonament per 
l’acord de preus a canvi de 
5.000 € d’ajuda per les obres 
de rehabilitació, desmenteix 
aquest darrer argument. L’Al-
zinar va retornar un 10% a 
tots els abonats complint lo 

acordat, però dels 5.000€ de 
l’Ajuntament encara no s’ha 
vist ni un cèntim.
El passat 12 de maig, ara fa 
mes de cinc mesos, el Ple 
Municipal aprovava un ajut de 
10.000 € per la rehabilitació 
de la piscina en la que l’Alzinar 
ha invertit 35.000 € dels seus 
propis fons. En el mateix acord 
l’Alzinar donava accés gratu-
ït als nens i joves dels Casals 
d’estiu i de l’assistència social 
a la piscina Tots aquests nens 
i joves han gaudit la piscina 
aquest estiu. L’Alzinar ha pre-
sentat totes les factures i els 
comprovants de pagament, 
però d’aquests 10.000€ tam-
poc s’ha vist ni un cèntim.
Els socis de l’Alzinar han as-
sumit el 100% de les pèrdues 
en els darrers 5 anys, malgrat 
que la clàusula cinquena del 
conveni diu clarament que les 
pèrdues s’assumiran al 50% 
entre l’Alzinar i l’Ajuntament. El 
govern no ha assumit mai ni un 
cèntim de les pèrdues.
L’inici d’aquest conflicte co-
mença les temporades 2009 i 
2010 quan l’entitat va presen-
tar tota la liquidació de les tem-
porades amb unes pèrdues 
aproximades de 20.000€. Mal-
grat les reiterades peticions de 
l’Alzinar a fer efectiu el conve-
ni, el Govern mai va complir i 
la seva morositat i va posar en 
greu perill la viabilitat econòmi-
ca de l’Alzinar. Mai es va rebre 
resposta al respecte, limitant 
l’aportació municipal a una mà 
de pintura l’any 2011.
L’any 2011 l’Alzinar ja no va 
acordar el servei amb l’Ajunta-
ment, ja que la Corporació ha-
via incomplert reiteradament el 
conveni. Les temporades 2012 
i 2013 la gestió de la piscina 
va ser externalitzada a través 
d’una empresa, concretament 
Llop Gestió de l’Esport, per tal 

de no perdre més diners i no 
haver d’assumir més pèrdu-
es. L’Ajuntament hi va estar 
d’acord, la prova està en que 
en aquests anys no tenim cap 
reclamació de liquidacions de 
piscina.
La morositat del Govern ha 
impedit aquests anys més in-
versió i entre d’altres coses, 
establir una política de preus 
molt més reduïda per tothom, 
tal i com l’Alzinar sempre ha 
desitjat. Podem dir sense por 
a equivocar·nos que la piscina 
de l’Alzinar és la piscina d’ús 
públic amb el cost més reduït 
per l’administració de tota la 
comarca. A Masquefa des del 
2009 l’Administració local no-
més ha assumit l’aigua, la res-
ta de despeses: obres, mante-
niment, reparacions i pèrdues 
a dia d’avui les ha assumit l’Al-
zinar i els socis de l’Alzinar. En-
tre els anys 2009 i 2013 el Go-
vern de Masquefa ha generat 
un deute amb l’entitat d’aproxi-
madament 25.000€.
El Govern ha resolt anticipada-
ment el conveni de la piscina 
i fa una reclamació a l’Alzinar 
d’un import de 8.000€ en con-
cepte d’imports no amortitzats 
per culpa de la mateixa reso-
lució anticipada del conveni. 
Aquesta decisió és un despro-
pòsit jurídic que deixa a l’entitat 

desemparada i que per tant tin-
drà una resposta jurídica.
Fins avui, la Junta havia optat 
per no entrar en un conflicte 
obert amb el Govern, però ha 
arribat el moment de què en 
la propera assemblea els so-
cis decideixin quina línia d’ac-
tuació s’ha de marcar davant 
d’aquest assetjament que l’en-
titat està rebent. Fins i tot en el 
citat Ple Municipal un regidor 
de Govern va insinuar que els 
membres voluntaris de l’Alzi-
nar s’emportaven materials de 
la piscina cap a casa seva.
En aquests darrers anys la 
imatge de l’Alzinar respecte a 
la piscina s’ha vist deteriorada 
a conseqüència de les criti-
ques sobre els preus i desqua-
lificacions injustes causades 
per la morositat del Govern. 
L’entitat no està disposada a 
continuar amb aquesta situa-
ció. La voluntat de la Junta és 
que la piscina de l’Alzinar con-
tinuï tenint la funció social que 
sempre ha tingut en el seu ús 
públic. Aquest ha estat sem-
pre l’esperit de l’Alzinar i de la 
bona gent que la va construir 
en hores lliures i amb les seves 
mans. Què continuï sent així 
només és qüestió de voluntat i 
responsabilitat. I l’Alzinar, mal-
grat tot, obrirà la piscina l’estiu 
del 2015.

L’Ajuntament de Masquefa no compleix el conveni 
de la piscina amb l’Alzinar i el rescindeix

PIERA / LA VEU

La regidoria d’Empresa i 
Ocupació de Piera amb la 
col·laboració de la Unió Em-
presarial de l’Anoia ha orga-
nitzat pel proper 10 d’octubre 
una taula rodona per informar 
sobre les tendències del mer-
cat laboral actual, els sectors 
amb més futur, les ocupacions 
emergents i els perfils profes-
sionals més valorats per les 
empreses. 
La sessió, que es farà al 1r pis 
del Teatre Foment de Piera, 
està pensada per persones 
usuàries dels serveis d’ocu-
pació locals. En aquesta taula 
rodona es parlarà sobre les 
tendències del mercat laboral 
actual. Quins són els  sectors 
amb més futur,  les ocupa-
cions emergents i els perfils 
professionals més valorats per 
les empreses.
Amb l’increment de l’atur  es 
redueixen llocs de feina, de-
sapareixen oficis centenaris, 
però d’altra banda, sorgeixen 
noves oportunitats a professi-
onals amb inquietuds, exper-
tesa i empenta per obrir nous 
horitzons i provar nous reptes.
La taula comptarà amb la par-
ticipació de professionals dels 
sectors agroalimentari, les 
TIC, el paper, la metal·lúrgia, 
la logística, el turisme, el pac-
kaging i la moda.
La inscripció a la taula rodona 
és gratuïta. 
10 d’octubre de 2014
Hora: 10:30h · 12:30h
Lloc: Teatre Foment Piera 1r 
pis (c/ de la Plaça davant de 
l’Ajuntament)
Gratuït · Places limitades
Inscripcions a empresaiocu-
pacio@ajpiera.cat

Taula rodona sobre 
el moviment del 
mercat laboral 
organitzada per la 
Unió Empresarial de 
l’Anoia
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VECIANA / LA VEU

El passat dissabte dia 27 de 
setembre el poble de Veciana 
va viure la seva diada interge-
neracional anual amb una vi-
sita a les poblacions de Rupit, 
Tavertet i l’Estany.
A les vuit del matí un autocar 
ple de gom a gom va sortir de 
Veciana cap a La Gleva on va 
fer parada per esmorzar. Des-
prés d’esmorzar el grup es va 
adreçar al poble de Rupit on, 
de mà de dues guies, va vi-
sitar racons tant emblemàtics 
com la plaça major, l’església 
de Sant Miquel i el pont pen-
jant entre altres indrets. En 

acabar, i abans de dinar, es 
va fer una visita ràpida al sin-
gular poble de Tavertet, situat 
a cavall del Collsacabra i les 
Guilleries. Des del poble, situ-
at sobre imponents cingleres, 
hi ha una espectacular pano-
ràmica dels pantans de Sau 
i Susqueda i les valls que els 
envolten.  
A la tarda, i de tornada cap 
a Veciana, es va fer parada 
a la població de l’Estany per 
tal de visitar el monestir de 
Santa Maria. Una interessant 
visita pel museu, el claustre i 
església romànica van cloure 
la divuitena diada intergenera-
cional.

Veciana va viure la divuitena 
diada interegeneracional

CALAF / LA VEU

L’Ajuntament de Calaf es va 
sumar divendres a la moció de 
suport del món local a la con-
vocatòria de consulta sobre el 
futur polític de Catalunya del 9 
de novembre de 2014. A tra-
vés de la moció, l’Ajuntament 
es compromet a facilitar tots 
els recursos necessaris per 
fer-la possible. El text va ser 
aprovat pels vots favorables 
de l’equip de govern, i els re-
gidors de Plataforma de Cata-
lunya van votar-hi en contra. 
El portaveu del grup municipal 
de CIU, Joan Caballol, va afir-
mar que l’Ajuntament dona-
va suport a una consulta que 
era “el resultat de la voluntat 
d’un moviment transversal de 
la població”.  El portaveu de 
PxC, Javier García va afirmar 
per la seva banda  que “el pro-
cés era una estratègia per ta-

par les vergonyes dels polítics 
que han estat governant” i que 
estaven en contra de generar 
cap fractura amb l’estat espa-
nyol. 
Juntament amb Calaf, 873 
ajuntaments catalans més han 
donat suport a aquesta moció, 
el que representa del 91,55% 
dels municipis de Catalunya. 
Durant el ple també es va 
aprofitar també per formalitzar  
l’adhesió al Pacte Nacional 
pel Dret a Decidir i al Pacte 
Comarcal pel dret a decidir, 
una voluntat que l’Ajuntament 
de Calaf ja havia manifestat 
públicament amb la participa-
ció a l’acte que el passat 30 
de juny es va dur a terme al 
teatre de l’Ateneu d’Igualada 
i que va reunir representants 
d’entitats, partits polítics, sin-
dicats de l’Anoia.

Aprovada la moció de suport al 9N

LA LLACUNA / LA VEU

El passat 28 de setembre, a la 
Llacuna, es va fer la presentació 
oficial de la nova parella de ge-
gants bombers dels Geganters i 
grallers de la Llacuna coincidint 
amb el 20è aniversari dels Ge-
gants Andreu i Maria construïts 
l’any 1994. També es va fer una 
exposició dels 20 anys dels ge-
gants amb fotos donades per 
Yolanda Rubio, Carme Puxan i 
Joan Gol.
La jornada va transcórrer amb 
un ambient molt alegre i festiu 
esperant el gran moment per 
veure les noves figures cons-
truïdes per l’artesà Toni Mujal 
de Cardona. 
En aquest dia tan especial ens 
van acompanyar 14 colles de 
gegants i cap grossos d’arreu 
de Catalunya que van omplir 
la plaça Major de música i bon 
ambient. També van participar 
Entitats Culturals del poble com 
la Colla del Drac de la Llacuna 
i la Mulassa de la Llacuna  que 
van realitzar les seves actu-
acions moments abans de la 
presentació dels gegants. En-
tre la sirena d’emergències del 
vehicle del Cos de Bombers de 
la Llacuna i el toc  de tambors 
van aparèixer, ara sí, els nous 
gegants bombers de la Llacu-
na, l’Andreu d’Ancosa i la Maria 
de Vilademàger que, carregats 
pels portadors més veterans de 
la colla, David Abram i Pedro 
Guijarro, van fer el seu primer 
ball al mig de la plaça Major 
juntament amb els anteriors ge-
gants i el gegantó ballats pels 
portadors més novells, Paqui 
Celda, Carles Castillo i Maite 
Castillo. 

L’Andreu d’Ancosa i la Maria de 
Vilademàger, els gegants bom-
bers nous, agafen el relleu i 
d’ara endavant els podrem veu-
re saltant i ballant pels carrers 
i places del nostre país i l’es-
tranger. Aquestes figures repre-
senten un homenatge a tots els 
bombers i bomberes i sobretot 
a aquells/es que han perdut la 
vida en acte de servei i es va 
comptar, també amb la partici-
pació del Cos de Bombers Vo-
luntaris de La Llacuna, l’ADF de 
La Llacuna i St. Pere de Ribes 
i el Sr. Moisès Galan (Sotsins-
pector del Cos de Bombers i 
Cap de l’Area d’Operacions 
Regió d’Emergències Metro-
politana Sud), Carme Escriche 
(Vocal de Música de l’Agrupa-
ció de Colles de Geganters de 
Catalunya) i Jordi Masip (tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament de la 
Llacuna) i Escola de Vilademà-
ger de la Llacuna.
Els gegants de Sant Joan de 
Mediona i els Gegants de Terra 
Nostre de Poboleda van ser els 
encarregats d’apadrinar l’An-

La Llacuna va estrenar 
els seus nous gegants bombers

dreu d’Ancosa i la Maria de Vi-
lademàger i el Cos de Bombers 
Voluntaris de la Llacuna en van 
ser els padrins honorífics.
Acte seguit van realitzar una 
actuació el Ball de Bastons de 
la Llacuna i es va finalitzar els 
actes de presentació amb els 
versots a càrrec del Ball de Dia-
bles de la Llacuna.
A causa de la pluja no es va po-
der realitzar la tradicional cerca-
vila pels carrers de la Llacuna.
Per posar punt i final a la troba-
da és va fer el dinar de germa-
nor a on es va fer el sorteig de 
4 paneres per gentilesa de tots 
i cada un dels establiments del 
nostre poble juntament amb els 
patrocinadors Damm i Caves 
Vilarnau als quals els hi donem 
les gràcies.
També agrair a totes les colles 
geganteres participants, a les 
entitats de la Llacuna, Ajun-
tament de la Llacuna, Cos de 
Bombers Voluntaris de la Lla-
cuna, ADF de la Llacuna i Sant 
Pere de Ribes, Escola de Vila-
demàger de la Llacuna. 

MIRALLES / LA VEU

Aquest passat diumenge més 
de 70 persones varen gaudir 
de la Caminada per es Oba-
gues de l’Eura i del Gol. A tra-
vés dels camins que recorren 
aquestes obagues varem veu-
re les parts més bucòliques i 
alhora desconegudes de la 
Serra de Miralles. Durant la 
caminada varem poder gau-
dir dels colors i olors de tardor 
que fan els boscos del nos-
tre municipi i alhora conèixer 
aquests indrets més solitaris 
del país.
Per al proper diumenge 5 
d’octubre ja tenim a punt la 
Caminada infantil i  familiar 
que serà una sortida circular 
d’uns 6km per la Plana de 
Miralles. Un recorregut fàcil i 
planer ideal per passejar en 

família i inculcar als més petits 
l’hàbit de caminar i fer salut i 
també a estimar i respectar la 
natura.
Al voltant de les 11, i un cop 
tornats al punt de sortida, tots 
els caminaires podran gaudir 

Diumenge, caminada infantil i familiar 
per la Plana de Miralles

de l’espectacle de titelles “El 
bavastell antic” a càrrec de la 
companyia Galiot Teatre. El 
preu és de 3€ per persona i 
els menors de 12 anys no pa-
guen. Aquest preu inclou l’es-
morzar i l’espectacle.
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CALAF / LA VEU

Aquest cap de setmana Calaf 
es va sumar, com altres muni·
cipis de Catalunya, a les Jor·
nades Europees del Patrimoni, 
amb l’oferiment de visites guia·
des i gratuïtes.
L’activitat que va tenir més èxit 
va ser la que es va portar a ter·
me dissabte al matí. Al voltant 
d’una quarantena de persones 
va participar de la visita “Des·
cobeix els orígens de Calaf” 
que va consistir en una visita 
històrica pel centre de la vila. 
Així es va poder conèixer el 
castell, les muralles i portals, 
les esglésies i la plaça portica·
da (declarada Bé Cultural d’In·
terès Nacional). Els visitants 
van poder escoltar explicaci·
ons sobre els orígens històrics 
de la vila i el seu famós mercat 
i sobre del perquè sense Calaf 
no hi hauria hagut “pessetes”.
A la tarda una desena de per·
sones van participar de la visi·
ta guiada al Castell de Calaf. 
Construït durant el segle XI, el 
castell es troba situat a la part 
alta de la població, en un punt 
estratègic de control de dues 
vies de comunicació: l’una de 

nord a sud que comunicava el 
nord de Catalunya (Alt Urgell i 
Solsonès) amb un ramal de la 
via Augusta, passant pel mu·
nicipi romà de Sigarra (actual 
Prats de Rei); i l’altra d’est a 
oest, comunicant la Segarra i 
les terres de Lleida amb la Ca·
talunya central. 
El març de 2011 van acabar-se 
les tasques de restauració del 
castell de Calaf, iniciades el ju·
liol del 2009, i que han permès 
recuperar l’estructura exterior 
del monument, així com fer-ne 
visitable l’interior. 

Calaf va donar a conèixer un any més el 
seu patrimoni històric i cultural

Finalment diumenge també 
una desena de persones va 
visitar l’Ermita de Sant Sebas·
tià. L’ermita va ser erigida pels 
jurats de Calaf a finals del se·
gle XVII com a agraïment per 
haver deslliurat la població de 
la pesta bubònica que feia es·
tralls a tot Catalunya. Els par·
ticipants van poder conèixer 
aquesta ermita rural situada al 
turó que rep el mateix nom, des 
d’on es poden gaudir de vistes 
panoràmiques sobre la vila i el 
paisatge de l’altiplà calafí. 

CALAF / LA VEU

El doctor Josep Maria Torras i 
Ribé, historiador igualadí es·
pecialista en història moderna 
i en particular en la Guerra de 
Successió, va ser l’encarre·
gat el passat divendres d’ofe·
rir una nova conferència dins 
dels actes del cicle “Calaf, 
1000 anys d’història”, que es 
desenvolupa en motiu del Mil·
lenari de la vila.
Durant la seva exposició, 
Torras i Ribé va parlar de les 
repercussions que la Guerra 
de Successió va tenir sobre 
la població civil. L’historiador 
va afirmar que la de Succes·
sió no va ser una guerra con·
vencional, ja que més enllà 
del conflicte militar, de la lluita 
entre dos exèrcits, hi va ha·
ver una intencionalitat puniti·
va i de represàlia per part de 
l’exèrcit borbònic contra la po·
blació civil catalana. La violèn·
cia, el saqueig, les execucions 
sumàries, i el terror es van fer 
servir com a armes de terroris·
me militar, -va explicar Torras i 
Ribé-,  amb la única finalitat de 
debilitar i sotmetre el territori, 
en una clara mostra d’animad·
versió de la dinastia borbònica 
contra  Catalunya.
Torras i Ribé va explicar que 
es poden definir tes etapes 
dins del conflicte, durant les 
quals la població civil va re·
sultar extremadament malpa·
rada.
La primera etapa la podem si·
tuar al voltant de l’any 1706, 
quan Catalunya va ser en·
vaïda per primera vegada 
pels exèrcits borbònics. Ja 
en aquesta època existien un 
conjunt de projectes de re·
presàlia política contra la po·
blació civil, com la d’incendiar 
les principals poblacions cata·
lanes a través d’una veritable 
política de sang i foc. Aques·
ta estratègia es va posar en 
pràctica l’any 1707 a la ciutat 
de Xàtiva. L’exèrcit borbònic 
pretenia  esborrar no sols físi·
cament, sinó històrica, jurídica 
i, fins i tot metafòricament la 
població, en una manera de 
procedir fins llavors inèdita a 
la història d’Europa. L’extermi·
ni de Xàtiva no va ser una de·
cisió d’estratègia militar, sinó 
que va tenir com a única fun·
ció exercir un càstig exemplar 
que pretenia atemorir la resta 
de pobles i propiciar la seva 
submissió davant les forces 
borbòniques. 
La segona etapa, la situem, 
segons Torras i Ribé entre 

1707 i 1713, quan Catalunya 
es converteix en el teatre prin·
cipal de la guerra. Els borbò·
nics ocupen ciutats importants 
de Catalunya com Lleida o 
Tortosa i la frontera s’estableix 
aproximadament a Cervera, 
un territori que passa a ser 
una terra de ningú, amb esca·
ramusses constants per part 
de l’exèrcit de felip V. L’histo·
riador va explicar, per posar 
un exemple, que malgrat hi 
hagués hagut una capitulació 
signada després de la con·
questa de Lleida, i malgrat ha·
ver posat fi al setge, la ciutat 
es va veure sotmesa durant 8 
dies a un saqueig constant, hi 
van haver execucions sumàri·
es als resistents, i es van viure 
diverses setmanes de continu 
espoli. “La guerra no només va 
ser entre els militars, sinó que 
va ser una guerra de militars 
contra pagesos, destinada a 
debilitar la població, generar 
misèria, pobresa i devastació” 
–va apuntar Torras i Ribé.
En aquesta època els pobles 
de la zona de frontera, com va 
ser el cas de Calaf, es van de·
dicar a alimentar els exèrcits. 
Al voltant de 10.000 soldats 
eren destinats anualment a la 
requisa de les collites, i es cal·
cula que anualment les tropes 
s’emportaven, sota amenaces 
de mort i execucions, 7.000 
quarteres de blat. “Això gene·
rava un panorama de fam, de·
solació i mort, cosa que queda 
reflectit perfectament en els 
llibres de defuncions de les 
parròquies amb unes punxes 
de mortalitat que es poden di·
ferenciar perfectament” –va 
apuntar l’historiador.
La tercera etapa es situa a 
partir del juliol de 1713, des·
prés de la signatura del tractat 
d’Utrech, l’inici del que s’ano·
mena el Cas dels Catalans, i 
la materialització de la invasió 
borbònica sense pràcticament 
disparar ni un tret. En aquest 
moment, entre 25.000 i 30.000 
efectius ocupen Catalunya, 
amb unes ordres clares de se·
veritat extrema en cas de no 
obtenir rendició. Les execu·
cions sumàries, la política de 
sang i foc i una brutalitat mai 
vista fins al moment, van ser 
la tònica dominant per acon·
seguir sotmetre el territori.
En acabar la xerrada el grup 
Family Gospel va oferir una 
selecció d’algunes peces del 
seu repertori i posteriorment 
es va oferir un refrigeri per tots 
els assistents.

Josep Ma Torras i Ribé: “La 
Guerra de Succecció no ser una 
guerra entre militars i pagesos, 
destinada a devastar la població”

ALTA ANOIA / LA VEU

Amb aquesta caminada es 
tanca el cicle de caminades 
L’ALTA ANOIA SORPRE·
NENT, Caminades Populars 
amb Històries que es va iniciar 
el mes de novembre del 2013 
i que, tot caminant i coneixent, 
ens ha portat per bona part del 
territori de l’Alta Anoia.
La caminada d’aquest diu·
menge ens porta a conèixer 
un patrimoni sorprenent. El 
seu propi nom, Costella de 
Balena, Forn de Calç i Font 
Puda, ja ens apunta que el 
patrimoni i les històries que si 
barregen seran ben diverses. 
Una invitació a recórrer el ter·
ritori amb una altra mirada.
Pujarem a la serra més alta 
de l’Alta Anoia, la Serra de 
Boixadors, per apropar-nos al 
magnífic castell que presideix 
aquest sector del nord de les 
nostres contrades, des d’on 
podrem admirar magnífiques 
vistes al sud i al nord, des de 
la Serra Litoral fins als Piri·
neus.
Baixarem per corriols i camins 
fins arribar a la Font Puda, on, 
podreu tastar l’aigua sulfurosa 
que hi brolla.
Seguint, aigües avall, arribem 
al nostre tercer punt d’interès 

patrimonial: un magnífic forn 
de calç, on es coïa la pedra 
calcària per convertint·la en 
calç viva i tot planejant, una 
pista ens portarà fins a la Ca·
pella de Sant Pere de Boixa·
dors, on es conserva un os de 
balena que tradicionalment 
s’ha identificat com a una cos·
tella, però... potser no ho és... 
què és? Diumenge ho sabrem.

Caminada “Costella de balena, Forn de calç i 
Font de Puda” per l’Alta Anoia

La sortida serà a 2/4 de 9 del 
matí des de l’aeròdrom de la 
Llavinera i es tracta d’un re·
corregut de 14 Km de dificultat 
moderada. Cal portar esmo·
zar i beguda. Les inscripcions, 
que són gratuïtes, es poden 
fer al Tel. 938690366 (de di·
lluns a dissabte – matí i tarda; 
diumenge– matins). E-mail: 
info@altaanoia.info



Espectacle de gols a les Comes i primers tres 
punts de la temporada a l’OK Lliga
HOQUEI / DAVID VIA

Aquest passat dissabte l’IHC 
jugava el seu primer partit a 
casa en aquesta nova tem-
porada de l’OK Lliga, amb els 
ulls posats en els tres punts 
després de perdre per 3-2 en 
el camp del Calafell, en un par-
tit que van arribar a liderar per 
0-2.
El rival del IHC aquest dissabte 
va ser el Vilafranca, que venia 
de guanyar el primer partit per 
6-1 contra el recent ascendit 
Enrile Pas Alcoy.
El partit va començar desta-
cant un atac constant per part 
dels visitants, que varen produ-
ir en poc més de dos minuts, 
dos tirs entre els tres pals, des-
tacant un que el travesser va 
refusar.  
El atac del Vilafranca era cons-
tat, però el IHC estava molt bé 
en defensa, mostrant una gran 
seguretat en tasques defen-
sives que va ser presents fins 
al final del partit i que gràcies 
a això van aconseguir moltes 
contres, la major part de les 
quals van finalitzar en gol. 
El primer gol va ser a favor del 
conjunt local. L’IHC va tenir 
sort quan, a la hora de xutar 
un tir llunyà, la bola va tocar 
en un defensor i la trajectòria 
d’aquesta va ser diferent a l’es-
perada, entrant ja amb el por-
ter batut. L’alegria, però, no va 
durar gaire. El gol el va anotar 
Pep Molas. L’equip visitant va 
saber refer-se del primer gol i 

un espectacular Elagi Deitg, 
que va ser clau aquesta nit, va 
aconseguir aturar la pilota. 
L’àrbitre va assenyalar el final 
del partit donant els primers 
punts al Monbus Igualada. El 
proper partit, aquest cap de 
setmana, serà a la pista del 
Voltregà, demà dissabte a les 
8 del vespre.
MONBUS IHC 6 (3/3) Equip 
Inicial: Elagi Deitg, Ton Baliu 
(2), Jaume Molas (2), Sergi Pla 
(1), Daniel López (1) Equip Su-
plent: Jassel Oller, Joan Mun-
tané, Cesar Vives, Albert Que-
rol i Alex Ferrer.
VILAFRANCA 1 (1/0) Equip 
Inicial: Gerard Camps, Marc 
Navarro (1), Jordi Esteva, Ro-
ger Rocasalbas, Xavier Caldú 
Equip Suplent: Jordi Galán, 
Rubén Fernández, Joan Váz-
quez, Enric Martí, Josep María 
Martí.
GOLS: Primera part: 1-0 Jau-
me Molas (Minut 7), 1-1 Na-
varro (Minut  7:20), 2-1 Ton 
Baliu (Minut  12), 3-1 Sergi Pla 
(Penal, Minut 21). Segona part: 
4-1 Ton Baliu (Minut 2:30), 5-1 
Jaume Molas (Minut 3:20), 6-1 
Daniel López (Minut 18:00). 
Resultats equips base:

Imatge del partit de dissabte passat a les Comes. Foto: Joan Guasch.

Jornada 2
HC Liceo - C.H. Mataró   6 - 4
Tordera - Cerceda    4 - 8
Enrile Alcoy - Voltregà   2 - 1
Monbus Igualada - Vilafranca  6 - 1
Reus Dep. - Moritz Vendrell  4 - 2
FC Barcelona - Calafell   9 - 2
Club Pati Vic - Noia Freixenet  4 - 1
ICG Lleida - C.P. Manlleu   ajr.

         PT j g e p     gf     gc    d
1 FC Barcelona 6 2 2 0 0 18 4 14
2 Reus Dep. 6 2 2 0 0 9 5 4
3 Cerceda 4 2 1 1 0 10 6 4
4 Club Pati Vic 4 2 1 1 0 6 3 3
5 Mom. Igualada 3 2 1 0 1 8 4 4
6 C.P. Manlleu 3 1 1 0 0 5 1 4
7 HC Liceo 3 2 1 0 1 8 7 1
8 Vilafranca 3 2 1 0 1 7 7 0
9 Noia Freixenet 3 2 1 0 1 4 6 -2
10 Enrile Alcoy 3 2 1 0 1 3 7 -4
11 Calafell 3 2 1 0 1 5 11 -6
12 ICG Lleida 1 1 0 1 0 4 4 0
13 Voltregà 1 2 0 1 1 5 6 -1
14 Mataró 0 2 0 0 2 7 11 -4
15 Tordera 0 2 0 0 2 5 13 -8
16 Moritz Vendrell 0 2 0 0 2 4 13 -9

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

OK Lliga masculina

PREBE. INICIACIÓ IHC - SFERIC 3-0
PREBENJAMI C MASQUEFA - IHC 0-3
PREBENJAMI B CAPELLADES - IHC 0-3
BENJAMI B IHC - ST JOSEP SS 12-4
BENJAMI A IHC - PIERA 12-2
ALEVI B ARENYS DE MAR - IHC 1-9
ALEVI A MANRESA - IHC 1-1
INFANTIL C IHC - ARENYS DE MUNT 7-7
INFANTIL B IHC - SANT CUGAT 7-0
INFANTIL A IHC - ARENYS DE MUNT 4-6
JUVENIL GEIEG - IHC 3-10
JUNIOR OLESA - IHC 1-12
SUB 23 Monbus IHC - VILAFRANCA 5-3
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l’empat no va tardar en arribar 
a mans de Navarro. 
A partir del primer gol del con-
junt visitant, l’IHC es va centrar 
en les contres i en les tasques 
defensives. Així va ser com el 
segon gol del Monbus Igualada 
va acabar produint-se, després 
d’una pèrdua de pilota del Vi-
lafranca al mig del camp, i que 
Baliu va acabar de convertir en 
gol. Més endavant, l’Igualada 
va tenir l’oportunitat de marcar 
el tercer des del punt de penal, 
després que el porter visitant 
hagués fet caure al jugador 
igualadí just abans de tirar a 
porteria. La jugada, un altre 
cop, va ser produïda després 
d’una contra. 

El porter va arribar a parar el 
penal, però la pilota va arribar 
a entrar. D’aquesta mane-
ra, el 3-1 pujava al marcador, 
una còmoda renda de 2 gols. 
L’Igualada no es podia relaxar 
però, més tenint encara en 
ment l’anterior partit que van 
perdre després d’haver liderat 
per la mateixa diferència de 
gols.
La primera part va acabar tres 
minuts després d’haver materi-
alitzat el penal, encara amb el 
3-1 en el marcador. 
Els segons vint-i-cinc minuts 
van començar amb domini per 
part de l’IHC i gràcies a això 
els locals no varen tardar en 
marcar el quart de la nit, un 

gol sobrat de qualitat després 
d’haver encadenat una paret 
i una passada de la mort que 
Ton Baliu transformava en gol. 
El Vilafranca cada vegada feia 
més i més errades defensives 
i l’IHC s’apropava cada vega-
da més al 5-1. I així, després 
d’una errada dels visitants Pep 
Molas va marcar el cinquè gol. 
Inevitablement, el 6-1 va ar-
ribar després d’una centrada 
des de la banda que Dani re-
matava a gol. 
L’únic aspecte negatiu del partit 
va ser la desena falta que l’IHC 
va cometre, donant l’oportuni-
tat al Vilafranca de poder mar-
car el seu segon gol, aquest 
cop de falta directa. Per sort, 

Jornada d’èxits pels agilitistes anoiencs 
en la prova anoienca del Campionat d’Espanya
AGILITTY / LA VEU

El passat cap de setmana 
es va celebrar una competi-
ció d’agility al Club d’Agility 
Rivalcan puntuable per al 
campionat d’Espanya de la 
RSCE i amb la col·laboració 
de Dingo Natura.
La prova es va dur a terme 
durant tot el cap de setmana 
participant més de 130 gos-
sos procedents de 14 clubs 
d’agility de Catalunya i un 
francès de Carcassona.
El agilitistes del Club mont-
buienc van fer pòdium durant 
el cap de setmana en diver-
ses categories. En Grau I de 
categoria estàndard van fer 
pòdium Jordi Montaño que 

va debutar per primer cop en 
competició, Matías Rodríguez  
i Jordi González, en la cate-
goria mini va pujar al pòdium 
Sensi Moreno. En Grau III es-
tàndard va fer pòdium Israel 
Fernández i en Grau II es-
tàndard i Grau III mini va fer 
pòdium Luis Luque, l’actual 
sotscampió mundial d’agility 
per equips. 
El Club d’Agility Rivalcan té 
una trajectòria de 23 anys 
d’experiència en el món de 
l’educació canina i l’agility, 
actualment entrena agilitistes 
per oci i professionalment i 
està especialitzat en educa-
ció i correcció de conductes 
canines.
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ELENA ALERT / CFI

Després de la derrota per la 
mínima l’anterior jornada con-
tra el Morell, el Club Futbol 
Igualada es desplaçava a Rubí 
decidit a lluitar per aquests 3 
primers punts que tant s’han 
resistit. El rival a batre va ser 
el Juventud 25 de Septiembre, 
un equip que fins al moment 
havia aconseguit dos empats 
i una victòria.
L’escenari del partit comen-
çava complicat: un camp molt 
petit i una pluja que quasi no 
va parar en cap moment. Tot i 
així, els homes de blau es van 
saber adaptar a les condicions 
i a les dimensions del camp i 
van sortir al camp molt ben po-
sicionats des de l’inici, la qual 
cosa els va permetre mantenir 
la possessió i el ritme del joc 
en la major part del partit. 
Les ocasions constants de 
l’Igualada contrastaven amb 
les poques ocasions d’un Ju-
ventud molt tancat i que no va 
fer perill a la porteria igualadi-
na. Amb la sensació de no ha-
ver pogut materialitzar i sabent 

Arévalo, lluitant una pilota.

El CFI aconsegueix els primers tres 
punts i abandona el darrer lloc

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

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

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

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

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

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

PITXITXI DE L’ANOIA

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 5
Viladecans - Torredembarra
Almacelles - Reddis
Tàrrega - Morell
Balaguer - Juv. 25 Sep.
Santboià FC - Torreforta
Mollerussa - Amposta
Rapitenca UE - Lleida Esp.
St. Ildefons - Vilanova
Igualada - El Catllar

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

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

que era vital fer-ho, l’Igualada 
se’n va anar al descans. La 
segona part va començar molt 
més intensa que la primera: 
prova d’això són les 9 targetes 
que l’àrbitre va mostrar durant 
aquests període de partit, 6 a 
jugadors igualadins i 3 a juga-
dors locals (que ja n’havien re-
but una al minut 41). Un total 
de 10 targetes que mostra una 
vegada més la intensitat del 
partit. La tònica seguia sent la 
mateixa que a la primera mei-
tat i el premi pels igualadins es 
va fer esperar: no va ser fins 
al minut 82 que el recentment 
recuperat Fran Arevalo enviés 
la pilota al fons de la xarxa per 
poder avançar l’Igualada al 
marcador i apropar aquests 3 
primers punts. Un cop això va 
passar l’entrenador del CFI, 
Joan Prat, va fer 2 canvis que 
van permetre a l’equip tenir 
més oxigen i evitar cap possi-
ble acció d’atac del Juventud. 
Amb el xiulet final i la pluja in-
cansable el CFI aconseguia 
portar cap a Igualada els pri-
mers 3 punts de la temporada, 

premi al treball i l’esforç fet fins 
ara.
El proper partit del CFI serà 
diumenge vinent a la tarda, a 
les Comes, davant El Catllar, 
líder del grup.
JUVENTUD 25 DE SEPTIEM-
BRE: Daniel Marín, Javier Fer-
nandez, David Escario, Jordi 
Alabella, Jose Manuel Rios, 
Sergi Venegas, Oscar Casa-
do, Javier Lerma, Kevin Guti-
errez, Joze Maari Buenache, 
Sergio Beas. Suplents: Victor 
Beas, Daniel Camino, Diego 
Armando Fernandez, Cristian 
Ruiz, Sergio Romero, Daniel 
Dominguez, Jose Sanchez. 
Entrenador: Santiago Fernan-
dez
CF IGUALADA: Felipe Oro-
zco, Bernat Sansano, Roger 
Peña, Robert Palau, David 
Baraldés, Fran Arevalo, Martí 
Just, Enric Palet, Eloi Jime-
nez, Bachana Lominadze, 
Oriol Dalmau. Suplents: Edu-
ard Morera, Alex Zamora, Pau 
Vidal, Jordi Castellano, Carles 
Güell, Roger Alvarez. Entre-
nador: Joan Prat 

Amb 4 gols:
Carlos Simón  San Mauro  4
Edgar Rodríguez  Piera  4
Xavier Valls  Òdena  4
Julià López  Calaf  4
Amb 3 gols:
Jordi Hernan  Carme  3
Jordi Boleda  Carme  3
Gerard Jorba  Òdena  3
David Garrido  Masquefa  3
Amb 2 gols:
Albert González  Anoia  2
David Gallardo  Anoia  2
Miguel Andreu  Anoia  2
David Martínez  Anoia  2
Albert González  Anoia  2
Guillem Martí  Calaf  2
Toni Sendra  Carme  2
Isidre Marsiñach  Calaf  2
Josep Copoví  Òdena  2
Alejandro Garzo  La Llacuna  2
Gerard Márquez  Rebrot   2
Carles Vives  Tous  2
Francesc Arévalo   Igualada  2
Xavi Mas  Piera  2
Jose M. Sillero  Capellades  2
Norbert Ferrer   Capellades  2
Gerard González  Masquefa  2
Josep Solà  Jorba  2
Ismael Copoví  PM Tossa  2
Manuel Fernández PM Tossa  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 Masquefa 6 2 2 0 0 7 0  
1 PM Tossa 6 2 2 0 0 7 0  
3 Pobla Cl. 6 2 2 0 0 3 0  
4 Tous 4 2 1 1 0 5 0 
5 Capellades 4 2 1 1 0 6 2  
6 Hostalets P. 4 2 1 1 0 2 0  
7 Fatima 3 2 1 0 1 2 3  
8 Jorba  3 2 1 0 1 5 7  
9 Rebrot 1 1 0 1 0 3 3
10 La Llacuna 1 2 0 1 1 3 6 
11 Cabrera Anoia 1 2 0 1 1 2 8  
12 Ateneu PBI 0 1 0 0 1 1 2 
13 Vilanova C. 0 2 0 0 2 3 6 
14 San Mauro B 0 2 0 0 2 0 3 
15 Torre Clar. 0 1 0 0 1 0 4 
16 La Paz 0 1 0 0 1 0 5 

Jornada 3
Capellades - Torre Clar.   4-0
PM Tossa - Cabrera    6-0
Jorba  - Vilanova C.    5-3
La Llacuna  - Masquefa    0-3
La Paz  - Rebrot    sus
Hostalets P. - Tous    0-0
Pobla Clar.  - San Mauro B   1-0
Ateneu PBI - Fàtima    1-2

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

Força participants a la Cursa de l’Amistat del CAI
ATLETISME / IGNASI COSTA

El passat diumenge, 28 de 
setembre, es va dur a terme 
la 31a. edició de la Cursa de 
l’amistat, no competitiva, so-
bre el recorregut habitual de 
28 Km. que uneix Igualada  i el  
Monestir de Montserrat, amb 
l’organització del Club  Atlètic 
Igualada Petromiralles.
Hi participaren un grup d’atle-
tes que efectuaren el recorre-
gut complert corrent. També 
un nombrós grup de compo-
nents de la Secció de Triatló 
del CAI Petromiralles, feren el 
recorregut complert Igualada - 
Montserrat en bicicleta.
Un considerable nombre de 
participants va tenir la cami-

nada popular, que va sortir 
de Can Massana, cobrint el 
trajecte d’uns 11 Km. fins al 
Monestir.  Tots els participants 
van poder degustar una mag-

nífica xocolatada i coca, a l’ar-
ribada a Montserrat.
Cal ressaltar que, per 4t. any 
consecutiu es va fer la cele-
bració del dia del Club, i que la 

pluja va fer acte de presència 
a darrera hora de la matinal, 
quan ja s’havia completat el 
recorregut de la cursa.  



Al-pi-nisme celebra 
els seus deu anys 
iŀluminant les Agulles 
de Montserrat

34
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
3 d’octubre de 2014 Esports

ENTITATS / LA VEU

El passat dissabte 27 de se-
tembre l’Al-Pi-nisme Club Es-
portiu va realitzar una de les 
activitats estrella del 10è ani-
versari de l’entitat.
Una vintena d’Al-pi-nistes van 
coronar 10 Agulles de Mont-
serrat el passat dissabte a la 
tarda, després d’un matí on 
alguns ja van practicar tècni-
ques d’escalada. L’objectiu 
era aconseguir pujar 10 agu-
lles, més o menys properes, 
per poder fer una fotografia 
de l’skyline de nit amb les 
agulles il·luminades en motiu 
del 10è aniversari de l’entitat. 
Prèviament al dia, un grup de 
membres de l’entitat s’havia 
encarregat de buscar les agu-
lles més adients que fessin 
possible la idea. 
A mitja tarda els primers esca-
ladors ja assolien les prime-
res agulles, de més o menys 
dificultat. D’aquesta manera, 
totes les agulles van anar sent 
coronades i mentre el sol es 
ponia, un fanalet apareixia da-
munt de cada agulla. Eren fa-
nalets elaborats manualment 
amb cartolines reflectants que 
brillaven al projectar-hi la llum 
de les llanternes, simulant les 
espelmes d’un pastís d’aniver-
sari d’allò més particular.
Així doncs, l’Al-pi-nisme com-
pletava amb èxit un altre dels 
actes previstos per la celebra-
ció del seu desè aniversari, 
que va deixar unes imatges 
impressionants i espectacu-
lars. Des d’aquí volem felicitar 
a tots aquells que ho han fet 
possible. Per molts anys Al-pi-
nisme!

L’HC Montbui estrena amb 
empat la nova equipació
ENTITATS / LA VEU

L’estrena com a local del HC 
Montbui Nolor no va ser l’es-
perada, ja que només va po-
der aconseguir un empat da-
vant el Sant Ramon (6-6).
El partit va començar molt re-
volucionat. Als pocs segons 
de començar el partit els visi-
tants es van avançar gràcies a 
un penal. Tot i aquest difícil ini-
ci, els locals no van arronsar-
se i van seguir treballant per 
igualar el partit. Tot aquest es-
forç es va veure reflectit en els 
3 gols que van aconseguir en 
poc temps. Semblava que el 
partit estava controlat pels lo-
cals, però es van relaxar mas-
sa, cosa que va provocar que 
comencessin a perdre masses 
boles perilloses i que la defen-
sa baixés la intensitat. El Sant 
Ramon ho va saber aprofitar 
per remuntar el partit i situar el 
marcador en un 3 a 5. A partir 
del 5è gol, l’HC Montbui No-
lor va tornar a reaccionar i va 
aconseguir reduir les distànci-
es fins el 4 a 5, marcador amb 
el qual els equips van marxar 
als vestidors.
La segona part va començar 
molt moguda i amb molt bo-
nes ocasions per l’HC Montbui 
Nolor, que va gaudir de fins a 
6 faltes directes però que no 
va saber aprofitar. Pel contra-
ri, els visitants van aconseguir 
el seu 6è gol, cosa que feia 
que el partit se li compliqués 
molt a l’HC Montbui Nolor. 
Llavors el partit encara es va 
embogir més fins el punt que 
l’HC Montbui Nolor jugava 
amb 3 jugadors de pista i el 
Sant Ramon amb 2 jugadors 
fins qui els locals van marcar 
el 5 a 6, i el Sant Ramon va 
recuperar el 3r jugador. Tot i 

jugar 3 contra 3 el Montbui va 
aconseguir l’empat, a falta de 
molt poc i tot intentar-ho fins 
el final, el resultat ja no es va 
moure més. Al final, empat en 
el debut de l’HC Montbui Nolor 
a casa.  
HC Montbui Nolor: Roger Ma-
drid (porter), Isaac Gual (1), 
Marcel Monclús (1), Daniel 
Gual (1)  i Edu Cassadó (1) 
-inicial- Albert Vidal (1), Pere 
Vallès, Carlos Morales (1), 
Bernat Perelló i Pep Ferrer 
(porter). 
Entrenador:Gabri Ramírez.
Delegat: Josep Mª Gual i Fran-
cesc Madrid
Pròxims Partits: Casal de l’Es-
pluga - HC Montbui Nolor (Dis-
sabte 4 d’octubre, 20:00h). 

Resultats equips base
Prebenjamí Iniciació
CE Noia, 3-HCM, 0
Adrián Bueno, Eudald Ymber-
non, Pol Ticó, Pau Martín, Lluc 
Castells, Aleix Aguilera i Ga-
briel Jorquera, sota les ordres 
de Pau Torras i Ricard Pérez. 
Prebenjamí
HCM, 0-CAPELLADES B, 3
Alejandro Luque, Andreu Sau-

rí, Oriol Malet, Manel Saurí, 
Daniel Iglesias, Pol Ruiz, Eloi 
Codina i Martí Pons, sota les 
ordres de Ivan Rica. 
Benjamí
HCM, 1-NOIA Freixenet, 4
Marc Serra (porter), Ona Vidal, 
Vadim Puig, Ariadna Busqué, 
Judit Llobet, David Ruiz, Pau 
Torilo i Liu Capdevila, sota les 
ordres de Roger Madrid.
Aleví B
Noia B, 9-HCM, 2
Zoe Torras (portera), An-
drés Pérez, Pau Bars, Arnau 
Bosch, Pere Subirana, Àlex 
Molero, i Guillem Ribas, diri-
gits per Manel Cervera.
Aleví A 
Noia A, 6-HCM, 2
Biel Llobet (porter), Maure Ma-
drid, Àlex Rica, Adrià Torras, 
Marc Bacardit, Gerard Bacar-
dit i Arnau Segura, dirigits per 
Daniel Baraldés.
Juvenil
HCM, 4-Noia Freixenet B, 5
Roman Arribas i Sergi Ribas 
(porter), Víctor Bossa, Arnau 
Botines, Dimitri Rosich, Eric 
Garcia, Oriol Ricard i Carlos 
Morales sota les ordres de 
Bernat Perelló.  

Bones actuacions 
dels atletes del CNI 
Best Fasol 

TRIATLÓ / LA VEU

El passat dissabte a la tarda es 
va iniciar a la platja del Miracle 
de Tarragona una nova edició 
de la triatló de muntanya.El 
CN Igualada/ Best/ Fasol Bicis 
hi va ser representat amb dos 
corredors. Albert Torres arriba-
va a meta en una bona sego-
na posició absoluta (1.10.57). 
Per altra banda, José Antonio 
Mallén que realitzava per pri-
mera vegada una triatló, va 
realitzar una molt bona actua-
ció estrenant-se en una prova 
d’aquestes característiques, 
completant la prova amb un 
temps de 1h 27’ 06’’.
El passat diumenge 28 de 
setembre es va disputar una 
nova edició de la triatló de 
Gavà, englobada dins les Sko-
da Triathlon Series, un circuit 
amb diferents proves de triatló 
que es disputen per diferents 
llocs de l’estat espanyol. 
En aquesta ocasió es reuniren 
a Gavà uns 1.500 atletes, un 
d’ells Oriol Marimon. Va fer 
un bon tram de cursa a peu, 
guanyant moltes posicions so-
bretot en els darrers 10 km i 
podent arribar a meta amb un 
temps de 2 hores i 7 minuts, 
en la 10ena posició absoluta 
(2.07.10).
El passat dissabte 27 de se-
tembre es va disputar a la 
província de Cádiz, la triatló 
de llarga distància i extrema 
duresa “Titán X Sierra de Cá-
diz”. El mal temps va obligar 
a suspendre el tram de ciclis-
me per tal de poder garantir al 
màxim la seguretat dels corre-
dors, convertint la prova en un 
aquatló, amb unes distàncies 
de 4 km de natació al pantà de 
Zahara de la Sierra, amb mol-
tes onades degut al temporal, 
i 36 km de cursa a peu.
Uns 200 corredors aconse-
guiren finalitzar la prova, dos 
d’ells integrants del CN Igua-
lada/ Best/ Fasol Bicis. Lola 
Palau es classificava amb una 
espectacular 3a posició abso-
luta pel que fa a les fèmines i 
com a primera veterana, com-
pletant la prova amb un temps 
de 4h i 20’. Per la seva banda 
Antonio Romero, va finalitzar 
la prova en la 68ena posició 
absoluta i com a 20è veterà, 
amb un bon temps de 4h i 22’.

ATLETISME / IGNASI COSTA

El passat diumenge, es dispu-
tava a Barcelona la 36a edició 
de la Cursa de la Mercè, sobre 
un recorregut urbà de10 km., 
i que va ser dominada pels 
atletes Driss Lakhouaja (C.A. 
Montornés) amb 30’08” i Has-
na Bahom (La Sansi), 127a 
general amb 36’58”.
Entre un total de 14.006 atle-
tes classificats, dels més de 
18.000 inscrits, hi van partici-
par vint atletes del C.A. Igua-
lada Petromiralles, sobresor-
tint la 92a posició de Gerard 
Claramunt amb 36’30”.
Els 20 corredors del CAI, as-
soliren l’ordre d’arribada i re-
gistres següents:
92è.  Gerard Claramunt     
36’30”

Atletes del CAI a la Cursa de la Mercè de Barcelona
234è.  Rafael Crespo 38’30” 
522è.  Sergi Badet  40’53” 
Albert Agut  42’10”
Hassan Annassiri  42’10”
900è.  Carles Riba  42’41
902è.  Josep Martínez C. 
42’41”
903è.  Dani Segura 42’41”
1.144è.  Santi Navarro    43’41” 
1.239è.  Josep Sánchez 
44’06”
1.311a  Paquita Pérez  44’20”
2.990a  Pepita Carner 48’20” 
3.084è. Fran  Blázquez 48’32”
3.189è. Josep Colomar      
48’42”
3.544è.   Pau Roca  49’21” 
3.798è.   Jordi Riba  49’46”  
4.540è.   Serafí Morera  51’07” 
6.921.J. Bonaventura       55’25”
8.255a  Marisa Tárrega  57’59”
8.750a  M. A. Sánchez 58’55”



Sènior masculí A del CB Igualada 2014-15.
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BÀSQUET / JOSEP M. VALLÈS

Segona jornada de la Copa 
Catalunya masculina, en 
aquest cas, primer partit a 
casa, contra un rival que no 
posaria les coses fàcils als lo-
cals per tal de guanyar el partit 
davant el St. Andreu. Al final, 
70-58.
El partit va començar mostrant 
la força dels dos equips, amb 
un gran encert de triple i amb 
una forta pressió, aguantada 
durant tot el partit. El marca-
dor seguia igualat, fins arribar 
al final del primer quart gua-
nyant tan sols de tres punts.
Com era d’esperar, al entrar 
al segon quart, els homes de 
Carrasco van tenir una ràpida 
reacció amb un parcial de 0-8, 
que els va posar per sobre al 
marcador. Poc a poc els igua-
ladins van seguir amb el seu 
joc, fins arribar a posar-se 
a tan sols un punt dels juga-
dors de Sant Andreu Natzaret. 
Arribaven a la mitja part amb 
l’electrònic marcant 32-33.
Tornant de la mitja part, els 
igualadins van mostrar tot el 

Victòries dels primers equips del Bàsquet Igualada

seu potencial, posant-se sis 
punts per davant dels visi-
tants, agafant així cert avan-
tatge sobre aquests, que van 
poder mantenir durant tot el 
quart, fins acabar amb el mar-
cador 55-49.
Al principi dels últims deu mi-
nuts de partit, els igualadins 
confirmaven la seva superiori-
tat amb un parcial de 9-0, que 
els col·locava ja a 15 punts 

dels visitants. Finalment l’en-
contre va finalitzar amb un 
marcador favorable als igua-
ladins, amb un resultat de 
Physic CB Igualada A 70 – AE 
Sant Andreu Natzaret 58.
Cal seguir destacant l’esforç 
de tot l’equip i també les dues 
victòries consecutives dels 
blaus.
CBI: Q. Padrós (4), R.Riu 
(6), E.Burgès (2), M.Moliner 

(11), J.Torres (8), C.Fons (5), 
A.Gual (8), A.Roca (7), M. 
Padrós (2), G. Vilaginés (0), 
E.Tejero (17) i S.Laguarta (0)
Sant Andreu Natzaret: J. Co-
rella (4), A. Riera (7), D. Ro-
driguez (4), P. Martínez (0), J. 
Zudaire (8), N. Santiago (8), 
A. Recasens (4), A. Cid (4), F. 
Planas (0), C. González (8), 
JC. Pulido (11)
Parcials: 18-15, 14-18 (32-33), 
23-16 (55-49), 15-9 (70-58)

St. Pere-CBI 
femení A (62-75)
Debut amb victòria a la lliga i 
a la nova categoria  del sèni-
or femení A del Depimés CB 
Igualada. Les igualadines van 
guanyar 62 a 75 en el seu des-
plaçament a Lleida davant el 
CB Secà.
Els primers minuts van ser 
domini local fruit dels nervis 
visitants. Tot i això el ritme 
al de joc va donar seguretat 
ofensiva a les igualadines que 
es van imposar 20 a 23. En el 
segon quart va ser de domini 
altern amb errors i encerts per 

part dels dos equips arribant al 
descans amb empat a 35.  A 
la represa les igualadines van 
sortir molt fortes i van dominar 
els primers minuts però les 
locals van reaccionar i es van 
posar al davant, fruit de les 
errades igualadines. Tot i això 
les blaves es van imposar en 
aquest quart , 52-55.
El darrer quart va ser espec-
tacular per part del Depimés 
CBI. Les igualadines amb un 
alt ritme de joc es van impo-
sar en totes les facetes del 
joc. Amb un joc d’equip tant 
en tant com en defensa van 
superar finalment a les locals 
per un resultat final de 62 a 75.
La proper jornada les iguala-
dines jugaran dissabte a les 
19h a les Comes contra CJ 
Hospitalet.
Parcials: 20-23, 35-35, 52-55, 
62-75
CBI: C. Carner (10), C. Mira-
mun (2), M. Quintana(-), N. 
Soler (12), J. Salanova (10), 
E. Compte (7), M. Amatlle , A. 
Acevedo (8), C. Bargalló (4), 
J. Fuertes (4), A. Denti (16)

L’Open Frontennis Molí Nou d’Igualada ja té guanyadors
FRONTENNIS / LA VEU

Un any més i ja en són di-
nou. S’ha arribat a la final de 
l’Open Molí Nou, que com 
cada any comença a finals del 
mes d’agost i acaba a finals 
de setembre, esdeveniment 
que dóna nom a aquest acte 
esportiu organitzat pel Club 
Frontennis d’Igualada i que 
compta amb uns excel·lents 
organitzadors. L’Open, un cop 
més, ha demostrat la seva 
efectivitat per a donar com-
pliment a 40 parelles i alhora 
aconseguir que tot funcionés 
de manera fluïda i perfecta.
Cal deixar constància de la 
bona acollida d’aquest Open 
per part de tots els aficionats 
a aquest esport. Diumenge al 
matí l’Open va finalitzar amb 
la celebració de les finals, el 
lliurament de trofeus i detalls, 
amb la pluja com a acompa-
nyant en el moment final. Es 
va comptar amb la presèn-
cia de la Regidora d’Esports, 
Rosa Plassa i, Miguel Vivar 
com a president del Fronten-
nis Igualada.
Classificacions:
4a. categoria: 1rs. Jordi Don-
cel – Beni Figueras; 2ns.  Ser-
gio Mezcua – Toni Roch; 3rs. 
Víctor – Jose. Ha estat una 
categoria amb més nivell de 
l’esperat.
3a. categoria: 1rs. Jony Ló-
pez – Fray López; 2ns.  Adrià 
Barnés – Toni Marin; 3rs. Pe-

dro Haro – Andrés Jiménez. 
Aquesta categoria ha estat 
molt igualada. 
2a. categoria: 1rs. Jonatan 
Alonso – Jordi Ramírez; 2ns.  
Dani Pleixats – Miguel López;  
3rs. Carles Ferrer – Quim Oli-
va. Categoria amb molt nivell, 
jove i veterana. 
1a. categoria: 1rs. Antoni Font 
– José Fernández;  2 n s . 
Jaume Estapé – José Cuesta;  
3rs. Marc Esteve – Manolo 
Becerril. Molt bon nivell en la 
màxima categoria, en què s’ha 
de destacar la final, anive-
llada, física i emocionant, on 
qualsevol de les dues parelles 
podia guanyar, ja que el resul-
tat de 30 a 29 ho diu tot.
Una de les millors finals que 
s’ha vist en aquest Open.

Nom

Adreça

Localitat

Tel

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA



La cursa “popular” serà aquest any una mica més “professional”.
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CURSES / LA VEU

El diumenge, 19 d’octubre, 
tindrà lloc la 36a edició de la 
Cursa Popular d’Igualada, or-
ganitzada per l’Ajuntament de 
la ciutat, a través del Patro-
nat Municipal d’Esports, i el 
Consell Esportiu de l’Anoia. 
Compta amb la col·laboració 
del Club Atlètic Igualada (CAI) 
i la Diputació de Barcelona i 
enguany, a més, la prova té el 
patrocini del BBVA. 
La principal novetat de l’edi-
ció 2014 és que la Cursa A 
(Benjamins, Alevins, Infantils, 
Cadets, Juvenils i Majors) es 
correrà amb xip de cronome-
tratge. Aquest xip serà una 
etiqueta d’un sol ús que anirà 
incorporada al mateix dorsal 
del participant i que no cal-
drà retornar a la finalització 
de l’esdeveniment. D’aques-
ta manera, es podran obtenir 
els resultats i classificacions 
de manera immediata un cop 
acabada la competició. 
Aquesta incorporació fa que 
sigui necessària la inscripció 
prèvia, per tal de preparar 
el dorsal de cada corredor. 
A partir del passat dilluns, 

La Cursa Popular d’Igualada, el 19 
d’octubre, requerirà inscripció prèvia

29 de setembre, s’han obert 
les inscripcions al web www.
cursapopularigualada.cat, a 
les oficines del Patronat Mu-
nicipal d’Esports del complex 
esportiu de Les Comes, i a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) de l’Ajuntament d’Igua-
lada. Els dorsals es podran 
recollir prêviament, dissabte, 
18 d’octubre, a la carpa que 
s’ubicarà a la plaça Cal Font i, 
el mateix diumenge, dia 19, al 
punt de sortida de la prova fins 

a una hora i mitja abans que 
comenci. La Cursa B (Petits i 
Prebenjamins), que té un caire 
més familiar i menys competi-
tiu, es continuarà celebrant 
com en les anteriors edicions 
i, per tant, no caldrà cap ins-
cripció prèvia. 
La Cursa Popular d’Igualada 
és gratuïta i oberta a tothom. 
Serveix d’arrencada, a més, 
la temporada dels Jocs Espor-
tius Escolars de l’Anoia. 

Agredolç debut del CFS Òdena 
a segona catalana
FUTBOL SALA / LA VEU

Primer partit de lliga per al CFS 
Òdena Sènior a segona divisió 
catalana i primera derrota per 
3 a 2 a la pista petita i difícil 
de l’Ullastrell F.S. El partit va 
estar molt igualat i va ser molt 
disputat durant tota la seva 
durada. Els d’Òdena es van 
arribar a posar pel davant al 
marcador per dues ocasions(0 
a 1 i 1 a 2)amb gols d’Alber-
to Borrella, però no van saber 
tancar el partit i els locals a fal-
ta de 3 minuts per acabar van 
fer el 3 a 2 final. Els odenencs 
jugaran el proper diumenge 
dia 5 d’octubre a casa contra 
el Baganès C.C.R. a la sego-
na jornada de competició. Van 

Dinar del 50 aniversari de la UECAnoia
ENTITATS / UECANOIA

El diumenge 28 de setembre, 
es va celebrar un dels actes 
de commemoració del 50è 
aniversari del Club Excursio-
nista UECAnoia. De bon matí 
una colla de caminadors vam 
sortir de Can Rossell de la 
Serra i vam iniciar un itinerari 
circular per les boniques terres 
de l’Alt Penedès. Les vinyes 
ens acompanyaren durant tot 
el trajecte i la presència dels 
molins que resseguien el Riu 
de Bitlles, ens recordava que, 
en un altre temps, en aquells 

jugar per part del CFS Òde-
na:  Andoni, Javi, Alberto(2), 
Gerard, Sergi, Cristian, Àlex, 
Joan i David.
L’equip Infantil del CFS Òde-
na va visitar aquest cap de 
setmana al Sant Just, equip 
d’una divisió superior. El partit 
amistós va estar molt disputat 
on l’equip visitant va jugar un 
bon partit en defensa i un bon 
contraatac. El partit va comen-
çar amb gol de l’equip visitant 
i poc després va empatar el 
partit l’equip local. Partit molt 
treballat, però encara falta 
millora en algunes coses. Ter-
cera victòria consecutiva de 
l’infantil en pretemporada, a 
seguir treballant amb molta il·
lusió.    

indrets també vivien de la in-
dústria del paper. La pluja féu 
acte de presència de manera 
insistent, intensificà els verds 
de les vinyes i ens portà l’olor 
de tardor. Tots vam arribar 
amb molta gana al nostre des-
tí on ens esperava un gran 
dinar de germanor, un arròs 
mar·i·muntanya fet pels nos-
tres amics de Can Rossell. Els 
valents de la secció de BTT 
també van venir pedalant des 
d’Igualada. Al dinar ens aple-
gàrem, entre petits i grans, 
més de cinquanta persones i 

compartírem una bona estona 
tot recordant bons moments 
viscuts d’aquests darrers anys 
de la història de la nostra en-
titat. També es va fer entrega 
de les ensenyes dels 25 anys 
d’antiguitat als socis que es 
varen apuntar al club l’any 
1988.
Durant el primer trimestre del 
2015 es celebrarà l’acte de 
cloenda del 50è aniversari i 
està previst que es realitzi en 
un local d’Igualada, encara 
per determinar. En el trans-
curs d’aquest acte es farà 

entrega de les ensenyes dels 
socis que ja fa 25 i 50 anys 

que pertanyen al club, corres-
ponents a l’any 2014. 

A par�r de
249,95

Novetats 2015
FIXIE

A par�r de
699,95

FAT BIKE
BICICLETES



Bernat Jaume, al 
circuit professional 
PSA de d’Oporto
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VOLEIBOL / GUILLEM GONZÁLEZ

El primer equip masculí del 
vòlei igualadí ha començat la 
temporada a Segona Divisió 
Catalana amb una derrota a 
Barberà del Vallès (3-0 amb 
parcials de 25-21/25-14/25-
23)
El Pintures Planell Igualada ha 
descendit voluntàriament a la 
segona categoria regional a 
causa de les nombroses bai-
xes de l’equip. Amb il·lusions 
renovades i diverses incorpo-
racions, però, l’esperança és 
lluitar aquest any per tornar a 
pujar a Primera Catalana, el 
lloc que li pertocava des de fa 
ja un grapat de temporades.
La primera jornada va ser-
vir perquè el sènior masculí 
A segueixi el seu procés de 
conjunció. El primer set va ser 
molt lluitat i la defensa va ser 
l’aspecte més destacat dels 
igualadins. Tot i això, el CV 
Barberà, que l’any anterior era 
també equip de Primera Cata-
lana i que és un dels aspirants 
als llocs capdavanters, va im-
posar el seu potent atac per 
zona 4.
El segon set es va iniciar amb 
un parcial de 7-0 en contra 
que va condicionar tot el set. 
L’Igualada va deixar escapar 
algun intent de remuntada i els 
locals van començar a decidir 
així el partit a favor seu. El ter-
cer i últim set va ser diferent. 
El sènior A es va situar per da-
vant al marcador i va mantenir 

Primer equip de l’IVC 2014-15.

L’Igualada Vòlei Club inicia una nova aventura

la diferència fins les acaballes 
del set. Un seguit d’errors en 
atac, però, van reduir aquest 
avantatge i van permetre la 
victòria final del Barberà.
Aquesta setmana l’equip juga-
rà al Gimnàs de Les Comes 
contra el CV Gavà dissabte a 
les 17h.
Després d’aquest partit, es va 
disputar al Pavelló Elisa Badia 
de la ciutat vallesana el mateix 
enfrontament, però aquest cop 
entre filials. El resultat, això sí, 
va ser exactament el mateix (3 
sets a 0 amb parcials de 25-
15/25-16/25-11).
El sènior B també ha patit un 
procés de renovació semblant 
al del primer equip. Diversos 
jugadors han ascendit al sèni-
or A i la plantilla s’ha hagut de 
renovar en gran mesura. Tot i 
les dificultats, a les quals s’hi 
suma el fet que la temporada 

s’hagi iniciat dues setmanes 
abans del que estava previst, 
l’equip va acabar satisfet amb 
les sensacions viscudes a la 
pista, on molts dels jugadors 
s’estrenaven per primera ve-
gada.
El CV Barberà B ja va guanyar 
la temporada passada els dos 
partits disputats contra el filial 
igualadí i és un dels clars aspi-
rants a obtenir un lloc d’honor 
a la classificació. La diferència 
de nivell entre tots dos equips 
va deixar patent que l’equip 
haurà de millorar en molts as-
pectes per començar a assolir 
bons resultats. Tot i això, l’as-
pecte més positiu és la poca 
quantitat d’errors no forçats 
que van realitzar els anoiencs.
Pel que fa al primer equip fe-
mení, les jugadores del Pintu-
res Planell IVC no van poder 
superar el CV Viladecans (3-1 

amb parcials de 25-19/25-
9/24-26/25-23. L’equip es va 
desplaçar a la localitat del 
Baix Llobregat el passat diu-
menge per estrenar tempora-
da a Tercera Catalana.
Tot i els partits de pretempo-
rada, els nervis d’un partit de 
lliga i les sensacions per estre-
nar es van deixar notar. Amb 
un equip quasi renovat, les 
jugadores de van començar el 
partit amb moltes ganes i mol-
ta il•lusió. Un primer set molt 
disputat amb lleuger avantat-
ge de locals que no van donar 
un respir a les noies del IVC. 
Tot i el gran esforç, el primer 
set va caure del costat del CV 
Viladecans i el sènior femení 
va desaparèixer completa-
ment durant el segon set. Un 
cúmul de despropòsits van fer 
que les jugadores del Vilade-
cans aprofitessin cadascuna 
de les seves oportunitats. Al 
tercer set, les igualadines van 
aconseguir capgirar la situa-
ció i es van fer amb el parcial 
amb un marcador ajustat. Ja 
en el quart set, i amb les for-
ces igualades, les jugadores 
locals van decidir el partit en 
els darrers instants. El proper 
partit es podrà veure al Gim-
nàs de les Comes demà dis-
sabte a les 19h. Jugadores; 
Col·locadora: Mireia A. Pun-
tes: Anna C., Anna R, Marta 
C. Oposada: Berta J. Centrals: 
Gemma M.,  Ariadna A.  Lliure: 
Elia S. Entrenador: Raúl B.

ESQUAIX / REDACCIÓ

Portugal va ser escenari de 
dos opens PSA (Professional 
Squash Association) versió 
ATP de tenis i puntuables tots 
dos pel rànquing mundial. La 
localitat d’Estarreja al costat 
d’Oporto va ser la seu del se-
gon. En la 1a. ronda del qua-
dre, el Bernat és va desfer del 
gibraltareny Anthony Brindle 
198è del món per un ajustat 
3-2, 11-3 al cinquè joc, en un 
partit  bastant discret del ano-
ienc. En 2a. ronda en canvi, 
digníssim partit del Bernat da-
vant el 72è millor jugador del 
món caient per 11-8, 11-8, 11-3 
davant el potent jugador anglès 
Joel Hinds, més tard campió 
d’aquest torneig. Aquest dos 
resultats, van acostant l’iguala-
dí als TOP 200 del món.

Clar domini del pierenc Toni Bou al trial d’Àvila
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A falta de dues proves perquè 
acabi el campionat estatal de 
trial a l’aire lliure, el pilot pie-
renc Toni Bou continua en pri-
mera posició amb la Honda, 
després del triomf al darrer tri-
al disputat a la província d’Àvi-
la, concretament pels voltants 
de la població de Candeleda.
A finalitzar el trial, Toni Bou co-
mentava: “Estic molt content 
per com he competit avui i pel 
resultat final. També per com 
ha anat la cursa, que encara 
que es presentava complicada 
amb la pluja que ha caigut ahir 
i avui, s’ha convertit en molt 
més difícil. No sóc un pilot que 

li agradi córrer en mullat, però 
avui crec que he fet una bona 
cursa: he anat còmode, he tro-
bat l’adherència just en unes 
zones que patinaven molt, i 
he pogut treure un bon avan-
tatge de punts que m’ha per-
mès gestionar la cursa. Estar 
davant en el campionat amb 
11 punts d’avantatge, a dues 
carreres per al final, és molt 
positiu “.
Darrera de Bou es classificà 
el pilot gironí Jeroni Fajardo 
amb Beta, seguit del tarragoní 
Albert Cabestany amb Sher-
co, en aquest trial que va ser 
protagonitzat pel fort aiguat 
que va caure al voltant de dos 

quarts d’una del migdia, fent 
impossibles alguns obstacles i 
tenint que modificar varies de 
les zones.
No va participar en aquest tri-
al el pilot d’Ulldecona Àdam 

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A dos quarts de vuit d’aquest 
matí comença a Estrasburg el 
Ral.li de França puntuable pel 
mundial de l’especialitat amb 
la participació de l’equip ca-
talà format per l’osonenc Xevi 
Pons copilotat per l’odenenc 
Àlex Haro de Moto Club Igua-
lada amb un Ford Fiesta R5. 
També serà a la capital alsa-
ciana l’igualadí Pep Requena 
de MCI, com a responsable de 
classificacions.
En total seran 18 els trams cro-
nometrats, 7 avui divendres, 
7 dissabte i 4 diumenge, tots 
d’asfalt. Entre ells cal destacar 
el Vosges-Pays d’Ormont de 34 
km que avui es disputarà dues 
vegades. Pons i Haro participen 
dins el WRC2 i surten entre els 
favorits. Hi ha forces possibili-
tats que ja es proclami campió 
del món el francès Sébastien 
Ogier amb el VW Polo R WRC. 
Així mateix per ocupar els pri-
mers llocs de la màxima cate-
goria del WRC hi ha els Hyun-
dai i20 WRC del càntabre Dani 
Sordo copilotat pel català Marc 
Martí, els de Neuville i Bouffi-
er, així com els Ford Fiesta RS 
WRC de Hirvonen, Evans i Ku-
bica, i els Citroën DS3 WRC de 
Meeke i Ostberg.
 

Avui comença el ral.li 
de França amb 
Xevi Pons i l’odenenc 
Àlex Haro

Raga amb la Gas Gas doncs 
s’esta recuperant d’una recent 
operació del canell. La penúlti-
ma prova de l’estatal a a l’aire 
lliure tindrà lloc a Cabanillas 
de la Sierra (Madrid).

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

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

Demà dissabte 4 octubre es 
celebrarà una nova edició de 
la triatló infantil d’Igualada, 
en aquesta ocasió la 13a edi-
ció de la prova que organitza 
cada any el Club Atlètic Igua-
lada Triatló Petromiralles.
A la prova podran participar 
tots els nens de les categori-
es Prebenjamins (nascuts any 
2007 - 2008), Benjamins (nas-
cuts any 2005 - 2006), Alevins 
(nascuts any 2003 - 2004), 
Infantils (nascuts any 2001 - 
2002) i cadets (nascuts any 
1999 - 2000). La prova tindrà 
lloc a la zona de l’estadi atlè-
tic d’Igualada i començarà a 
partir de les 15h de la tarda on 
es faran les diferents sortides 
i explicacions de la prova per 
cada categoria. A partir de les 
13h ja podran passar a reco-
llir els dorsals per l’estadi at-
lètic els diferents participants. 
Els participants començaran 
amb el tram de natació que es 
farà a la piscina del complex 
esportiu Infinit, seguidament 
faran el tram de bicicleta i aca-
baran amb la cursa a peu, tot 
pels voltants de l’estadi atlètic.

Nombrosa participació 
a Gavà
El passat diumenge 27 de 
setembre es va celebrar la 6ª 
Triatló infantil ciutat de Gavà, 
amb un total de 175 inscrits 

Participants a la triatló infantil de Gavà, diumenge passat.

Demà dissabte, torna 
la Triatló Infantil d’Igualada

amb una nombrosa participa-
ció del CAI triatló on van parti-
cipar 10 joves atletes  del club.
Destacar la victòria de Elia 
Ibarra, en la categoria infantil 
amb un temps de 21m 11seg. 
La prova consistia en un primer 
tram de natació de 100metres, 
seguits de 4400metres de ci-
clisme i per últim 1800 metres 
corrent per al passeig marítim 
de Gavà.
Assolia també la victòria en la 
categoria aleví femení la Ju-
dit Ibarra, seguida per Carla 
Alemany que arribava a meta 
en segona posició, on en la 
mateixa categoria era 4a Jú-
lia Solé, 5a Marcel·la Solé i 
9a Martona Segura. La prova 
consistia en un primer tram 
de 75metres de natació, on 
les joves atletes del CAI tri-

atló ja van col·locar-se en les 
primeres posicions, seguit de 
2200metres de ciclisme i per 
acabar 1100metres corrent 
per al passeig marítim.
En la categoria aleví masculí, 
destacar la 8a posició de Jan 
Bisbal i la 22a d’Albert Parera.
La 3a victòria era per la benja-
mina Carla Bisbal, en un prova 
que consistia en 50metres de 
natació, seguits de 2000me-
tres en bici i finalment 800me-
tres corrent per al passeig ma-
rítim.  
La participant més petita del 
club, Júlia Oliveras, aconse-
guia una magnífica 6a posició 
en la categoria pre-benjamí 
femení, després de 25 metres 
de natació, seguits de 1200 de 
ciclisme i 500 metres corrent 
pel Passeig Marítim. 

El triatleta igualadí Joan Lara recapta 
a Gal·les fons contra el càncer infantil
TRIATLÓ / LA VEU

Joan Lara, triatleta de 34 anys 
nascut a Igualada (Barcelo-
na), ha completat una de les 
proves de resistència més 
exigents del món, la Ultraman 
de UK que es va disputar els 
passats 6, 7 i 8 de setembre 
a Gal.les. Joan Lara va acon-
seguir finalitzar la competició 
formada per una primera eta-
pa de 10 quilòmetres a natació 
i 11’8 quilòmetres en bicicleta, 
una segona de 275’8 quilò-
metres en bicicleta i la última 
jornada en la que va superar 
dues maratons, és a dir 84’3 
quilòmetres en menys de 12 
hores.
Joan Lara explica que l’aven-
tura va començar amb tots els 
atletes agafats de la mà com 
una gran família i recorda les 
paraules del director de la pro-
va: “Durant els pròxims 3 dies 
posareu el vostre cos al límit 
físic, mental i espiritual”. Així 
va començar la Ultraman de 
Joan Lara, més que una prova 
esportiva un repte personal i 
social per lluitar contra el càn-

Joan Lara, arribant a la meta.

cer infantil a través de la cam-
panya de crowdfunding “Ren-
dirse no es una opción” (www.
migranodearena.org/rendirse-
noesunaopcion) per recaptar 
fons per ajudar als nens amb 
càncer i a les seves famílies.
Iniciada la prova Joan Lara 

va sortir de l’aigua en setena 
posició i va continuar la seva 
aventura, va pujar a la bici-
cleta per afrontar els 144’8 
quilòmetres de carretera i en 
el quilòmetre 1’5 un cotxe es 
va saltar un Stop impactant 
contra ell. Després de vint 
minuts al terra, plovent i amb 
una manta tèrmica l’esportis-
ta recorda que li va venir a la 
ment la següent frase “Rendir-
se no es una opción”, lema de 
la campanya solidària, es va 
recordar de tota la gent que 
l’havia animat i recolzat en el 
repte, i va pensar que la his-
tòria no podia ser tan injusta. 
Es va aixecar i va començar a 
pedalejar sense poder moure 
el braç esquerre del manillar. 
Des d’aquell moment l’objec-
tiu d’en Joan va passar a ser 
de quedar en bona posició a 
sobreviure, dia a dia, etapa a 
etapa. I així ho va fer, el Joan 
Lara va completar les dues 
etapes restants aconseguir 
ser finisher de la Ultraman UK 
2014.  

PÀDEL / LA VEU

Discreta jornada dels tres 
equips Subaru que juguen la 
lliga catalana federada.
El primer equip masulí i feme-
ní va caure a Collbató davant 
l’Slam tots 2 per 3-0, mentre 
que el segon masculí va patir 
el mateix amb el Tennis Man-
resa B.
Mito Campins/Kim Aribau van 
estar sempre dins del Partit 
i van cedir per un doble 7-6 
amb A. Daroka/G. Galache-
aga. Carlos Jiménez/Josep 
Llorach tampoc van tenir gai-
re sort i després d’un igualat 
primer set de 7-5, va perdre 
6-1 el segon enfront Alex Ba-
lagueró/Hèctor Gallego. Final-
ment Bernat Solé/David Jau-
me també van tenir opcions 
en primer dominant 4-2, però 
van caure finalment per 6-4, 
6-0 davant I. Font/J. Palumbo.
El segon equip que també 
juga a 1a catalana, va també 
caure a casa davant el Tennis 

Mala jornada dels equips de 
pàdel de l’Esquaix Igualada

Manresa B. Igualat partit el 
que van disputar el Lluís Fer-
nàndez/Joan Albareda caient 
en 3 sets. Pep Ferrer/David 
Muset i Àngel Solé/David Sa-
nuy van caure les dues pare-
lles en dos sets.
Pel que fa a l’equip femení, 
derrota a Collbató davant el 
potent Slam per 3-0.
El nostre equip femení és 
va desplaçar a les faldes de 
Montserrat amb un equip molt 
experimental i tot i la derrota, 
l’experiència va ser prou satis-
factòria.
Francina Olaria/Georgina Car-
rer van perdre per u doble 6-1 
davant la anoienca Clara Es-
cudé/Laia Pastor, Rosa Mas/
Natàlia Biosca també van 
caure clarament amb la pare-
lla Núria Badia/Eva Vilalta i fi-
nalment Khaoula Arab/Mònica 
Òdena és van defensar molt 
be tot i perdre per un doble 
6-4 amb Maite Andreu/Pili Es-
teban.  

Podi de la UECAnoia a la 15a 
edició de la Taga 2040 evo

MUNTANYA / DAVID NÚÑEZ

El passat 21 de setembre es 
va celebrar a la localitat de 
Sant Joan de les Abadesses 
la tercera prova del calendari 
de la Copa Catalana de Cur-
ses per Muntanya.
Aquesta duríssima cursa es 
dividia en tres modalitats: l’Ab-
soluta de 26 km i 900 metres 
amb 1893 metres de desnivell 
positiu acumulat; la Sub23 de 
21 km i 760 km amb  1650 
metres de desnivell positiu 
acumulat i la Júnior de 14 km 
i 100 metres amb 780 metres 
de desnivell positiu acumulat.
Quatre components de la Sec-
ció de Curses de Muntanya 
UECANOIA – Base Pedrafor-
ca van prendre part en aques-
ta edició de la TAGA 2040 evo, 

obtenint els següents resul-
tats: En categoria júnior entra-
va en tercera posició general 
en Sergi Solé Graells, que va 
completar el recorregut Júnior 
en 1:08:54, i en una meritòria 
dotzena posició en Gerard Ba-
tet Xaus, acabant els 14,1 km 
en 1:21:34.
En la modalitat Absoluta i en 
categoria veterans hi partici-
paven en David Núñez, que va 
acabar en 3:37:59, i en Roger 
Vilà, que va finalitzar els 26,3 
km en 4:04:01.
Aquesta prova la va guanyar 
amb un temps de 2:34:07 en 
Pere Aurell, qui lidera la clas-
sificació de la Copa Catalana 
a falta d’una prova que es dis-
putarà el proper 12 d’octubre 
a Tivissa.
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TEATRE / LA VEU

El proper dissabte, 4 d’octubre, 
a les 21h, el Teatre Municipal 
l’Ateneu d’Igualada presentarà 
De pas, un espectacle sobre 
el cicle de la vida en clau de 
clown, a càrrec de la compa-
nyia catalana i madrilenya La 
Industrial Teatrera. Aquesta 
proposta de circ i pallassos 
va rebre els Premis de Circ de 
Catalunya Zirkòlika 2012 a la 
millor direcció i a la millor po-
sada en escena. Les entrades, 
a partir de 12 euros, es poden 
comprar al Punt de Difusió 
Cultural i Turística (c/ Garcia 
Fossas, 2) de dimarts a diven-
dres de 19 a 21h i dissabtes i 
diumenges d’11 a 14 i de 18 a 
21h, festius laborables tancat. 
També es poden comprar al 
mateix teatre abans de l’inici 
de la funció i a www.ticketea.
com.

La Industrial teatrera
La Industrial Teatrera és una 
companyia de teatre i circ, de 
carrer i de sala, especialitzada 
en clown. Surt de la trobada, 
l’any 2002, entre el badaloní 

Jaume Navarro i la madrilenya 
Mamen Olías, dos artistes amb 
una intensa trajectòria profes-
sional en diferents companyies 
i projectes de teatre i circ. Junts 
creen espectacles com De 
Paso, Vermell, Somnisd’Aigua, 
En color?, Motards, Il Mondo 
o Ooolee!. Amb ells, busquen 
comunicar-se amb el públic a 
través del riure, el somriure i 
les emocions, i per aconseguir-
ho, utilitzen la tècnica interpre-
tativa, tècniques de circ i de te-
atre de carrer, i s’especialitzen 
sobretot en el clown. 

De pas, la vida en clau de pa-
llasso
Comença la rifa de la vida. 
Neixes i et trobes amb tot un 
món per descobrir, un món per 
córrer i girar. Passa el temps, 
passen els anys. I de cop ja no 
tens temps per jugar. I bufa el 
vent, el vent de la casualitat, 
que et fa pessigolles, que t’em-
peny, que et duu d’aquí cap 
allà. I potser, amb sort, aquest 
vent et faci ballar, et faci sen-
tir pessigolles a l’estómac. I el 
món continua girant, encara 

que de vegades l’intentem atu-
rar. Un espectacle sobre el ci-
cle de la vida en clau de clown, 
sense text, en un espai circular 
com el món. Com la vida.
Com afirma Jordi Jané “De pas 
és un molt aconseguit especta-
cle de pallasso contemporani 
que contempla la vida, la mort 
i el tornar a començar com si 
tot plegat passés tot passant. 
Naixement, infància, adoles-
cència, amor, sexe, maduresa, 
senectut, mort, un son no tan 
etern i tornem-hi que no ha 

El Teatre Municipal l’Ateneu rep dissabte vinent 
“De pas”, un recorregut emocional per la vida

estat res. El tema és d’aquells 
en què els tòpics i els infantilis-
mes t’amenacen a cada passa, 
però la companyia els supera 
sobradament amb una bona 
dramatúrgia, un plantejament 
sintètic de les situacions i una 
actuació mesurada, transpa-
rent i de gran empatia amb el 
públic”. 

El programa Platea al Teatre 
Municipal l’Ateneu
L’espectacle De pas forma part 
de Platea, el programa estatal 
que, a través l’Institut Nacional 
de les Arts Escèniques i de la 
Música (INAEM), pretén reac-
tivar la circulació d’espectacles 
d’arts escèniques en espais 

MÚSICA / LA VEU

Avui divendres, a les 11 de la 
nit, l’Ateneu Igualadí dóna el 
tret de sortida a la segona part 
de la tercera temporada de 
“Músiques de butxaca”, el ci-
cle de concerts de petit format 
que reuneix dalt de l’escenari 
del teatre Ateneu a músics i 
espectadors. El primer concert 
anirà a càrrec de The Birdie 
Num Num Trio amb una pro-
posta que ens portarà a viatjar 
en el  temps a l’època daurada 
dels grans trios de soul-jazz 
dels anys seixanta com el trio 
de Ramsey Lewis o el de Les 
McCan.
El trio reuneix el pianista Xavi 
Algans, conegut per participar 
en projectes com el blego Afro 
Blue, el contrabaixista Julio 
Bikoko, sessionista de prime-
ra que tant ha posat les quatre 
cordes al servei del grup Ma-
caco com del pianista Ignasi 
Terrassa, i el no menys excels 
Caspar St. Charles, amb una 
llarga experiència en aventu-
res de tot tipus, els Blues Mes-
sengers els DeDiego Brothers. 
Un triangle de primera!

Els concerts “Músiques de 
butxaca” se celebren un cop 
al mes, habitualment el primer 
divendres de mes, a les 11 
de la nit. Els concerts són de 
grups en format acústic ajus-
tades a les característiques de 
l’espai, propostes de qualitat i 
variades en quant a estils mu-
sicals. Grups emergents que 
comencen a sonar, com també 
músics i grups consolidats, jo-
ies musicals que descobreix el 
públic assistent. Grups d’aquí, 
de casa nostra i de fora, mú-
siques d’arreu, estils diferents, 
fusions...
La qualitat dels concerts ha 
fidelitzat un públic que ja fa 
dues temporades que gaudeix 

d’aquest cicle de concerts en 
un entorn excepcional, ja que 
l’espectador contempla una 
perspectiva privilegiada del 
preciós teatre i el petit format 
intimista convida a gaudir més 
enllà de la música. També s’hi 
afegeix el plus del gintònic 
que s’ofereix al públic com a 
benvinguda gràcies al patro-
cini d’una marca de ginebra. 
“Músiques de butxaca” té un 
segell: Qualitat, petit format, 
diversitat i sensacions.
Les persones interessades 
en assistir als concerts po-
den consultar la programació 
d’aquesta temporada a www.
ateneuigualadi.cat.

Torna “Músiques de Butxaca”, els 
concerts de petit format de l’Ateneu

de les entitats locals. El circuit, 
que compta amb una dotació 
per a la primera edició de 6 
milions d’euros, que benefici-
arà a mínim 200 companyies 
i promourà al voltant de 1200 
actuacions, entre els mesos de 
març i desembre de 2014, en 
uns 150 teatres municipals.
Cal recordar que, pel que fa a 
la programació del Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu, també dins 
del programa Platea, El espe-
jo negro d’Andalusia proposa 
una agosarada versió de La 
venganza de Don Mendo (18 
d’octubre a les 21h), un espec-
tacle de titelles per a adults; 
Los titiriteros de Binèfar, gua-
nyadors del Premi de Teatre 
per a la Infància i la Joventut, 
presenten la seva particular 
versió de la princesa i el drac, 
Dragoncio (26 d’octubre a les 
12:15h); el grup Atalaya de Se-
villa presenta Madre coraje de 
Bertolt Brecht (8 de novembre 
a les 21h), que ha obtingut els 
premis al millor espectacle, a la 
millor direcció, a la millor actriu 
i al millor vestuari dels Premis 
del Teatre Andalús 2014 i, fi-
nalment, de València arribarà 
Odeim (15 de novembre a les 
21h), de Cienfuegos Danza.
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Ara mateix, quan l’any caste-
ller 2014 es disposa a enfilar 
la recta final de la tempora-
da amb diades tan rellevants 
com el Concurs de Castells de 
Tarragona, Santa Úrsula, Tots 
Sants, la Diada dels Minyons 
i moltes d’altres, hom ja pot 
parlar d’una de les més grans 
de la història o,  gairebé ja  
amb tota certesa,  de la millor 
i més extraordinària de la llar-
gament bicentenària vida dels 
castells. De tal afirmació en 
donen fe a bastament les co-
lossals construccions de gam-
ma extra i de nou pisos que es 
prodiguen amb una freqüència 
sense precedents, com també 
la gran quantitat de torres de 
set,  quatres de vuit i altres 
estructures de superior cata-
logació que són completades 
amb èxit per un nombre crei-
xent de colles que no deixen 
de superar-se setmana darre-
re setmana. Mai dels mais,  el 
món casteller  —estès ja dels 
Pirineus a les Terres de l’Ebre 
i Mallorca—  no havia compta-
bilitzat  un llistat  tan ingent de 
colles la majoria de les quals, 
d’acord amb les seves particu-
laritats pròpies, no paren de 
progressar tot enlairant sense 
parar el llistó dels castells que 
porten a les places. 
I és aquí, dins el conjunt 
d’aquestes agrupacions en 
incessable i sorprenent estat 
de superació, on cal situar els 
Moixiganguers d’Igualada, la 
nostra estimada colla de les 
camises morades, la qual, dos 
anys després de la seva pri-
mera presència al coliseu tar-
ragoní, es disposa a participar, 
justament demà,  a una nova 
edició del Concurs de Cas-
tells  —ni més ni menys que 
la vint-i-cinquena—  a l‘antiga 
Plaça de Bous de la ciutat de 
Tarragona convertida darre-
rament en aquest magnífic 
recinte plurifuncional que és 
la Tarraco Arena Plaça. Això 
vol dir que, tenint en compte 
el caràcter biennal d’aques-
ta  manifestació primeríssima 
que és i ha estat sempre i —
actualment més que mai— el  
Concurs de Castells de Tarra-
gona, la colla igualadina és a 
punt de participar, per segona 
vegada consecutiva i amb tots 
els mereixements i propietat, 
en aquest esdeveniment sen-
se parió que ha estat batejat  
com “l’espectacle casteller 
més gran del món” i que, al 
mateix temps i al meu enten-
dre,  bastant més enllà del 
caràcter competitiu que cada 
colla vulgui atorgar-li, hom pot 
considerar-lo com la festa mà-

xima dels castells de les terres 
catalanes.

Si bé és veritat que al llarg del 
segle vint n’hi han hagut d’al-
tres,  de concursos de castells 
—Can Jorba de Barcelona 
(1964-65-66), Enxaneta de 
Plata de Vilafranca (1968-69-
70-71) i alguns altres, molt 
pocs, d’una sola edició, al 
marge del Concurset  celebrat 
d’uns anys ençà  a Torredem-
barra—, el de Tarragona és 
el concurs per excel·lència, 
escrit així, amb majúscules:  
el Concurs de Castells, l’únic 
que ha tingut continuïtat fins 
als nostres dies, l’únic des de 
fa quaranta-un anys i l’únic, 
així mateix, capaç de ser or-
ganitzat i de  persistir en un 
món casteller tan grandiós i 
complex com l’actual. El d’en-
guany, com ja he apuntat, és 
el que fa vint-i-cinc. El primer 
de la sèrie tingué lloc el 2 
d’octubre del 1932, ja a la Pla-
ça de Bous, quan feia només 
poques setmanes que la Colla 
Vella de Valls, a la Festa Major 
de l’Arboç, havia assolit la pri-
mera torre de set i carregat el 
primer quatre de vuit de l’ano-
menada Renaixença Caste-
llera, iniciada uns anys abans 
(1926) amb la creació dels Xi-
quets de Tarragona i Nens del 
Vendrell amb tot el que aques-
tes noves colles comportaren 
de competència i revifament  
per a les dues colles tradicio-
nals dels Xiquets de Valls (la 
Vella i la Nova). Amb un jurat 
presidit per l’eximi mestre ven-
drellenc Pau Casals, hi varen 
participar les dues colles va-
llenques i les dues tarragoni-
nes amb la torre de set de les 
colles de Valls com a millor 
castell (descarregada la de la 
Vella i només carregada la de 
la Nova).  Al de l’any següent, 
1933, sense la presència de 
la  vallenca Colla Vella, els Mi-
rons del Vendrell  hi van com-
pletar la torre de set, mentre 
que la  Colla Nova de Valls hi 
descarregava la mateixa torre 
i el quatre de vuit, construcci-
ons que en aquella època an-
terior i posterior a la Guerra Ci-
vil constituïen pràcticament el 
sostre dels castells. Aquestes 
foren, doncs, unes edicions 
del Concurs, les dues prime-
res, amb poques colles —el 
món casteller, llavors, era molt 
reduït—, però que van por-

tar força gent a la plaça i van 
contribuir, sobretot  i a més 
d’ajudar a recuperar-ne el vell 
prestigi, a enfortir la vitalitat 
d’aquest exercici secularment  
arrelat a l’ànima popular de 
les comarques tarragonines i 
penedesenques tot potenciant  
la seva coneixença i projecció.
Després de la Guerra Civil, 
ja a la dècada dels cinquan-
ta, hom registra les convoca-
tòries dels anys 1952, 1954 
i 1956, amb el quatre de vuit 
descarregat el primer any per 
la Muixerra de Valls i els Nens 
del Vendrell, el tres de vuit  —
en aquells moments el castell 
màxim que es podia arribar 
a veure— carregat per la va-
llenca Colla Vella a les dues 
edicions següents i el quatre 
de vuit  carregat per la també 
vallenca Colla de la Muixer-
ra l’any cinquanta-sis. El sisè 
concurs, l’any 1970, per l’ex-
pectació creada davant d’un 
món casteller que comença-
va a prendre nova volada, 
fou conegut com el “concurs 
del segle”. Potser mai, en el 
transcurs de la història, els 
castells no havien aplegat un 
nombre tan gran d’afeccionats 
provinents de tota la geogra-
fia que els és pròpia i, fins i 
tot, de més enllà: del Camp 
de Tarragona i del Penedès, i 
també de Barcelona i altres in-
drets de Catalunya. Les colles 
presents a la plaça foren totes 

les que existien en aquells 
moments, sense cap mena 
d’excepció: la  Colla Vella dels 
Xiquets de Valls (llavors l’úni-
ca colla que hi havia a la ca-
pital de l’Alt Camp), els Nens 
del Vendrell, els Castellers 
de Vilafranca, els Minyons de 
l’Arboç, els Xiquets de Tarra-
gona (colla resultant de la unió 
de les dues colles tradicionals 
tarragonines) i uns Castellers 
de Barcelona de prou recent 
fundació. Les torres i pilars 
dels Nens del Vendrell i de la 
Colla Vella de Valls foren les 
construccions principals i de-
cisives pel que fa a la classi-
ficació. Les seves imatges  —
inoblidables, gairebé eternes, 
fotografies de les primeres 
torres de vuit del segle i pilars 
de sis i set (concurs, aquest, 
dominat per torres i pilars)  a 
les que cal afegir la del qua-
tre de vuit carregat de color 
verd vilafranquí—  marcaren 
uns moments molt concrets 
de la història castellera que 
feien albirar un futur esplen-
dorós que hom ja començava 
a tocar amb les mans. Molts 
i bons records, per tant, els 
del concurs tarragoní de l’any 
setanta del segle passat que, 
personalment i al costat d’al-
tres causes i fets que cal tenir 
en compte, crec que és a la 
base d’aquesta època daura-
da dels castells  que estem vi-
vint i gaudint d’un temps ençà, 

molt concretament des del 
1981, des d’aquella memora-
ble jornada de Santa Úrsula 
a Valls en què, a més de des-
carregar-se per primera vega-
da al segle el cinc  de vuit per 
part de la Colla Joves, hom va 
plorar d’alegria en veure in-
tentar, carregar i descarregar 
el primer castell de nou pisos 
(quatre de nou amb folre) de 
la centúria per part de la Colla 
Vella. 

Sàpiga el lector que, si m’en-
tretinc en aquestes ràpides 
pinzellades històriques, és no-
més perquè hom es pugui fer 
una idea de la importància que 
tostemps ha tingut el Concurs 
per empènyer, motivar  i enco-
ratjar  les colles en la realitza-
ció dels millors castells al seu 
abast i procurar aplegar-les  
en una mateixa avinentesa, en 
una  mateixa data, en una sola  
diada i en un mateix escena-
ri. I és per això que sempre 
m´ha plagut de proclamar —i 
ara em plau fer-ho una vega-
da més— que el Concurs de 
Tarragona és la magna festa 
dels castells, el gran aplec de 
la gent castellera, el més gran 
esdeveniment  festiu del Prin-
cipat. Perquè,  quan arriba el 
Concurs,  tots els camins del 
país menen a la històrica ciu-
tat romano-catalana; és tot el 
món casteller en pes —colles 
i afeccionats, colles partici-
pants i colles que no hi parti-
cipen— que respon a l’uníson 
a la crida de la ciutat que bé 
podem qualificar de gran ca-
pital del fet casteller. I és per 
això que les colles s’esforcen 
a fons i fan mèrits a  fi i efec-
te de ser cridades a prendre-
hi part.  I aquest és el motiu, 
doncs, que em porta a subrat-
llar que poder ser al Concurs 
de Castells de Tarragona és ja 
de bon començament  un ve-
ritable regal, el millor obsequi 
per a premiar l’esforç i el tre-
ball desenvolupats per les co-
lles en assajos i actuacions al 
llarg d’unes temporades llar-
gues i intensíssimes.  Paral-
lelament, aquest passeig per 
la història ens pot ajudar, així 
mateix, a comprendre millor i  
valorar degudament uns cas-
tells que no sempre han tingut 
la vitalitat i magnitud que te-
nen actualment. 

Vet aquí, novament, el Concurs de castells de Tarragona
La gran festa castellera de Catalunya

El de Tarragona 
és el Concurs per 
excel·lència, escrit 
així, amb majúscules

Primera torre de vuit amb folre descarregada al segle XX (Güixens). L’aconseguiren els Nens 
del Vendrell al Concurs de Castells del 1970. Una estona abans, la Colla Vella de Valls n’havia 
carregat la primera.  

Poder ser al Concurs 
de Tarragona és un 
veritable regal, el 
millor obsequi per 
premiar l’esforç i el 
treball de les colles
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Vulgui o no vulgui fer història, 
però, és obligat aturar-se al 
Concurs de l’any 1972 amb 
vuit colles a la rotllana —el 
món casteller  creixia—, mol-
ta polèmica a l’entorn de ba-
ses i puntuacions, polseguera 
mediàtica i l’absència sonada  
dels Nens del Vendrell (gua-
nyadors de l’edició anterior) i 
la primera victòria d’una colla 
que no era vallenca ni ven-
drellenca: els Castellers de 
Vilafranca, nascuts l’any 1948  
i en aquells moments encara 
no considerats del tot com a 
colla històrica. La dels vila-
franquins, però, fou una actu-
ació completíssima (torre de 
set i quatre de vuit descarre-
gats, i tres de vuit i pilar de sis 
carregats), digna d’una colla 
esdevinguda  —segons la ter-
minologia de l’època—  pun-
tera o capdavantera. Però fou 
tan forta la polèmica, tan tur-
bulentes baixaren les aigües, 
que el Concurs deixà de ser 
concurs i es convertí —1974, 
1976 i 1978— en mera exhibi-
ció anunciada als cartells com 
a Manifestació Castellera. 
Aquests, però, foren uns anys 
de transició; un període més 
aviat gris que va donar pas, a 
partir del 1980  —amb el re-
torn a la fórmula dels concur-
sos amb bases, puntuacions, 
classificacions i trofeus—, a la 
represa del Concurs amb pe-
riodicitat biennal ininterrompu-
da fins el dia d’avui  i, al mateix 
temps, a l’inici d’una tongada 
pletòrica que, progressiva-
ment, ha contemplat  totes les 
meravelles hagudes i per ha-
ver: catedrals, folres, manilles, 
gammes extres, castells de 
nou nets, torres de vuit  sen-
se folre, tresos de déu i no sé 
quants prodigis més capaços 
de fer embogir tota una gene-

ració de catalans que hem tin-
gut, pel que fa als castells i els 
castellers, el privilegi de viure 
una època inimaginable tan en 
qualitat com en quantitat. 
Ben aviat, lògicament, la in-
cessant aparició de noves 
colles obligà a limitar-ne el 
nombre i  seleccionar les co-
lles participants en funció dels 
castells aconseguits durant 
els mesos anteriors. Fa dos 
anys, el 2012, a fi i efecte de 
donar entrada a un nombre 
més elevat de colles,  hom tin-
gué la bona pensada i l’encert 
total d’ampliar la data del Con-
curs —celebrat de sempre en 
diumenge—  amb la convoca-
tòria de la jornada del dissabte  

a la tarda.  I aquest any  2014, 
a més, cal aplaudir també la 
inclusió al Concurs de la dia-
da per a colles de castells de 
set  —l’anomenat Concurset  
que té lloc des de fa uns anys 
a  la plaça del Castell de Tor-
redembarra—,  de tal manera 
que el Concurs de Castells de 
sempre passa a desenrotllar-
se al llarg de tres jornades 
diferents: el diumenge abans, 
el dissabte a la tarda i —com 
d’habitud— el diumenge al 
matí.
 
El cas és que el diumenge, el 
dissabte o —com enguany— 
la setmana abans, les co-
lles acudeixen al Concurs il-

guanyar-lo—  allò que cerquen 
en el Concurs, per damunt de 
tot, és la seva participació i la 
satisfacció de poder aconse-
guir amb èxit aquelles cons-
truccions que han preparat 
als assajos, llargs i intensos, 
anant a dormir tard durant una 
pila de dies i setmanes. Tenint 
en compte aquestes conside-
racions, doncs, crec que el fet 
de quedar  en quarta, setena, 
desena, tretzena, divuitena, 
vint-i-cinquena, trenta-sisena  
o quarantena posició no dei-
xa de ser una circumstància 
poc  o no gens important. En 
qualsevol cas, però, també val 
a dir que sempre és possible 
compartir germanor amb  ri-

tancial de la mateixa naturale-
sa dels castells i els castellers. 
Perquè, en intentar definir els 
castells, no es pot obviar mai 
un natural esperit de competi-
ció  latent entre les colles que 
els practiquen;  al cap i a la fi, 
la rivalitat no és altra cosa que 
aquesta competitivitat natu-
ral  elevada a un grau més o 
menys superlatiu. Es vulgui o 
no es vulgui, hi  ha competitivi-
tat  —o rivalitat, diguem-li com 
vulguem—  entre les colles 
d’una mateixa ciutat, entre les 
colles d’una mateixa comarca 
o zona geogràfica, entre les 
colles que comparteixen una 
mateixa diada, entre les co-
lles d’una mateixa generació, 
entre les colles que pertanyen 
a un mateixa categoria o ni-
vell de castells. O dit d’una 
altra manera: el natural espe-
rit de superació i emulació de 
les colles  fa innecessaris els 
concursos. Hi ha qui creu, fins 
i tot, que bases, punts i llistes 
classificatòries són contraris 
a l’autèntica veritat castellera: 
els Minyons de Terrassa, en no 
haver participat mai al Concurs 
tot i les seves possibilitats reals 
de guanyar-lo, en són l’exem-
ple més representatiu.  A més, 
hom diu que els bons afeccio-
nats, prou entesos en la matè-
ria, no tenen necessitat de tau-
les de puntuacions i rànquings 
—aquests tant de moda avui 
dia—  a l’hora de valorar de-
gudament i amb coneixement 
de causa les colles i les seves 
actuacions. 
Això no obstant, els concursos 
m’agraden, m’atreuen i em 
captiven; perquè em fan vibrar, 
perquè l’intent de cada castell 
comporta una càrrega afegida 
d’emoció, perquè fan història i 
perquè són història castellera 
de la millor. Perquè, en el cas 
del de Tarragona, una diada de 
concurs ho és també dels cas-
tells més essencials i significa-
tius per a les colles que hi pre-
nen part, perquè l’expectació 
i l’ambient són inenarrables,  
perquè  és bonic  de veure tan-
ta varietat de colors a l’arena i 
tanta gent a les grades, perquè 
es tracta d’uns dies de festa 
gran i els castells —abans de 
tota altra cosa— són festa en 
tota la seva plenitud, perquè és 
tot el món casteller i tot el país 
que bateguen al seu entorn i 
responen a la seva crida; per-
què, d’una manera o altra,  el 
Concurs forma part de la vida 
de totes aquelles persones que 
sentim i estimem els castells; 
perquè incideix en la dinàmica 
de moltes colles i en la salut 
dels mateixos castells; perquè, 
si això és possible, contribueix 
a fer-los encara més grans i, 
sobretot,  perquè és el magne 
aplec de la gran família que viu 
i respira a l’entorn d’aquesta 
manifestació popular d’ahir, 
d’avui i de sempre. 

La millor actuació de la seva 
història: això és el que varen 
fer exactament els Moixigan-
guers d’Igualada, ara fa dos 
anys, en la seva primera i “mul-
titudinària” participació al Con-
curs, concretament a la jorna-
da del dissabte. Després d’un 
extraordinari quatre de vuit en 
primera ronda i d’un més que 
espectacular nou de set a la 
segona, la colla descarregà de 
manera magnífica la torre set. 
Una actuació, aquesta dels 
Moixiganguers, que meresqué 
els honors de ser destacada i 
posada de relleu a les pàgines 
de la premsa tarragonina; una 
actuació fantàstica i d’enorme 
transcendència, ja que, tant 
a nivell particular com dins el 
conjunt del món de les colles 
castelleres, va representar un 
punt d’inflexió  —un abans i 
un després— en la trajectòria 
d’aquesta colla que, tot mante-
nint una modèstia que l’hono-
ra, ha esdevingut una gran co-
lla que sap bastir a la perfecció 
tantes torres de set i quatres 
de vuit com intenta, i que, no 
tenint-ne prou, a més d’assajar 
amb èmfasi i constància el tres 
de vuit  que hom espera asso-
lir ben aviat  —potser demà—, 
ha començat a fer folres i ha 
obtingut l’èxit clamorós de la 
torre o dos de vuit, estructura  
directament emparentada amb 
els castells de nou que ha es-
tat admirada i aplaudida per 
tothom.
Aquesta, amics, és la nostra 
colla Moixiganguers d’Igua-
lada: una colla que, fos quin 
fos el seu nivell, sempre s’ha 
distingit pel seu bon fer i per la 
seva fidelitat a la millor tradició 
castellera. Ara, quan  és a punt  
—l’any vinent—  de celebrar el 
seu vintè aniversari, ha asso-
lit un nivell esplèndid que, tot 
fent justícia a la seva incansa-
ble tasca de treball i lliurament 
al llarg de tots aquests anys, 
dóna peu a pensar amb opti-
misme en un futur engrescador 
de castells encara més grans i 
difícils. Un futur la primera eta-
pa del qual hom la viurà demà  
—dissabte—  a la tarda, a la 
Tarraco Arena Plaça. Perquè 
El Concurs de Castells, aquest 
concurs de Tarragona que va 
néixer l’any 1932 i que tants 
dies de glòria ha proporcionat 
al món casteller, també forma 
part de la glòria dels Moixigan-
guers d’Igualada.

Que la sort i l’èxit acompanyin 
els Moixiganguers i totes les 
colles; que totes vegin acom-
plerts els seus somnis. Que 
tothom pugui gaudir al màxim. 
I que el cant feliç de les gralles 
anunciï arreu la meravella i el 
goig immens d’aquests castells 
—castells, torres i pilars— que 
són imatge, símbol i expressió 
del nostre poble. 

L’any 2012, en la seva 
primera participació 
al Concurs, els Moixi-
ganguers van fer la 
millor actuació de la 
seva història lusionades, contentes, amb la 

voluntat de fer el màxim, a re-
petir el que ja és el seu sostre 
o a ultrapassar-lo, a descarre-
gar aquell castell que encara 
els resta per descarregar, a 
augmentar el seu palmarès 
amb noves consecucions, a 
fer els seus millors castells  en 
una mateixa actuació, sense 
oblidar mai aquella virtut tan 
castellera que és el seny i les 
possibilitats reals de cadascu-
na.  Les colles coneixen amb 
escreix   tot allò que suposa 
el Concurs i valoren tal com 
pertoca la seva participació a 
l’esdeveniment casteller més 
gran de tots. Perquè les co-
lles, en una bona majoria i fora 
de qualsevol  intenció classifi-
catòria —no parlo, lògicament 
d’aquelles colles aspirants a 

valitat, com també és ben le-
gítim el desig de superar els 
competidors més directes i 
aconseguir la més alta classi-
ficació possible. Moltes colles 
hi acudeixen amb la intenció 
de poder-hi realitzar la millor 
actuació de la seva història.

No sé si, arribats aquí,  algú 
ha pogut intuir que sóc una 
persona especialment poc 
amant dels castells entesos 
com a realitat feta de bases, 
puntuacions i classificacions. 
La gent que em coneix sap 
prou bé que no tinc gaire per 
costum consultar rànquings 
i columnes classificatòries. 
Perquè sempre he cregut que 
la competitivitat pura i simple, 
sense necessitat de rànquings 
i concursos, és part consubs-

El 4de8 que van assolir els Moixiganguers al Concurs de Tarragona del 2012
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Pulmons. Producció: Six-
to Paz Produccions. Autor: 
Duncan Macmillan. Traduc-
ció: Carme Camacho. Direc-
ció: Marilia Samper. Amb: 
Pau Roca i Carlota Olcina. 
Teatre de l’Aurora. Diven-
dres, 26 de setembre.

Tenir un fill pot ser merave-
llós i terrorífic alhora. Hi ha 
qui no s’ho pensa prou, hi ha 
qui s’ho pensa massa, hi ha 
qui es prepara per pensar-ho 
i pensa que encara no ha ar-
ribat el moment de pensar-hi.
Il·lusió, dubtes, inseguretat... 
Amb un llenguatge fresc i 
molt real, assistim al Dragon 
Khan d’emocions que viu una 
parella en trobar-se davant la 
idea de concebre un fill en el 
moment actual de crisi global 
(econòmica, ambiental, etc.). 
La història agafa altes cotes 
de velocitat i, si remotament 
no és durant el viatge com-
plet, recull el públic en algun 
tram o altre del recorregut. 
Un cop a bord, res pot aturar 

NÚRIA CAÑAMARES

Un viatge emocional

la connexió que se sent amb 
aquesta parella i tot el que els 
passa.
El dramaturg Duncan Macmi-
llan havia plantejat l’espec-
tacle despullat de qualsevol 
escenografia per centrar tot el 
pes del text en la interpretació 
dels actors. La decisió de la 
directora, Marilia Samper, de 
presentar-ho al voltant d’un llit 
és d’aplaudir. Cap altre moble 
hauria servit millor a l’acció. 
Però això no treu ni un punt 

de vàlua a l’excel·lent treball 
de Carlota Olcina i Pau Roca, 
capaços de canviar amb na-
turalitat d’escena i registre 
amb un simple gir corporal. 
Una agilitat, d’altra banda, 
imprescindible, ja que és in-
trínseca a Pulmons. 
Tot i la serietat de la trama, 
l’obra regala situacions còmi-
ques, tendres, i fins i tot oní-
riques, que culminen la com-
plicitat amb el públic i una 
magnífica producció.

Notes teatrals

LLENGUA / LA VEU

Dissabte passat, 27 de se-
tembre, el Museu de la Pell 
d’Igualada va omplir-se de 
lletres amb escriptors, lec-
tors, llibreters i tothom que va 
voler participar en les activi-
tats que formaven part de la 
tercera edició del Mercat de 
Lletres, un esdeveniment que 
es consolida. L’activitat està 
organitzada per l’Ajuntament 
d’Igualada, l’Institut Munici-
pal de Cultura (IMC) i el Pro-
grama de Millora del Barri de 
Sant Agustí, i forma part del 
programa municipal 3L de fo-
ment de la lectura, la literatura 
i la llengua.
A les 11h, diferents llibreries i 
entitats de la ciutat van mun-
tar la seva parada per poder 
oferir als visitants una selecció 
de llibres i activitats. Van ser 
presents al Mercat de Lletres 
l’Abacus Cooperativa, la Lli-
breria Aqualata, l’Artèria, Lle-
gim Llibreria, Els Llibres Arte-
sans, l’APLEC, i el Consorci 
de Normalització Lingüística.
Va iniciar la jornada el tinent 
d’alcalde de Promoció Cultu-
ral de l’Ajuntament d’Igualada, 
Josep Miserachs, juntament 
amb la directora de la Institu-
ció de les Lletres Catalanes, 
Laura Borràs, que van intro-
duir el comissari de l’Any Vi-

nyoli, Jordi Llavina, que va fer 
una aproximació a l’obra del 
poeta. A continuació, el peri-
odista igualadí Jordi Còdol va 
presentar el jutge Santi Vidal, 
autor del llibre Els set pecats 
capitals de la justícia. Aquest 
acte concret va estar organit-
zat per Llegim Llibreria, que va 
exhaurir tots els exemplars del 
llibre.
Durant tot el dia, a l’espai in-
fantil hi va haver activitats de 
lectura i escriptura per als 
més petits, una zona de lectu-
ra i jocs i diferents sorpreses: 

al migdia es va rebre la visita 
de Geronimo Stilton, el famós 
ratolí, que va signar llibres i 
es va deixar fotografiar per un 
nombrós públic. També a la 
tarda hi va haver un taller de 
lletres en pell i Anna García va 
presentar El Talla-colls, el sas-
tre i 1714.
Durant tota la jornada el vestí-
bul del Museu es va transfor-
mar per acollir dos espais de 
lectura, adequats per l’artista 
Angel Rica, l’exposició sobre 
Miquel Martí i Pol cedida per la 
Universitat de Vic, i diferents 

llibres de consulta cedits per la 
Biblioteca Central d’Igualada. 
També es va poder comptar 
amb diferents llibres gegants 
per decorar l’espai, obres dels 
alumnes de 1r de Batxillerat 
de l’Escola Pia Àlex Ars, Laura 
Poch i Laura Magriñá.
A la tarda, l’auditori va rebre 
Vicenç Villatoro, en un acte or-
ganitzat per Abacus Coopera-
tiva, en què l’autor va protago-
nitzar un diàleg al voltant del 
seu llibre Un home que se’n 
va amb escriptora igualadina 
Teresa Roig.
Seguidament la directora de la 
Biblioteca Central, Montse Lo-
bato, va ser l’encarregada de 
presentar Sílvia Soler, que va 
parlar del seu estil d’escriptu-
ra. L’acte va ser organitzat per 

El Mercat de Lletres va prendre la paraula 
el passat dissabte al Museu de la Pell d’Igualada

LLENGUA / LA VEU

El Servei Local de Català 
d’Igualada i la Federació Inter-
nacional de Scrabble en Ca-
talà van ser presents, aquest 
dissabte, al Mercat de Lletres 
d’Igualada amb un tast de 
Scrabble en català. L’activitat, 
que es va dur a terme durant 
tot el matí al pati del Museu de 
la Pell d’Igualada, va comp-
tar amb la participació d’una 
trentena de persones. Els as-
sistents també van poder in-
formar-se de com funciona el 
Voluntariat per la llengua, que 
és un programa que posa en 
contacte una persona catala-
noparlant i una altra que no ho 
és però que vol fer conversa 
en català. La propera presen-
tació de parelles lingüístiques 
es durà a terme el 6 de no-
vembre i les inscripcions per 
participar-hi es poden fer des 
del web www.vxl.cat o des del 

Servei Local de Català (edifici 
Ig-nova (carrer Lleida, 78). A 
banda també es va donar in-
formació de l’oferta de cursos 
de català, que incorpora tots 
els nivells i encara té  inscrip-
cions obertes al mateix edifici 
Ig-nova. Entre tots els parti-
cipats al tast de Scrabble es 
va sortejar un val per a dues 
persones per al concert que 
Andrea Motis i Joan Chamor-
ro oferiran el proper 13 de de-
sembre al Teatre Municipal de 
l’Ateneu. El guanyador va ser 
l’Adrià Pérez.  

Tast de scrabble en català al 
Mercat de lletres

la Biblioteca Central d’Iguala-
da, amb el suport de la Insti-
tució de les Lletres Catalanes 
(ILC).
Al vespre va ser el moment 
de l’entrega dels premis del 
Concurs de Microcontes que 
organitzava ParanoiaAcci-
ons i del Concurs de Poemes 
d’Amor. Els guanyadors del 
Concurs de Poemes d’Amor 
van ser Laura Casas, M. Àn-
gels Márquez i Jaume Gabriel. 
I els guanyadors del Concurs 
de Microcontes van ser Cris-
tina Gómez, Carme Martín 
i Laia Rius. Arià Paco va ser 
l’encarregat de fer la lectura 
dels diferents poemes i contes 
guanyadors.
El darrer acte de la jornada va 
ser un recital dintre del cicle 
DePellSensible sobre el poe-
ta Miquel Martí i Pol, que va 
anar a càrrec de Pep Farrés 
a la veu, Pep Massana al violí 
i Adrià Bonjoch a la guitarra. 
En la presentació, la filòloga i 
professora Mercè Badal va fer 
un recorregut per la vida i obra 
d’aquest poeta. Els assistents 
que van omplir l’Adoberia de 
Cal Granotes van aplaudir la 
selecció de poemes.
Des de l’organització es vol 
agrair la il·lusió i l’esforç de 
totes les persones que hi han 
participat i que han permès 
fer possible aquesta tercera 
edició i la implicació dels di-
ferents equipaments com el 
Museu de la Pell, la Biblioteca 
Central d’Igualada i la Ludote-
ca Sant Miquel.
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DISSENY / LA VEU

El dilluns 29 de setembre, els 
comandaments de la policia, 
així com l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells i alguns regi-
dors de l’Ajuntament, van re-
bre les alumnes de l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps 
que han resultat guanyadores 
del també tradicional Concurs 
de Cartells de l’exposició de 
Bonsais. Enguany la guanya-
dora ha estat Mercè Gallego 
Andrés, i la segona classifi-
cada Vicky Sabater Massana, 
alumnes dels cicles formatius 
artístics de la família de comu-
nicació gràfica i audiovisual 
que s’imparteixen a l’escola. 

Mercè Gallego, alumna de l’EMA Gaspar Camps, 
guanya el Concurs de Cartells de l’exposició de 
Bonsais de la Policia Local

Les va acompanyar Jaume 
Enrich, professor de l’escola i 
responsable de la coordinació 

d’aquest projecte real realitzat 
per alumnat de l’escola.

LLIBRES / LA VEU

Dimecres vinent, dia 8 d’octu-
bre, a les 8 del vespre a l’ateneu 
igualadí, tindrà lloc la presenta-
ció del llibre de Montserrat Tura 
a la nostra ciutat, organitzat 
per Llegim...? Llibreria amb la 
col·laboració de l’Ateneu igua-
ladí. Montserrat Tura ens pre-
senta un recorregut per la seva 
trajectòria política i per la seva 
vida on no estalvia d’oferir-nos 
una mirada tan crítica com lú-
cida de la gestió dels governs 
i de la situació social i política 
actual. La seva gestió al cap-
devant d’institucions públiques 
en diferents àmbits, sanitaris i 
polítics, li permet gaudir d’una 
perspectiva, aguda i incisiva a 

la vegada, tot recorrent les di-
ferents fases que ha atraves-
sat la seva militància al PSC, 
ara abocat a una deriva cada 
vegada més distant dels seus 

principis fundacionals. Mont-
serrat Tura dilucida un estat de 
coses sense vergonya i posant 
sobre la taula tots els elements 
de judici. Un llibre imprescin-
dible tan pels militants i tant o 
més pels no militants que de-
sitgem poder comprendre com 
han anat les coses en els dar-
rers temps en un partit que ha 
passat de ser hegemònic de 
les classes socials a maldar 
per a sobreviure. Segons els 
editors “Aquest relat és una 
aportació necessària per com-
prendre el procés que viu Ca-
talunya, una lectura sorprenent 
que aclareix per què el PSC 
és a on és. Montserrat Tura 
ens ho explica sense deixar de 
buscar horitzons futurs”.

Montserrat Tura presenta el seu llibre, 
“Estirant el fil. Quan el PSC va abandonar 
el catalanisme”

LLIBRES / LA VEU

La Biblioteca Central d’Iguala-
da ha començat a col·laborar 
amb la Viquipèdia, l’enciclo-
pèdia de contingut lliure en 
català, que ja compta amb 
més de 400.000 articles en la 
nostra llengua. Actualment, un 
centenar de biblioteques cata-
lanes col·laboren en la iniciati-
va Bibliowikis, per la qual els  
bibliotecaris es converteixen 
en editors voluntaris de la po-
pular enciclopèdia. A Igualada 
tres bibliotecàries ja són viqui-
pedistes i treballen per donar 
a conèixer dues temàtiques 
concretes vinculades estreta-
ment a la Col·lecció Local de 
la Biblioteca: els personatges 
il·lustres igualadins i la premsa 

antiga de la ciutat, que es con-
serva a l’hemeroteca.
Des del mes de maig, quan 
es va fer el curs de formació, 
la Biblioteca Central d’Igua-
lada ha editat a la Viquipèdia 
les biografies de Jaume Ser-
ra Iglesias (historiador), Joan 
Ferrer Farriol (polític anarquis-
ta), Miquel Solà Dalmau (filò-
sof i escriptor), Josep Galtés 
Cardús (pintor modernista) 
i Josep Sampere (autor de 
novel·la juvenil i traductor). 
Pel que fa a la premsa local 
s’han publicat articles sobre el 
Diario de Igualada, La Fede-
ración Igualadina i Zapatería 
Práctica, una curiosa revista 
que es va publicar a Igualada 
entre el 1903 i el 1915. També 

ha ampliat i actualitzat els ar-
ticles sobre Pompeu Cotonat i 
Revista d’Igualada.
Amical Wikimedia, una orga-
nització independent sense 
ànim de lucre, és la promotora 
de la Viquipèdia i del conei-
xement lliure a dins i fora de 
la xarxa. Un dels projectes 
en aquesta línia és el treball 
conjunt amb les biblioteques 
catalanes, en tant que un dels 
principals objectius d’aquests 
equipaments és el de pro-
moure l’accés obert al conei-
xement acadèmic, cultural i 
l’alfabetització digital entre els 
ciutadans. La Biblioteca forma 
part de l’Institut Municipal de 
Cultura (IMC) d’Igualada.

La Biblioteca Central d’Igualada, 
al projecte «Bibliowikis»

EXPOSICIONS / LA VEU

El pintor Jordi López-Alert 
(Capellades, 1971) presenta 
a Igualada una exposició on 
combina la seva visió del ros-
tre humà i del rostre del paisat-
ge com a mateixos miralls de 
l’ànima.
Llicenciat en Belles Arts per 
la Universitat de Barcelona i 
Diplomat en Biblioteconomia i 
Documentació, Lopez-Alert viu 
a les valls de l’Anoia on aquest 
riu -mig agrícola, mig industri-
al, mig contaminat- s’obre pas 
entre muntanyes vorejant un 
extrem del Penedès abans de 
lliurar-se al riu Llobregat. La 
seva obra és fruit d’una mira-
da emocional i reflexiva del 
seu entorn. El seu interès per 
les emocions en l’ésser humà 
i els seus vincles amb el pai-
satge han estat una constant 
en la seva obra en els darrers 
anys. L’any 2009 va fer una es-
tada de mig any a la Universitat 
de Michigan (EUA) on fou se-
leccionat per participar en una 
exposició col·lectiva d’artistes 

internacionals.
La bona acollida dels seus 
paisatges poètics contempo-
ranis de l’any 2011 han tornat 
a portar l’artista a la ciutat. A 
la Sala Municipal d’Igualada 
s’hi podran veure una vintena 
d’obres pictòriques realitzades 
en acrílic on López-Alert mos-
tra aquesta vivesa del paisatge 
humà i del paisatge geogràfic. 
Rostres mutables que trans-
meten sensacions variables: 
tendresa, serenor, inquietud, 
patiment, harmonia, caos...
L’exposició s’inaugurarà 
aquest divendres 3 d’octubre a 
les 19’30h i es podrà veure fins 
el 19 del mateix mes. Els hora-
ris de visita són: de dimarts a 
divendres de 19 a 21 h, i dis-
sabtes i diumenges d’11 a 14 h 
i de 18 a 21 h.
També, dins d’aquesta exposi-
ció, el proper dia 12 d’octubre 
a les 19 h se celebrarà un reci-
tal de poesia sota el títol “Una 
estona amb Vinyoli”, a cura del 
poeta Franc Guinart.

Exposició de Jordi Lopez-Alert 
a la Sala Municipal

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

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

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

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

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

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

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

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

El proper dijous, 9 d’octubre, a 
les 19h, s’estrenarà l’audiovi-
sual Ara fa 60 anys. El Museu 
de la Pell d’Igualada, un resum 
del treball de recerca i reflexió 
al voltant de la preservació i la 
divulgació patrimonials a Igua-
lada. Aquest treball ha estat 
elaborat coincidint amb el 60è 
aniversari, aquest 2014, de la 
creació del museu local i pos-
terior museïtzació de les anti-
gues fàbriques de Cal Grano-
tes i Cal Boyer, avui seus del 
Museu de la Pell d’Igualada i 
Comarcal de l’Anoia. Després 
de la projecció, a l’Auditori del 
mateix Museu, es durà a ter-
me una taula rodona amb la 
participació del seu director, 
Albert Tulleuda, del director 
del Servei de Patrimoni Arqui-
tectònic Local de la Diputació 
de Barcelona (SPAL), Joan 
Closa, i del director del mN-
ACTEC, Jaume Perarnau.
Els antecedents del Museu de 
la Pell remeten al 1947, quan 
el Centre d’Estudis Comar-

cals d’Igualada (CECI) va im-
pulsar el Museu de la Ciutat. 
Dos anys més tard, el Museu 
de la Ciutat era una realitat i 
es va ubicar al Grup Escolar 
Garcia Fossas. Sota la tute-
la d’Antoni Palmés, Francesc 
Gabarró, Ramon Genís i molts 
altres col·laboradors, es va 
forjar una ampliació dedicada 
a la pell i als seus processos 
productius. El 13 de juny de 
1954, ara fa 60 anys, es va in-
augurar la gènesi del que avui 
és un referent museístic arreu. 
El Museu de la Pell va ser el 
tercer museu europeu dedicat 
a aquesta temàtica; constava 
de cinc seccions: la pell i la 
seva procedència, l’adob de 
la pell, estris i màquines anti-
gues, les aplicacions de la pell 
i, finalment, un espai destinat 
a la documentació.
Des de la seva creació i fins 
el 1982, el Museu de la Pell 
va funcionar sota la tutela del 
CECI i regit per un patronat 
format per industrials adobers 
i membres del centre d’estu-

El proper 9 d’octubre s’estrena l’audiovisual “Ara fa 60 
anys. El Museu de la Pell d’Igualada”

dis. El desembre de 1982, se 
signa el conveni de creació del 
Museu Comarcal de l’Anoia 
entre la Generalitat de Cata-
lunya, la Diputació de Barce-
lona i l’Ajuntament d’Igualada, 
projectat a les factories de Cal 
Boyer i Cal Granotes.

L’any 1995 es va inaugurar la 
nova museografia del Museu 
de la Pell, ampliada i com-
pletada en anys posteriors, 
que centra el seu discurs en 
aspectes de la producció, la 
utilitat i la significació cultu-
ral de la pell en la història a 

més d’acollir nombrosos ob-
jectes de pell. Avui, el Museu 
de la Pell és un dels centres 
referents pel que fa a turisme 
industrial al conjunt de Catalu-
nya.

HISTÒRIA / LA VEU

“Projecte 1700. El Tricentenari 
a les escoles de l’Anoia”, recull 
els treballs de tretze centres 
educatius de la comarca ela-
borats durant el passat curs 
escolar, mostrant la riquesa de 
temes, plantejaments i mitjans 
didàctics emprats per apropar-
se al Tricentenari d’una manera 
totalment transversal. L’exposi-
ció, organitzada pel Museu de 
la Pell d’Igualada conjuntament 
amb el Centre de Recursos de 
l’Anoia, s’inaugura aquest dime-
cres, 1 d’octubre, a les 18:30h, 
coincidint amb l’acte d’obertura 
del curs escolar 2014/2015. Es 
podrà visitar fins al 2 de novem-
bre.
En total es poden veure setze 
projectes elaborats per alum-
nes que van des de l’educació 
infantil fins a l’ESO, que mos-
tren l’aproximació als fets, cre-

acions literàries, coneixement 
sobre la vida quotidiana, his-
tòria de la ciència o costums 
plasmats a través de recursos 
ben variats, com ara murals, 
recreacions teatrals filmades, 
jocs, muntatges audiovisuals 
o maquetes, entre d’altres. Els 
centres participants són el Col-
legi Jesús-Maria (Igualada), 
l’Escola Alta Segarra (Calaf), 
l’Escola Anoia (Igualada), l’Es-
cola Àuria (Igualada), l’Escola 
Dolors Martí i Badia (Igualada), 

l’Escola Emili Vallès (Igualada), 
l’Escola Les Passeres (Caste-
llolí), l’Escola Montclar (Jorba), 
l’Escola Pare Ramon Castelltort 
(Igualada), l’Escola Serra de 
Coll-Bas (Carme), Escolàpies 
Igualada, l’Institut Alexandre de 
Riquer (Calaf) i el Col·legi Ma-
ristes (Igualada).
Aquesta proposta forma part 
dels actes de El Tricentenari a 
Igualada, impulsat per l’Ajun-
tament d’Igualada i l’Institut 
Municipal de Cultura (IMC) per 
commemorar els 300 anys de 
la caiguda de Barcelona, la der-
rota catalana i austriacista i el 
final de la Guerra de Successió. 
Iniciat el 7 de març, arriba fins 
el mes d’octubre amb una tren-
tena de propostes transversals i 
per a tots els públics. El conjunt 
d’activitats commemoratives 
del Tricentenari es pot consultar 
al web www.igualada.cat

L’exposició “Projecte 1700” mostra treballs 
de joves estudiants de l’Anoia relacionats 
amb el Tricentenari

CULTURA / LA VEU

Vicenç Lozano, enviat espe-
cial de TV3 al Vaticà durant 
els últims 20 anys, va omplir 
totalment el Teatre de l’Ateneu 
i fou premiat amb llargs aplau-
diments. Degut a l’èxit, segu-
rament la seva conferència 
tindrà una segona part d’aquí 
a uns mesos.
Lozano va ensenyar molts ser-
veis i dependències poc cone-
gudes del petit Estat inserit a 
Roma. Va explicar des del ci-
nema fins a la benzinera, els 
famosos i enigmàtics arxius, 
va comentar com funcionen 
els diversos departaments i 
va acabar explicant alguns se-
crets del lloc. 
Amb llenguatge mesurat, però 
clar, es van airejar situacions, 
fets i esdeveniments que es-
tant apareixent ara als mitjans 
de comunicació. La política 
de transparència, netedat i 
de canvi que porta el Papa 
Francesc dóna els seus fru-
ïts i en donarà molts més en 

els propers temps. Segons el 
pronòstic de Vicenç Lozano el 
Sínode de Bisbes és pròxim a 
començar ha propiciar plan-
tejaments molt nous al sí de 
l’església.
El proper dilluns tindrem 
Francesc Mateu, Director d’ 
OXFARM. És responsable 
de projectes de cooperació a 
Sud-Amèrica i a Àfrica i ter-
tulià als matins de Catalunya 
Ràdio. Francesc Mateu no 
deixa ningú indiferent.

Els secrets del Vaticà a l’AUGA

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
ELS PONTS DE MADISON (1995)  Amb Clint Eastwood i Meryl Streep.
ALICIA EN LAS CIUDADES ( 1974)  Realitzada per l´alemany Wim Wenders
UNE PARTIE DE CAMPANGNE ( 1936) Obra mestre del gran Jean Renoir 
NAPOLEON (1927) Superproducció de l’època del cinema mut. D´Abel Gance
KAMCHATKA ( 2002) Cinema argentí de qualitat. Amb Ricardo Darín 



FOLKLORE / LAURA MARTÍN

Ara fa 25 anys que els veïns 
del Barri Santa Caterina van 
decidir crear un drac, anome-
nat Mal-Llamp, per celebrar 
les seves festes i així trobar 
una imatgeria que acompa-
nyés al drac d’Igualada en les 
seves sortides.
Arrel de la creació del drac 
també van posar en funcio-
nament un grup de gralles i 
tabals i, no va ser fins al cap 
d’uns mesos que es van de-
cidir a crear uns diables. Se-
guint la història al peu de la 
lletra, per tant, descobrim que 
primer va aparèixer el drac 
i l’any a sobre van ascendir 
dels inferns els seus súbdits.
El drac Mal-Llamp es va disse-
nyar simulant el de la llegenda 
de Sant Jordi. En un primer 
moment els veïns el passe-
javen col·locat a cavall d’una 
persona, fins que van veure 
que el pes de la peça era ex-
cessiu i es van incloure unes 
rodes que facilitaven els seus 
moviments.
Com els veïns van ser els im-
pulsors del drac i la posterior 
agrupació en un principi l’as-
sociació de veïns del barri es 
va fer càrrec d’aquesta, però a 
mesura que passava el temps 
anava creixent i es va haver 
de crear una Junta especial 
dins de la Junta del barri en-

carregada tan sols del Drac i 
els diables. Actualment el grup 
és independent i s’anomena 
Associació cultural de dracs, 
tabals i gralles del Barri de 
Santa Caterina però continua 
estant vinculat als seus orí-
gens i forma part del barri.

Què és Mal-Llamp?
Per en Salvador Puig, pre-
sident de l’associació, “Mal-
Llamp és com tothom coneix 
a l’Associació en l’actualitat, 
però si preguntes sobre el 
significat per nosaltres... Mal-
Llamp representa un grup 
d’amics que comparteixen un 
sentiment de grup i no tan sols 
això sinó que comparteixen 

també la il·lusió de crear la 
imatgeria que posteriorment 
passejaran pels carrers.”
Una de les característiques 
principals del grup precisa-
ment és la creació pròpia de 
tota la caracterització, tant les 
màscares com els dracs. Pel 
que fa a les màscares, cada 
component del grup es con-
fecciona la seva, que alhora 
és completament diferent a la 
resta, caracteritzada per ell i 
per a ell amb total llibertat. Els 
dracs es confeccionen en grup 
per aprofitar els coneixements 
de cada component ja que la 
dificultat és major; en l’actua-
litat el grup té dos dracs més 
a part del mític Mal-Llamp així 

com la famosa porta de l’in-
fern.
Mal-Llamp es diferencia d’al-
tres agrupacions també per la 
seva capacitat de reinventar-
se i mobilitzar-se. El president 
de l’associació explica que 
“amb els canvis en la legisla-
tura del foc i l’actual situació 
econòmica global els grups 
de ciutat i aquells altres que 
tan sols ofereixen correfocs 
s’han vist perjudicats”. En 
canvi, el grup Mal-Llamp, tot 
i veure disminuïdes el nom-
bre d’actuacions continuen al 
peu del canó. No tan sols per-
què a més dels actes de foc 
fan sortides més lúdiques per 
mostrar la imatgeria i la tradi-
ció dels correfocs sinó també 
perquè han viatjat exportant-
ho fora de Catalunya pel terri-
tori espanyol i a altres països 
com són França, Anglaterra o 
Itàlia. A més han impulsat un 
esdeveniment com és Firafoc, 
la fira professional del món del 
foc i l’espectacle pirotècnic a 
Catalunya.

Petits canvis i de colors
Fa aproximadament 15 anys 
van decidir modificar la imat-
ge del grup per tal d’unificar la 
manera de vestir entre músics 
i diables ja que inicialment els 
diables vestien de vermell i 
els músics d’una manera més 

Mal Llamp: 25 anys espetegant!
arlequinada. Amb el canvi van 
passar tots a dur una vesti-
menta negre amb les flames 
grogues i vermelles i el logotip 
groc també. Aquest canvi va 
acabar de fer evident la unió 
d’ambdues parts de l’agrupa-
ció ja que el grup Mal-Llamp 
no consta de barreres entre 
músics i diables, per ells mú-
sics i diables es poden unir i 
intercanviar en qualsevol mo-
ment.
Després d’un quart de segle 
en actiu l’associació del barri 
Santa Caterina ha anat vari-
ant en forma i contingut. L’any 
passat van decidir incloure 
els més xics a l’agrupació per 
al qual cosa van crear Petits 
Mal-Llamps on nens de 8 a 18 
anys aprenen a fer de diables 
i a tocar els tabals.
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Aquest dilluns, 29 de setem-
bre, s’ha celebrat a l’equi-
pament juvenil La Kaserna 
el lliurament de premis del V 
Concurs de fotografia del Punt 
Municipal d’Informació Juve-
nil, amb presència del regidor 
de Joventut, el republicà Joan 
Requesens. La convocatòria, 
on hi podien participar joves 
entre 13 i 30 anys dividits en 
dues categories, pretenia fer 
un recull d’imatges captades 
amb la càmera del mòbil sobre 
alguna activitat o experiència 
representativa de l’estiu. Com 
a novetat, aquest any es va 
fer servir l’aplicació mòbil Ins-
tagram com a plataforma i el 
nivell de participació ha estat 
molt alt: es van rebre més de 
dues-centes fotografies.
Els guanyadors del con-
curs en la categoria Menors 
d’Edat amb l’etiqueta #campi_
menys18 han estat Alba Ter-
raza, l’usuària @albasum4, 
primer premi amb la fotografia 
Pinta els dies de colors i men-
ció honorífica per la qualitat de 
totes les fotografies presenta-
des, i Roger Mitjans, l’usuari 
@mitjii. segon premi amb la 
fotografia Sol brutal.
Els guanyadors del concurs 
en la categoria Majors d’Edat 
amb l’etiqueta #campi_mes18 
han estat Mariona Miquel, @
anoiram17, primer premi amb 
Llums, i Joan Baliu, @joanba-

liu, segon premi amb la foto-
grafia Stay here. També s’ha 
concedit en la mateixa catego-
ria un accèssit a la usuària @
carlirv.
Quant a la Votació Popular, 
els guanyadors són Mohamed 
Aslami Essakili, @moha_ae 
per la categoria #campi_
menys18, i Alba Montaño, @
alba_chiz, per a la categoria 
#campi_mes18.
Els guanyadors del primer 
premi han rebut 150 euros, en 
efectiu per al major d’edat i en 
un val per gastar en qualsevol 
comerç per al menor, els se-
gons 100 euros, i un val per 
un cap de setmana per a dues 
persones en règim de pernoc-
ta i esmorzar en un alberg de 
la Xanascat per als guanya-
dors de la votació popular. Vist 

l’alt nivell d’aquesta edició, el 
jurat va creure oportú concedir 
també un accèssit per a la ca-
tegoria de majors de 18 anys, 
valorat en 60 euros.
El jurat va comptar amb la 
presència d’Aureli Sendra, 
professor de fotografia de 
l’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps i Emili Sancha, 
membre de l’Agrupació Foto-
gràfica d’Igualada (AFI). Tots 
els membres van coincidir en 
l’alta qualitat de les fotografies 
presentades, i la dificultat que 
això suposa a l’hora de delibe-
rar.
Es poden consultar les foto-
grafies guanyadores així com 
les de la resta de participants 
a Instagram i al web de la Ka-
serna.

El departament de Joventut de 
l’Ajuntament d’Igualada lliura els premis 
del 5è Concurs de Fotografia

SARDANES / LA VEU

Canvi de data de la ballada 
de les festes del barri del 
Pilar
La ballada que estava progra-
mada per el proper diumenge 
12 d’octubre, es trasllada a 
aquest diumenge, 5 d’octubre; 
el lloc, l’hora i la cobla, per 
això, continuant sent les ma-
teixes, o sigui a la Pl. de Pius 
XII, a les 12 del migdia i amb 
la cobla Tàrrega respectiva-
ment.

Ha començat un nou cur-
set de sardanes al Centre 
Cívic 

Parlem de sardanes
Un any més l’Agrupació Sar-
danista d’Igualada organitza 
de nou un curset per aprendre 
a ballar sardanes; està dirigit 
a totes aquelles persones que 
estiguin interessades a apren-
dre a ballar la nostra dansa; 
aquest es realitza com sempre 
al Centre Cívic de la nostra 
ciutat, antiga escola dels Ma-
ristes; l’horari i el dia continua 
sent el mateix d’altres anys, o 
sigui, els dimarts de les 5:30 a 
les 6:30 de la tarda. El curset 
acabarà a mitjans de juny de 
2015. Esperem que com altres 
anys, l’afluència de persones 
vagi en augment.

MÚSICA / LA VEU

L’Escola Municipal de Música 
d’Igualada organitza al bar Hot 
Blues la primera Jam Session 
d’aquest curs. Serà el proper 
dimarts a partir de les 10 del 
vespre. La Jam és oberta a 
tots els alumnes i professors 
de l’escola i també a altres 
músics. Tothom hi pot partici-
par interpretant aquells temes 
que han treballat a classe o 
que, simplement, els ve de 
gust. Us convidem a gaudir de 
la música en viu i en directe. 
Us hi esperem !! 
Per altra banda el proper di-
jous, com ja és habitual tin-
drà lloc un nou concert al bar 
musical Hot Blues. El Quartet 

oferirà un concert de temes de 
John Coltrane, una ocasió per 
evocar l’energia, la humanitat 
i l’animalitat de les mítiques 
sessions al Village Vanguard 
del 1961. 
El concert serà enregistrat en 
directe per fer un disc en viu.
El concert començarà a 2/4 
d’11 de la nit i l’entrada tindrà 
un preu de 3 euros. 

Jam session i concert 
al Hot Blues

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 LÍMIT INSCRIPCIÓ:  10 octubre de 2014    -  Places limitades

Dia 13 de desembre  2014     Viatge - Espectacle   Hora Sortida:  19:15
Sortida amb el nostre autocar a primera hora de la tarda cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, 
al TNC Entrades garantides a la Platea del teatre

La comèdia més popular de Shakespeare és una de les més suggeridores aproximacions que ha ofert mai el teatre universal sobre 
la   convivència ambivalent entre l’amor i el sexe, entre la família i el desig, que en el bosc extramurs dels somnis nocturns corren el 
risc de quedar atrapats entre els jocs endimoniats de les forces de la naturalesa, entre les arbitrarietats d’uns esperits arcaics que no 
tenen cap inconvenient a l’hora de capgirar les relacions humanes construïdes sota la llum del dia, encara que aquests desordres 
només tinguin lloc en la realitat esmunyedissa dels somnis.

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ:  13 novembre de 2014 -  Places limitades

SISTER ACT
TEATRE TIVOLI

EL SOMNI D’UNA NIT
 D’ESTIU
TNC
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Aquest cap de setmana, Ca-
nal Taronja Anoia oferirà un 
seguiment especial del Con-
curs de Castells de Tarragona 
amb l’emissió, en directe, de 
la jornada del dissabte i del 
diumenge. D’aquesta mane-
ra, Canal Taronja emetrà en 
directe, també, l’actuació que 
els Moixiganguers d’Igualada 
faran a la Tarraco Arena Plaça 
el dissabte i on esperen por-
tar-hi el 4 de 8, la torre de 8 i 
el 3 de 8.
La transmissió del Concurs de 
Castells de Tarragona a Canal 
Taronja es farà a través de la 
Xarxa de Comunicació Local 
dissabte de les 16:30 a les 
21:30h i diumenge de les 9:30 
a les 17h.

Canal Taronja emetrà 
en directe l’actuació 
dels Moixiganguers al 
concurs de Tarragona

LLIBRES / LA VEU

«Vet aquí un gat, vet aquí un 
gos, aquest iceberg ja s’ha 
fos». Aquest és l’original títol 
de la imatge guanyadora del 
5è concurs fotogràfic «Els 
llibres viatgers» de la Biblio-
teca Central d’Igualada, que 
la igualadina Anna Casals 
Colell va fer a Islàndia. El 
jurat n’ha destacat sobretot 

«la composició i bellesa del 
paisatge, la lluminositat, així 
com la relació directa amb 
la temàtica del concurs». En 
l’edició d’enguany s’han re-
collit 42 imatges de 23 parti-
cipants, i ara se’n podrà veu-
re una selecció en l’exposició 
que es farà al vestíbul fins al 
14 d’octubre.
Algunes de les imatges que 
conformen la mostra han 

estat fetes, tant a diver-
sos racons de l’Anoia, com 
Igualada, Vilanova d’Espoia, 
l’Espelt i les Bassetes (a la 
Llavinera), com a altres po-
bles de Catalunya: Vallfogo-
na de Ripollès, Sant Miquel 
de Campmajor, Puigcerdà i 
Sant Martí d’Empúries. La 
resta de fotos participants 
s’han captat a França, Itàlia, 
Dublín, Marroc, Nova York 
i els Països Baixos, on els 
nostres lectors han estat de 
vacances aquest estiu.
La guanyadora va recollir el 
seu premi ahir, dijous consis-
tent en un val per a un repor-
tatge d’estudi i una ampliació 
gentilesa de Roig Fotògrafs, 
així com un lot de llibres. Pre-
cisament el jurat ha estat for-
mat pel fotògraf professional 
Jordi Roig i dues bibliotecàri-
es, que han valorat sobretot 
que les imatges relaciones-
sin les vacances amb el plaer 
de la lectura. Entre la resta 
de participants es va sortejar 
un lot de llibres. 

Anna Casals guanya el concurs  Els Llibres 
Viatgers de la Biblioteca Central d’Igualada

Dissabte passat com deia un 
bon amic, és donava el tret 
de inici del XXXVIII concurs 
de teatre amb la represen-
tació de l’obra Cinco Horas 
con Mario que, tot i ser una 
obra d’un personatge, el pú-
blic assistent a la Societat 
Foment en va sortit satisfet, 
bàsicament per la dura tasca 
d’interpretació  per part de 
l’actriu Sílvia Merce, que va 
ser bona. 
Demà dissabte li toca al torn 
al grup de teatre de l’A.C.R. 
de Fals amb l’obra Mètode 
33.
Entre els anys 1936 i 1941, 
un grup de joves dirigits per 
Lluís Lloret Muns va repre-
sentar diverses obres de te-
atre en els locals dels pobles 
de la zona (Fals, Rajadell, 
Fonollosa, Camps, Caste-
llfollit del Boix, Copons i Ma-
ians). 
L’any 1957 el dia 16 de juny 
es presentà per primera ve-
gada el Grup Escènic dels 
joves de la Parròquia. En el 
local d’espectacles del Ra-
val, ofereixen el drama en 
tres actes original de Lluís 
Rossic: Terres enllà, i el sai-
net: Per no entendre el cas-
tellà, l’any 1973. De la mà de 

CARLES MUNTANER

Bon inici de Concurs
Lluís Solernou, nou rector 
de Fals, s’inicia una segona 
època per el Grup de teatre, 
amb la posada en escena 
de Terra baixa i altres. L’any 
1980 s’inaugura l’escenari 
del nou teatre de Fals, amb 
una representació de Terra 
baixa. És a partir de 1988 
que les regnes del Grup de 
Teatre canvien de mans. 
Lluís Solernou deixa pas 
a Francesc Parcerisas, el 
qual posa fil a l’agulla amb 
l’estrena l’any 1989 de Del 
pont estant i Una nit a casa 
seva, senyora .
L’obra Método 33 és una 
obra de recent confecció, 
inspirada en les escoltes 
dels polítics i els seus nego-
cis, corruptes, tot succeeix 
en un xalet de muntanya, en 
uns dies en què uns lladres, 
creient que no ha de venir 
ningú s’hi han instal·lat. I és 
a on conflueixen tots, pre-
sentant-se tota mena d’equ-
ívocs, realment  amb  trets 
de vodevil.
Obra original de Francesc 
Parcerisas i Lluis Torner, 
interpretada per 4 actors i 3 
actrius amb una durada de 
85 minuts  i una sola part.  

38è. Concurs de Teatre de Piera

EXPOSICIONS / LA VEU

Ahir dijous, 2 d’octubre, el 
Museu de la Pell d’Igualada i 
Comarcal de l’Anoia inaugura-
va per partida doble. Primer la 
instal·lació “Què ens queda de
1714?” i després l’exposició 
“Cara a cara. El retrat a la col-
lecció Foto Colectania”.

Què ens queda de 1714?
Es tracta d’un projecte de la 
Xarxa de Museus Locals de 
la Diputació de Barcelona que 
vol oferir una visió transver-
sal dels fons dels museus a 
partir d’elements patrimonials 
originals del segle XVIII que 
s’hi conserven o que estan 
relacionats, de manera direc-
ta o indirecta, amb els fets de 
la Guerra de Successió. Es 
tracta d’elements patrimonials 
que conviden a reflexionar en-
torn dels canvis esdevinguts a 
la societat catalana en les dè-
cades posteriors a la victòria 
borbònica.
El Museu de la Pell d’Igualada 
participa en aquest projecte 
amb la instal·lació d’una figura
policromada d’àngel del re-

taule de la Basílica de Santa 
Maria d’Igualada, una de les 
talles originals conservades 
del retaule barroc que, encar-
regat el 1707, va ser finalment 
iniciat el 1718 després de la 
Guerra de Successió i enlles-
tit el 1747. La instal·lació es 
podrà visitar al museu fins al 
5 de novembre. En paral·lel, 
s’ha posat en marxa una pà-
gina web amb continguts am-
pliats des d’on es podrà se-
guir el desenvolupament del 
projecte: http://www.diba.cat/
web/exposicio-1714. També 
es convida els visitants a com-
partir les seves impressions a 
la xarxa mitjançant l’etiqueta 
#museuslocals1714. A més, 
els visitants que es facin una 

autofoto (selfie) davant qual-
sevol instal·lació del projecte i 
la pengin al Twitter, Facebook 
o Instagram, acompanyada de 
l’etiqueta #museuslocals1714, 
participaran en el sorteig de 
tres lots de productes de mu-
seus de la Xarxa de Museus 
Locals.

Cara a cara. El retrat a la col·
lecció Foto Colectania
“Cara a cara. El retrat a la 
col·lecció Foto Colectania” és 
una producció de l’Oficina de 
Difusió Artística de la Diputa-
ció de Barcelona a partir de 
la col·lecció de retrats de la 
Fundació Foto Colectania. La 
proposta explora el gènere del 
retrat des dels anys cinquanta 
del segle XX fins a l’actualitat. 
Amb paraules del seu comis-
sari, Pepe Font de Mora, Cara 
a cara “mostra, a través de la 
fotografia, com el concepte de 
retrat evoluciona més enllà 
de la seva definició etimolò-
gica, de la mera representa-
ció, i ens recorda que aquest 
gènere ha estat un dels més 
atractius d’aquest mitjà, ja que 
ens remet a quelcom molt pro-
per: nosaltres mateixos i els 
altres.”
L’exposició està conformada 
per diverses fotografies d’au-
tors consagrats i actuals, entre
els quals Josep M. Casade-

mont, Juan Manuel Castro 
Prieto, Francesc Català-Roca, 
Toni Catany, Joan Colom, Ga-
briel Cualladó, António Júlio 
Duarte, Manuel Ferrol, Albert 
Fortuny, Alberto García-Alix, 
Cristina García Rodero, Inês 
Gonçalves, Jorge Guerra, 
Fernando Lemos, Ramón Ma-
sats, Xavier Miserachs, Nico-
lás MullerLeopoldo Pomés, 
Humberto Rivas, Pablo San 
Juan, Rafael Sanz Lobato, Al-
berto Schommer, Ricard Ter-
ré, Miguel Trillo i Antoni Vidal.
També hi ha textos, un espai 
de documentació i un servei 
educatiu que oferirà activitats 
dinamitzades per a escolars 
de primària i secundària sota 
reserva. A més, hi ha activitats 
per a famílies i públic adult: 
“Retrats de persones estima-
des”, el 5 d’octubre a les 12h, 
pensada per al públic familiar; 
l’activitat vinculada “El retrat 
per... Lourdes Delgado”, que 
proposa una xerrada-demos-
tració amb aquesta fotògrafa 
el 15 d’octubre a les 10:30h; i 
la visita per a públic a partir de 
16 anys del diumenge 26 d’oc-
tubre a les 11:30h. 
Totes les activitats són gratuï-
tes i l’exhibició es podrà visitar 
fins al 16 de novembre. Es pot 
demanar més informació al te-
lèfon 93 804 67 52.

El Museu de la Pell rep dues exposicions: els elements 
patrimonials del 1714 i els retrats de Foto Colectania
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MÚSIQUES DE BUTXACA
- Igualada 
Concert amb The Birdie Num 
Num trio, un projecte musical 
que ens proposa un viatge en 
el temps portant-nos a l’època 
daurada dels gran trios de soul-
jazz.
Divendres a les 11 de la nit al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Piera 
Primer acte del Correllengua 
2014, amb Damià del Clot, jut-
ge degà de Badalona i promo-
tor del manifest dels jutges a 
favor del dret a decidir, i Josep 
M. Noales, advocat i mediador.
Divendres a les 8 del vespre al 
local de l’ANC.

DISSABTE 4

CIRC. “DE PAS”
- Igualada 
La Industrial Teatrera ens pre-
senta un espectacle sobre el ci-
cle de la vida en clau de clown.
Dissabte a les 9 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

JOCS
- Igualada 
En el marc dels dissabtes infan-
tils, Abacus cooperativa propo-
sa l’activitat Vine a jugar a Los 
Hombres Lobo de Castronegro.
Dissabte a les 12 del migdia a 
Abacus Cooperativa.

TALLER I CONCERT
- La Pobla de Claramunt 
Taller amb Julià Monje i concert 
amb la formació Gospel Vallès.
Dissabte a partir de les 4 de 
la tarda a l’Ateneu Gumersind 
Bisbal.

CONCURS DE TEATRE
- Piera 
El Grup de Teatre de l’ACR, de 
Fals presenta l’obra “Mètode 
33”
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre 
al Teatre Foment.

DIUMENGE 5

CONEIX EL MUSEU DE LA 
PELL I CAL GRANOTES
- Igualada 
Cada primer diumenge de mes 
el Museu ofereix una visita gui-
ada i gratuïta als seus espais.
Diumenge a 2/4 de 12 del mig-
dia al Museu de la Pell d’Igua-
lada.

CULTURA EN FAMÍLIA. “RE-
TRATS DE PERSONES ESTI-
MADES”
- Igualada 
A propòsit de l’exposició “Cara 
a cara” parlarem de retrats, de 
la mirada, l’actitud...
Diumenge a les 12 del migdia 
al Museu de la Pell d’Igualada.

MÚSICA
- Igualada 
Concert de l’Agrupació Coral la 
Llàntia i la Rondalla Puiggraci-
ós.

Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda 
a l’església de la Sagrada Fa-
mília.

MOSTRA DE TEATRE
- Calaf 
La companyia Gespasala Ca-
banyes de Palamós presenta 
l’obra “Dues dones que ballen” 
de Josep M. Benet i Jornet.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
la Sala Gran del Casal de Calaf.

DILLUNS 6

CONFERÈNCIA. “POUS, ES-
COLES I HOSPITALS... NO!, 
LLUITA CONTRA LA DESI-
GUALTAT”
- Igualada 
Conferència a càrrec de Fran-
cesc Mateu, director a Catalu-
nya d’Oxfam Intermon. Organit-
zada per AUGA.
Dilluns, a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 7

CONFERÈNCIA. “EL DRET A 
L’AUTODETERMINACIÓ DELS 
POBLES”
- Igualada
Conferència a càrrec d’Arnau 
Figueras, membre de l’agrupa-
ció “Cristians per la indepen-
dència”.
Dimarts a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

JAM SESSION
- Igualada 

EXPOSICIONS
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.

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

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.

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.

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.

PEL 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 Maria.

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

PROJECTE 1700. EL TRI-
CENTENARI A LES ES-
COLES DE L’ANOIA
Què i com s’han treballat el 
1714 a les escoles? L’exposició 
mostra la diversitat de maneres 
emprats per una quinzena d’es-
coles.
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.

QUÈ ENS QUEDA DEL 
1714?
Projecte de la Xarxa de Mu-
seus Locals de la Diputació de 
Barcelona qeue vol oferir una 
mirada als elements que es 
conserven del segle XVIII.
Del 2 d’octubre al 2 de novem-
bre a la Sala del Museu de la 
Pell.

CARA A CARA. EL RE-
TRAT A LA COL.LECCIÓ 
FOTO COLECTANIA
L’exposició reuneix exemples 
destacats de fotografia des 
dels anys 50 fins els nostres 
dies.
Del 2 d’octubre al 16 de novem-
bre a la sala d’exposicions tem-
porals del Museu de la Pell.

PAISATGES EN EL ROS-
TRE, ROSTRES EN PAI-
SATGE
Jordi López-Alert.
Pintura en acrílic de l’artista ca-
pelladí que mostra al seva obra 
recent on vincula el rostre amb 
el paisatge.
Del 3 al 19 d’octubre a la Sala 

Municipal d’Exposicions.

“CENT ANYS A L’AVANT-
GUARDA DE LA RESTAU-
RACIÓ MONUMENTAL.”
Celebració del centenari del 
Servei de Patrimoni Arquitec-
tònic Local (SPAL).
Fins el 26 d’octubre a la Igua-
ladina Cotonera.

D ’ I L . L U T R A D O R S . 
QUENTIN BLAKE
Quentin Blake és un il-
lustrador, escriptor i dibuixant 
anglès.
De l’1 al 31 d’octubre a la Bibli-
oteca de Piera.

RETRATS I AUTORE-
TRATS
Mostra d’un mateix subjecte 
vist per altres artistes i auto-
retrats en suports i tècniques 
diferents.
De l’1 al 31 d’octubre a la Bibli-
oteca de Piera.

PINTURA
Exposició de les obres pre-
sentades al Certamen de pin-
tura de Mútua Igualadina.
Del 26 de setembre al 19 d’oc-
tubre al Portal del Llevador.

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

Primera jam session del curs 
oberta a tots els músics de jazz 
que vulguin participar-hi.
Dimarts a les 10 del vespre al 
bar musical Hot Blues.

DIMECRES 8

ARA T’HO EXPLICO... S DE 
SON
- Igualada
Taller per a pares i mares a càr-
rec de Laura Tejedor, psicològa 
i Anna Garcia, contacontes.
Dimecres a 2/4 de 4 de la tarda 
a la llar d’infants La Lluna.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del llibre de Mont-
serrat Tura, ““Estirant el fil. 
Quan el PSC va abandonar el 
catalanisme”, el nou llibre farcit 
de records i de reflexions sobre 
el PSC.
Dimecres a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu.

DIJOUS 9

AUDIOVISUAL. “ARA FA 60 
ANYS. EL MUSEU DE LA PELL 
D’IGUALADA”
- Igualada
Presentació del resum del tre-
ball de recerca i de memòria 
històrica al voltant del patrimoni 
de la ciutat.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CONVERSES, RECORDS I RE-
FLEXIONS. DEL GARCIA FOS-

SAS A CAL BOYER
- Igualada 
Des de la creació del Museu 
de la Pell als anys 50 del segle 
passat fins al seu trasllat a la 
dècada dels 80.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a 
l’auditori del Museu de la Pell.

PANTALLA OBERTA
- Igualada 
Projecció de la pel.lícula “Yo 
maté a mi madre” del jove cine-
asta canadenc Xavier Dolan.
Dijous a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu.

CONFERÈNCIA
- Igualada 
“Drets col·lectius o interessos 
privats? Quin model judicial 
volem?”(Emmarcada dins la 
campanya “El país que volem”) 
a càrrec de: Jordi Juan Monre-
al, advocat del col·lectiu Ron-
da. Organitza La Teixidora.
Dijous a les 8 del vespre a la 
sala LAB de l’Ateneu.

MÚSICA
- Igualada 
Cicle Concerts de professorat 
de l’Escola Municipal de Músi-
ca. Concert amb Clara Peya i 
Txema Riera.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a 
l’auditori de l’Escola de Música.

MÚSICA
- Igualada 
Concert amb el quartet Re-
membering John Coltrane.
Dijous a 2/4 d’11 de la nit al Hot 
Blues.
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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!

Igualada Capital, de dilluns a divendres 
de 8 a 10h  informació, opinió i entreteniment

Generacions Musicals, dissabtes i diumenges d'11h a 12h, 
els clàssics dels 60, 70 i 80 sonen a Ràdio Igualada

Cuina Oberta, els dissabtes i diumenges de 12h a 13h, l'espai de
gastronomia i restauració de l'Anoia

Hemisferi dret, diumenges de 19 a 20h, a Ràdio Igualada parlem 
d'emocions i experiències vitals

I el cap de setmana, segueix els partits de l'IHC 
a la ràdio que s'escolta a la ciutat

Segueix-nos al 103.2 de la FM, radioigualada.cat 
i també a twitter i facebook.

Igualada Notícies, ara les notícies de la ciutat s'escolten 
de dilluns a dijous de 13.30h a 14.30h, i divendres i dissabtes a les 13h.

7D'AKÍ, de dilluns a divendres de 14.30 a 15h, 
7 cançons en català

Actualitza't, de dilluns a divendres de 18h a 19h, 
la millor música de les llistes europees a la Ràdio que s'escola a la ciutat

Vint-i-quatre, dilluns de 21h a 22h, 
una hora per parlar del món casteller

L'extintor, divendres de 14h a 14.30h, 
un espai protagonitzat per les entitats de la ciutat

Per als amants de la música country Postals de Nashville, 
divendres de 21h a 22h

What's going on! (dijous 22h-23h), Igdance (divendres 22h-24h), 
Dj Craze in sessions (dissabtes 23h-24h) Els millors Dj's punxen a Ràdio Igualada

dissabtes i diumenges d'11h a 12h,dissabtes i diumenges d'11h a 12h,



Es pot veure a Tous •  El amanecer del planeta de los simios

RAMON ROBERT.-

El cinema Casal de Tous ce·
lebra el seu quinzè aniversari 
amb la inauguració d’un nou 
sistema de projecció digital 
DCP (Digital Cinema Packa·
ge). 
Ara, quan les còpies de cel·
luloide i de fotogrames plàs·
tics ja pràcticament han de·
saparegut, el DCP és el seu 
substitut natural. Cap altre 
sistema de projecció digital, 
que integra un avançat pro·
cés de software i hardware, 
permet una millor qualitat de 
projecció. Això es podrà com·
provar en les sessions que el 
Casal oferirà aquests propers 
dissabte i diumenge de la peŀ·
lícula El amanecer del planeta 
de los simios. 
Ara mateix, el Casal de Tous 
és l’únic cinema comercial 
que resta actiu a la comarca 
d’Anoia, després que el cine·
ma Kursal d’Igualada cessés 
la seva activitat cinematogrà·
fica. A la dècada dels anys 60 
funcionaven a l’Anoia més de 
25 cinemes –set a la ciutat 
d’Igualada-, i ara en funciona 
només un. El cinema Casal va 
iniciar les seves projeccions 
a una antiga fàbrica de teixits 
de Sant Martí de Tous, a l’any 
1999, donant continuïtat a les 
sessions de cinema que fins 
llavors s’havien fet al Centre 
Parroquial de la mateixa loca·
litat. Gràcies a les aportacions 
desinteressades de la Junta 
del Casal i de molts tousencs 
que hi van voler coŀlaborar, 
aquella fàbrica mig derruï·
da es va habilitar com a sala 
de cinema. La mateixa Junta 
del Casal és la que ara ha fet 
l’esforç econòmic amb el qual 

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

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

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

serà possible seguir fent cine·
ma a Tous.      
Ens explica el responsable i 
gestor de la secció de cinema 
del Casal, Pere Mas, que la 
sala tousenca seguirà oferint 
cinema de qualitat, i ara també 
amb alta qualitat de projecció. 
Com a curiositat per els cinè·
fils i amics de les dades his·
tòriques, assenyalarem que 
la darrera sessió en 35 mil·
límetres en el Casal de Tous 
va tenir lloc el passat 14 de 
setembre, en ser projectada 
la pel.lícula romanesa Madre 
e hijo. Aquest tipus de projec·
ció, argumentada amb molt 
d’enyor en la peŀlícula Cinema 
Paradiso, ja no tornarà mai 
més. De fet, l’antiga maqui·
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El cinema de Tous estrena projector digital

na de cine del Casal ja estat 
desmuntada i retirada aquesta 
mateixa setmana, sent reem·
plaçada pel nou sistema digi·
tal. Per molts anys!.

Guerra entre homes i simis
A l’any 2001, Tim Burton va 
realitzar una nova versió de 
la peŀlícula El planeta de los 
simios. Gairebé tothom va 
pensar llavors que Burton,  
amb tan innecessària i fallida 
peŀlícula, havia enterrat per 
sempre més la famosa nissa·
ga simiesca, iniciada a l’any 
1968.  Però gairebé tothom es 
va equivocar, ja que just deu 
anys després s’estrenaria El 
origen del planeta de los simi-
os, una sorprenent i magnifica 

revisió dels caràcters origi·
nals. Bona part de l’equip que 
va fer aquella reapareix ara 
en El amanecer del planeta 
de los simios. La nova peŀlí·
cula ha estat molt ben rebuda 
arreu on s’ha vist. Reproduïm 
un comentari aparegut a la 
revista –ara digital- Variety: 
“Aquesta enèrgica i violenta 
expansió de la lluita per la in·
dependència del mico huma·
noide Caesar millora a la seva 
predecessora en pràcticament 
tots els apartats, conceptuals i 
tècnics”. Certament, es tracta 
d’un gran espectacle cinema·
togràfic, especialment reco·
manable a tots els amants del 
cinema fantàstic i de ciència·
ficció

Dues peŀlícules de producció 
espanyola s’han repartit els 
premis més importants del 
Festival de Cinema de San 
Sebastián. Amb el seu segon 
llargmetratge, Magical girl, 
el director Carlos Vermut ha 
guanyat la Concha de Oro,  i 
a més el Premi al millor direc·
tor. Aquests dos importants 
guardons, que gairebé mai 
venen junts, avalen la qualitat 
d’aquest film misteriós i subtil 
que aprofundeix en el joc del 
poder i la dominació, i que 
s’estrena el proper 17 d’octu·
bre. 
La 62a edició del Zinemaldia 
ha donat una satisfactòria re·
buda a un altre film espanyol 
a concurs, el policíac La isla 
mínima, del cineasta sevillà 
Alberto Rodríguez, que ha 
aconseguit la Concha de Plata 
al millor actor per a Javier Gu·
tiérrez i el Premi a la millor fo·
tografia. Aquesta segona pel.
lícula ja es projecta a les sales 
de cinema des de fa set dies. 

Pel.lícules espanyoles 
premiades al Festival 
de San Sebastián



IGUALADA

YELMO CINES ABRERA 3D

EL AMANECER DEL PLANETA DE LOS SIMIOS
Estats Units. Ciència ficció i aventures. De Matt Reeves. Amb Andy Serkis, 
Jason Clarke, Gary Oldman i Keri Russell. Un grup de simis evolucionats 
genèticament, capitanejats per Cesar, es converteix en la raça dominant 
del planeta Terra. La seva única amenaça de creixement és un grup 
d´humans que han sobreviscut a un virus devastador propagat en la 
dècada anterior. Les dues races han aconseguit obtenir una treva de 
pau, que es veurà trencada quan ambdues parts se situen a la vora d´una 
guerra que determinarà qui serà la raça dominant a la Terra.

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.

TORRENTE 5
Espanya. Comèdia. De Santiago Segura. Amb Santiago Segura, Julián 
López, Jesulín de Ubrique, Fernando Esteso, Carlos Areces, Alec Baldwin, 
Neus Asensi, Chus Lampreave i Florentino Fernández 
Torrente es troba atordit davant una Espanya convulsa i dividida. Ha 
de trobar respostes en el seu interior per aclarir la seva confusió i sortir 
de la cruïlla ... Ah! i també intenta atracar un casino amb una banda 
d´incompetents. Cinquena entrega de la taquillera saga Torrente. 

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 

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 37 SETMANES TANCAT

1/ TORRENTE 5 (16 anys)
Dv.: 18:00/20:15/22:30
Ds.: 15:45/18:00/20:15/22:30
Dg.:11:45/15:45/18:00/20:15/22:30
Dll a Dj.: 18:15/20:30

2/FROZEN SING ALONG (apta) 
Dv.: 18:15/20:30
Ds.: 16:00/18:15/20:30
Dg.: 11:30/16:00/18:15/20:30
Dll a Dj.: 18:30/21:15
2/LUCY (16 anys) 
Dv. a Dg: 22:45
Dll a Dj.: 17:30/19:30
2/EL HOMBRE MAS BUSCADO (12 
anys) 
Dll a Dj.: 21:35

3/OPERACION CACAHUETE 
(apta) 
Dv.: 17:45
Ds.: 16:00/17:45
Dg.: 12:00/16:00/17:45
Dll a Dj.: 17:30
3/ UN VIAJE DE 10 METROS (apta)
Dv. a Dg: 19:40/22:00
Dll. a Dj.: 19:20/21:40

4/EL CORREDOR DEL LABERINTO 
(12 anys)  
Dv.: 17:45/20:00/22:15
Ds.: 15:30/17:45/20:00/22:15
Dg.: 11:50/15:30/17:45/20:00/22:15
Dll a Dj.: 18:00/21:10

5/GUARDIANES DE LA GALAXIA 
(12 anys)
Dg.: 11:50
5/TORRENTE 5 (16 anys) 
Dv.: 19:30/21:45
Ds i Dg.: 17.15/19:30/21:45
Dll a Dj.: 19:15/21:30

SANT MARTÍ DE TOUS
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CASAL 
Inauguració del cinema digital 

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

7/COMO ENTRENAR A TU 
DRAGON 2 (apta)
Dg.: 12:00
7/LA ABEJA MAYA (apta)  
Dv.: 17:30
Ds. i Dg.: 15:30
7/RIO (apta)
Dg: 17:30
7/DRAGON BALL Z (en català) 
(apta)
Ds: 17:30
7/LA ENTREGA (16 anys)
Dv a Dg: 19:50/22:10
Dll a Dj.: 17:30/19:40/21:50

8/ LA ISLA MINIMA (16 anys)
Dv.: 18:30/20:45/22:50
Ds.: 16:20/18:30/20:45/22:50
Dg.: 12:10/16:20/18:30/20:45/22:50
Dll a Dj.: 17:30/19:40/21:50

CINEMA A L’ANOIA

Lluís  Mir Pardo
ADVOCAT

Servei d’assessorament jurídic i gestió personal. Consultes a hores convingudes 

 Retir, 40 , 1r  Pis. Tel. 93 237 42 01  -  mail: luismir@icab.es -  www.lmabogadosbarcelona.com

amb la projecció de:
EL AMANECER DEL PLANETA 
DE LOS SIMIOS (apta)
Dissabte: 18:00
Diumenge: 19:45
AMANECE EN EDIMBURGO 
(apta) 
Diumenge: 18:00
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Mn. Josep Mª Juncà i Ramon
Igualada (1923-2014)

Prevere de l’Església de Barcelona

Ha mort confortat sovint amb els Sagraments de l’Església.
Les seves germanes: Maria Vda. d’Agustí Perelló, Ma Àngels  Vda. de Basili Solà

 i Ma Antònia Vda. de Joan Tarrida, nebots i família tota ho fan saber a llurs amics i 
coneguts i els preguem  de voler-lo tenir present en les seves oracions.

Dissabte dia 4 a les 8 del vespre es celebrarà una Missa en el seu record
 a la Basílica de Santa Maria d’Igualada

Igualada,  octubre de 2014

Daniel García Martín

que ens deixà el dia 28 de setembre a l’edat de 35 anys

L’equip de La Veu de l’Anoia 
dóna el condol i  suport a la seva família.

Igualada, setembre de 2014

El passat dimecres, retornà a 
la casa del Pare, Mn. Josep 
M. Juncà Ramon, que tenia 90 
anys d’edat.
El comiat tindrà lloc, avui di-
vendres, a les 10 del matí, a 
l’església parroquial de Sant 
Agustí (Barcelona) en la qual 
exercí el seu ministeri pastoral 
fins que la malaltia el portà a 
ser assistit a la Residència P. 
Josep Vilaseca, de la nostra 

ciutat.
Recordem que aquest preve-
re autoritzà, en l’esmentada 
parròquia, la celebració de la 
clandestina reunió en la qual 
es va constituir l’Assemblea 
de Catalunya, en els anys de 
la dictadura.
Properament se celebrarà un 
funeral a Igualada en sufragi 
de la seva ànima.
Reposi en pau!

Ha mort Mn. Josep M. Juncà

Les properes conferència de 
la Formació Permanent seran 
les següents:
Dia 7 d’octubre, de 7 a 8 de la 
tarda, a la sala d’actes de la 
Biblioteca Central:
- L’AUTODETERMINACIÓ 
DELS POBLES, A LA LLUM 
DE LA DOCTRINA SOCIAL 
DE L’ESGLÉSIA. 
Exposa: Sr. Arnau Figueras, 

membre de l’agrupació “Cristi-
ans per la independència”.
- Dies 14, 21 i 28 d’octubre, i 
4 de novembre, als locals de 
Santa Maria
LES PRIMERES GENERACI-
ONS CRISTIANES –Els fets 
dels Apòstols-
Exposa: P. Andreu Trilla, esco-
lapi.

Conferències de Formació 
Permanent

SOLIDARITAT / LA VEU

Durant l’any 2013, la Confe-
deració Càritas Espanyola ha 
continuat avançant en la seva 
opció pels últims i no atesos, 
construint oportunitats i pro-
cessos per a 2.513.563 per-
sones en situació d’exclusió 
social a l’Estat espanyol i al-
tres 2.509.771 en els països 
del Sud. Per a això, el conjunt 
de les 70 Càritas Diocesa-
nes de tot l’Estat van invertir 
291.346.117 euros, dels quals 
218.290.147 euros (el 75%) 
procedeixen d’aportacions 
privades i 73.055.970 euros 
(25%) de fons públics. Aques-
ta acció de Càritas ha estat 
possible amb la participació 
de 78.017 voluntaris i 4.171 

treballadors remunerats que 
desenvolupen la seva activi-
tat a través de 7.194 centres 
i serveis. 

Enfortiment de voluntaris i 
donants
En la memòria anual es posa 
de manifest, un any més, l’en-
fortiment del compromís soli-
dari de voluntaris i donants 
privats que col·laboren amb 
l’acció de Càritas. Així ho 
posa de manifest l’increment 
d’un 10% amb relació al 2012 
del nombre de persones vo-
luntàries (un augment que en 
els darrers 5 anys ha estat de 
18.331 persones, un 30,7%). 
El mateix cal assenyalar per 
als fons privats manejats per 

Càritas Espanyola, que el 
2013 registren un augment 
de gairebé 25 milions d’euros 
amb relació a 2012. Es tracta 
d’un compromís sostingut en 
el temps, ja que en els últims 
cinc anys les aportacions de 
donants particulars han cres-
cut al voltant de 75 milions 
d’euros, fet que suposa una 
pujada del 52,7%. La forta-
lesa de la solidaritat privada 
ha fet possible que els més 
de 291 milions d’euros inver-
tits el 2013 hagin augmentat 
uns 15 milions d’euros amb 
relació al 2012, que suposen 
un increment del 5,45%. Si 
s’observa l’evolució de l’úl-
tim quinquenni, els recursos 
anuals invertits per Càritas 

han augmentat en més de 61 
milions, fet que suposa una 
pujada del 26,6%. 

Principals prioritats durant 
2013
A la Memòria es destaca 
l’augment dels recursos des-
tinats l’any passat a progra-
mes estratègics com a res-
posta de Càritas a l’impacte 
de la precarietat en les per-
sones en situació de major 
exclusió social, com són els 
capítols d’ocupació, acollida i 
habitatge. Així als programes 
d’Ocupació i Inserció laboral 
es van destinar 36 milions 
d’euros, al d’Habitatge 9 mi-
lions i al d’Acollida i atenció 
primària 69.300.000. Les ac-
cions de Càritas han ampliat 
el seu compromís fora de les 
nostres fronteres amb les víc-
times de greus condicions de 
pobresa o situacions d’emer-
gència en més de 40 paï-
sos, on, a través del suport i 
acompanyament a les seves 
respectives Càritas nacionals 
ha invertit més de 28 milions 

d’euros el 2013. 

Gestió austera
Aquesta vasta acció de lluita 
contra la pobresa desenvolu-
pada per la Confederació Cà-
ritas ha tornat a ser possible, 
un any més, gràcies a l’apos-
ta permanent per l’austeritat. 
En aquest apartat, els núme-
ros canten, ja que de cada 
euro invertit en 2103, només 
es van destinar 5,98 cèntims 
a Gestió i Administració, una 
tendència que es manté al-
menys en els últims deu anys. 
Al fil de les dades contingu-
des en la Memòria es llança 
una invitació al conjunt de la 
societat a “crear junts una 
nova realitat”, utilitzant la 
mateixa idea de la breu peça 
multimèdia que acompanya 
aquesta informació. La Me-
mòria incideix  en la urgència 
d’articular sinergies socials 
que permetin revertir l’actual 
model de “descart” de perso-
nes denunciat pel Papa Fran-
cesc. 

Creix el suport de voluntaris i donants 
a l’acció social de Càritas 



   

              

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 Glòria Fité

Psicòloga  Col. núm. 10916
gloriapsi3@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

GRÀCIES YASMIN

La princesa Yasmin Aga Khan, 
més coneguda per ser la filla 
de l’actriu Rita Kayworth, va 
fundar la primera associa-
ció de familiars de malalts 
d’Alzheimer. Haver de cuidar 
a la seva mare, la va fer cons-
cient del desgast físic i psi-
cològic que pateixen les 
persones cuidadores. El cui-
dador d’una persona amb 
demència, ha de vetllar que 
aquesta no marxi de casa i es 
perdi pel carrer, que no tren-
qui res ni es faci mal remenant 
tots els objectes del domicili. 
També ha de tenir  paciència 
per respondre una i una altra 
vegada a la mateixa pregunta 
durant hores, i en ocasions, 
ha d’aguantar atacs agressius 
propis de la malaltia. En les 
fases més avançades li toca 
assistir a la persona en les 
seves activitats bàsiques de 
la vida diària. Es tracta d’una 
feina de vint-i-quatre hores al 
dia, sense festius ni vacances 
i ,òbviament, sense cap sou a 
final de mes. 
Una persona amb demència, 
té al seu voltant a metges 
i altres professionals que 
cuiden d’ell/a. Però al cuida-
dor, qui el cuida?; general-
ment, ningú. És per això que 
les associacions de familiars, 
realitzen una tasca imprescin-
dible oferint assessorament i 
suport psicològic per poder 
seguir vivint el dia a dia evi-
tant que aquesta malaltia, es 
mengi a tota la família. 
Des d’aquesta primera 
associació que va fundar la 
princesa Yasmin, s’ha anat 
estenent una tupida xarxa 
d’entitats i associacions per 
tot el món de manera que 
actualment és probable 
que n’hi hagi una a prop de 
casa vostra. Ja que tot i que 
aquesta  malaltia no té  solu-
ció es poden trobar  solucions 
a cada una de les dificultats 
que es van  presentant. Tan 
sols cal tenir l’ajuda  neces-
sària. 
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Contactes

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

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
 Preparació:

Rentar les mongetes en aigua freda i deixar en remull tota 
una nit. Apro�tant l'aigua de remullo, posar en una 
cassola i cobrir. Salar. Afegir en trossos la ceba, els alls i les 
pastanagues, amb llorer.

Coure a foc lent, procurant que quedin sempre cobertes 
per aigua. Quan estiguin al punt, retirar del foc i llevar el 
llorer. Treure la pastanaga i la ceba i fer puré. Abocar sobre 
les mongetes.

Fregir una mica de farina, retirar i afegir una culleradeta 
de pebre vermell i una mica de brou de cocció. Abocar 
sobre les mongetes. Coure 5 min. més. Acompanyar amb 
els espinacs cuits.

Ingredients (4 persones) :

- 80 g. de mongetes seques
- 120 g. de pastanagues
- 100 g. de cebes
- 200 g. d'espinacs
- 2 cullerada de farina de blat
- 2 dents d'all
- 2 cullerada d'oli
- sal

Mongetes amb espinacs
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CONFIDENCIALJordi Puiggròs.-
En Jordi Moreno Bordera és un 
jove igualadí de 23 anys d’edat i 
és el Cap de Colla dels Moixigan-
guers d’Igualada. Aquest cap de 
setmana vinent, l’entitat té un gran 
repte en ocasió del concurs de 
colles castelleres de Tarragona, 
una de les cites més importants 
del calendari. Per això han fet una 
intensa campanya per aconseguir 
la presència de 400 persones 
que, més que mai, facin pinya 
i ajudin la nostra colla a assolir 
noves fites. 

Fa dos anys els Moixigan-
guers  ja van ser a Tarragona. 
Aquesta vegada es vol arribar 
més lluny?
Sí, recordo que llavors va ser una 
actuació històrica. Vàrem poder 
descarregar la nostra primera 
Torre de 7, vàrem estrenar el 9 
de 7, que no l’havíem fet mai, i 
un 4 de 8 amb molta comoditat. 
La ciutat es va implicar molt amb 
la colla, érem 300 persones. 
Aquesta vegada tenim un repte 
més gran, fer la Torre de 8, i estre-
nar el 3 de 8. Per això necessitem 
encara més gent que fa dos anys. 
A veure si arribem a les 400 per-
sones.
No és la primera vegada que 
Igualada fa costat massiva-
ment a una de les crides dels 
Moixiganguers.

Sí, el fet casteller en general a 
tot el país està en creixement, i 
la gent hi entén més. Els Moixi-
ganguers hem fet crides similars 
últimament i sempre hem tingut 
una bona resposta d’Igualada i 
de la comarca. Això vol dir que la 
colla ha fet un pas endavant, i que 
no és una colla que fa castells 
perquè és quelcom de moda, sinó 
perquè hi ha un projecte seriós. 
Estem consolidats a la part mitja 
alta de les colles del món cas-
teller. La ciutat ho sap, respon, i 
nosaltres estem molt agraïts.
El que passa és que pels grans 
mitjans sempre es parla de les 
mateixes colles. Costa que es 
parli dels Moixiganguers.
Passa com qualsevol esport, sí, 
es parla molt dels grans, dels 
Castellers de Vilafranca, els de 
Valls, els Minyons, últimament 
també molt els de Tarragona... 
El que passa és que tot també 
ha ajudat a que les colles creixin 
en nombre de gent, i també tèc-
nicament. Cada colla, igualment, 
està buscant les seves fórmules 
per donar-se a conèixer i seguir 
creixent.
Quanta gent sou, als Moixigan-
guers?
Que vinguin als assajos i a les 
actuacions, cap als 120. L’objectiu 
de cara a properes temporades, 
per poder consolidar-nos com a 
colla de castells de vuit, que és 

el que estem fent ara, i poder fer 
més d’un castell de vuit a cada 
actuació, seria arribar als 150-
200. Com a mínim.
I és difícil, arribar-hi? Suposo 
que ocasions com la de Tar-
ragona deuen ajudar a que 
s’apunti més gent.
Sí, hi ha gent que ara està a la 
colla, que va començar al con-
curs de Tarragona de fa dos anys. 
També per la Festa Major, sí, n’hi 
que s’animen i vénen, però fa falta 
gent. Som més que quatre anys 
enrere, però sempre es perd gent 
pel camí, i l’ideal seria mantenir-
los i que vinguessin més perso-
nes.
Cal ser especial, físicament, 
per ser casteller?
Tothom pot participar d’una colla 
castellera. Potser la gent que 

Alguns vilanovins diuen haver 
vist el rei d’Espanya passejant 
pels carrers de Vilanova del Camí. 
Algun dia se l’ha vist també en 
alguna botiga “outlet” a l’avin-
guda Balmes d’Igualada. Va 
d’incògnit, sense la vestimenta 
habitual, i sense la corona, 
perquè sinó, la gent l’atura i li 
demana autògrafs. Això de sortir 
a les revistes i ser un personatge 
famós ell ja sap que “va amb la 
cosa”, però intenta últimament 
amagar-se tan com pot i aconse-
guir que el deixin tranquil.
L’insigne home ve sovint. Sí, sí, es 
deixa veure força, sobretot per 
Vilanova del Camí. Dina o sopa a 
casa dels sogres. Sí, sí, els sogres 
del rei d’Espanya són anoiencs. I 
de tota la vida.
Abans que el lector pensi que 
ens hem begut l’enteniment, li 
fem saber que el Rei, almenys 
aquest, és de mentida. Ens refe-
rim a l’actor Rodolfo Sancho, que 
dóna vida al Rei Ferran el Catòlic 
a la sèrie “Isabel” de RTVE. Des 
de fa 8 anys és la parella de l’ac-
triu vilanovina Xènia Tostado. I, 
fa poc, hem sabut que esperen el 
seu primer fill. Ja us podeu ima-
ginar com deuen estar els sogres, 
d’expectants. Això de ser els avis 
de l’hereu de la corona no passa 
cada dia!

puja, i els que estan als primers 
cordons, sí que ha de tenir una 
mica més de forma física o tèc-
nica, però res més. Comencis 
com comencis, a la pinya sempre 
hi tens un lloc.
Diuen que ser Cap de Colla és 
molt estressant. És cert?
Bé, té els seus moments. Jo, 
cada dia, dedico una estona als 
castells, als que fem, als que vol-
dríem fer algun dia i que encara 
ens queden lluny. Sí que és veri-
tat que quan les coses es torcen 
una mica és quan és més difícil 
estar al capdavant d’una colla. 
Però jo gaudeixo molt dedicant-
m’hi cada dia. Sóc d’una molt 
bona colla i tinc un equip tècnic 
que m’ajuda molt. Són tant o més 
fanàtics que jo, del món casteller. 
També hi pensen cada dia, en 
com millorar.
Aconseguir el “carro gros” va 
ser una gran fita. El nou repte 
és el 3de8?
Sí, a curt termini sí. Aconse-
guir fer una actuació amb tres 
castells de vuit és l’objectiu per 
Tarragona. Després? No ens 
tanquem a res. Estem treba-
llant castells que encara no hem 
portat a plaça, queda feina per 
fer, però ho anem practicant. 
Potser que no arribin aquesta 
temporada, però si pogués ser, 
seria la cirereta de la temporada. 
Igualment serà esplèndida.

4 paraules amb... Jordi Moreno


