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Aquest cap de setmana, Igualada acull 
una fira “importada” de Barcelona sota el 
nom Esport i Natura. L’objectiu és realit-
zar una fira -amb moltes activitats de par-
ticipació- per a totes les edats sobre els 
esports a l’aire lliure, i en contacte amb la 
natura. Certament, d’un temps ençà hi ha 
un significatiu augment de les persones 
que practiquen esport a l’exterior, quel-
com fàcil d’observar fins i tot en els dies 
laborables. 
Això ja ha motivat que l’Anoia sigui un 
referent, per exemple, en les excursions 
organitzades de bicicleta de muntanya o 
simplement de passeig, amb una alta ex-
periència en aquest terreny a l’Alta Anoia, 
aprofitant la forta implementació del turis-
me rural. 

Aquesta modalitat d’obertura econòmica 
cap a nous escenaris i oportunitats també 
s’ha traslladat als Hostalets de Pierola i 
a l’Anoia Sud en general, amb l’Outdoor 
Center. A Òdena una iniciativa privada ja 
pensa en crear un ampli espai d’oci -on la 
natura hi té un paper predominant- amb 
13 hectàrees de superfície destinades a 
l’esport i el benestar... El turisme rural ja 
no és cosa només del nord de la comar-
ca, sinó de molts més municipis. A Tous 
aprofiten les seves possibilitats turísti-
ques amb una oferta organitzada i atrac-
tiva. Un restaurant d’Igualada té quasi 
cada dia dos autocars plens de turistes 
asiàtics, aconseguint el que mai ningú no 
havia aconseguit fer a la ciutat en dèca-
des... Portar turistes!
És evident que s’ha obert una capsa on hi 
ha una oportunitat en un sector que, mal-
grat els consells, alguns ja quasi prehis-
tòrics, l’Anoia ha tingut sempre d’esque-
na. Fins ara. Qui havia de dir que aquest 
territori podria orientar negocis cap a la 
natura, si aquí només es creia en la in-
dústria, i prou? Certament, la crisi atorga 
oportunitats i ens permet ser més amples 
de mires. I tenir Barcelona a mitja hora de 
camí també és un caramel que cal saber 
aprofitar. Per la majoria dels habitants de 
l’àrea metropolitana, tot el que hi ha més 
enllà del Bruc és “natura”. Potser sí. Per 
què no? 
Fem que s’ho creguin de debò. 

La natura, tan a 
prop i tan lluny

Jordi Savall
El músic igualadí Jordi Savall ha estat distingit amb la Medalla 
d’Or de la Generalitat de Catalunya per la seva llarga trajectòria 
musical i la seva contribució de primer ordre a la cultura i a la 
civilitat.
La Medalla d’Or és la màxima distinció honorífica que atorga la 
Generalitat, plenament merescuda per Jordi Savall, un igualadí 
que és referent mundial de la música i defensor acèrrim de l’en-
tesa entre cultures. Enhorabona!

Artur Mas, president de la Generalitat, parla de con-
sulta, Mariano Rajoy, president del govern, de re-
ferèndum. Mentre la consulta es fa servir per què el 
Parlament sàpiga l’opinió xifrada de la ciutadania, el 
referèndum és per donar plena vigència a una llei es-
pecial que el Parlament ja ha fet. I amb aquest ball de 
paraules una opció legal es converteix en il·legal.

Francisco Pérez de los Cobos, president del Tribu-
nal Constitucional, va endegar les primeres actuacions. 
Han paralitzat el procés i nomenat a Pedro González 
Trevijano com a ponent de la llei de consultes, i a Juan 
Antonio Xiol, pel decret de convocatòria. 

La resposta no es va fer esperar. Els líders dels partits 
pro-consulta van reunir-se a la Generalitat, convocats 
per Artur Mas, president de la Generalitat. “Toquem 
fusta. Seguim endavant i units, tenint com objectiu po-
der votar el 9N”. I el 97% dels ajuntaments donen su-
port a la iniciativa. I la premsa internacional es fa ressò 
“del desafiament al més alt tribunal”.

Alicia Sánchez Camacho, líder del PP català, repeteix 
com un lloro, que Artur Mas, president de la Generali-
tat, “si no compleix la llei ha de dimitir”. No s’adona que 
seguint per aquest camí, el seu partit  aviat no tindrà 
representació parlamentària. 

Enric Millo, portaveu del PP al Parlament català, va 
demanar els noms dels que participessin en la votació 
per la Comissió de Control, “per portar-los a la fisca-
lia”. I després es queixava al programa de ‘8TV’ que li 
diguessin “delator”. Més valdria que mirés el diccionari 
abans de fer comentaris.  

Iñaki Gabilondo, predica al desert. Diu “la política ser-
veix per trobar solucions als problemes de convivència. 
Què fa el govern d’Espanya per resoldre el problema 
català?”. Això només s’acaba votant i acceptant el re-
sultat que surti de les urnes.

I Mariano Rajoy, president del govern, només sap re-
petir “el referendum no és legal i no es farà” I la gent del 
seu govern repeteixen “no són demòcrates els que es 
posen per damunt de la llei”. Amb els diners que cos-
ten, potser podrien anar a l’escola i aprendre una mica 
d’història abans de voler donar lliçons d’ètica, moral i 
dret. De moment es limiten a impugnar els acords que 
es prenen a Catalunya.

El comissari Eugenio Pino, cap dels antiavalots durant 
el govern de José María Aznar, diu que és qui va deci-
dir ‘reforçar’  els efectius que tenen a Catalunya. Han 
arribat 180 agents més (i els seus vehicles) de la unitat 
d’intervenció policial (UIP), mobilitzats amb urgència 
des de Valladolid, la Corunya, València i Oviedo.

Quan Felip era príncep (ara rei Felip VI) va venir a in-
augurar l’estació de Girona i va dir: “Aquesta obra [...] 
ha convertit Espanya en un model a imitar al món sen-
cer, constituint una excel·lent credencial d’enginyeria i 
construcció. [...] un exemple d’inversió productiva i un 
símbol d’orgull col·lectiu davant del món”. Només un 
any i nou mesos després ja s’ha vist que es tractava de 
la “marca España”. 

Els directius de Bankia, Miguel Blesa, Rodrigo 
Rato, Ildefonso Sánchez-Barcoj, Matías Amat, Car-
los Vela  i nombrosos polítics i sindicalistes que eren 
del consell entre 2003 y 2012, com Carmen Cafranga, 
presidenta de la Fundació Caja Madrid, Pablo Abejas, 
director general d’Economia de la Comunitat de Ma-
drid, José Ricardo Martínez, secretari general d’UGT 
- Madrid, Ángel Gómez del Pulgar, vocal de l’Executi-
va del Partit Socialista de Madrid, Rodolfo Benito, res-
ponsable de la Secretaria d’Estudis de CC OO, José 
María Buenaventura (cap de gabinet del secretari d’Es-
tat d’Hisenda). José Manuel Fernandez-Norniella, 
(Consell de Cambres) i  Rafael Spottorno (cap de la 
Cassa Reial) entre altres, utilitzaven unes targes VIP 
‘invisibles’ per Hisenda, on carregaven despeses par-
ticulars. Prop de setze milions d’euros, per una entitat 
que va haver de ser rescatada amb diner públic. 

Florentino Pérez, president d’ACS, un dels principals 
accionistes Euscal UGS, l’empresa que va endegar el 
projecte Castor, el magatzem de gas que provocava 
sismes a les costes catalana i valenciana, ha vist com 
l’Estat es fa càrrec del problema. Només són 1.350 mi-
lions d’euros de res, els 7,2 milions d’usuaris del gas 
hauran de contribuir amb la part que correspongui du-
rant trenta anys (ara 182€).

Antonio Tejero Díez, fill del colpista del 23 F, ha estat 
ascendit a coronel. A aquesta responsabilitat no hi arri-
ba tothom. Calen “mèrits”. És de suposar que entre els 
seus no hi ha haver fet una paella a la caserna de Val-
demoro en commemoració del cop d’estat, amb molts 
dels que aleshores van sortir d’aquest lloc per anar a 
les Corts.

S’ha obert una capsa on hi ha una 
oportunitat en un sector que, mal-
grat els consells, alguns ja quasi 
prehistòrics, l’Anoia ha tingut sem-
pre d’esquena. Fins ara. Qui havia 
de dir que aquest territori podria 
orientar negocis cap a la natura, si 
aquí només som indústria, i prou?
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Dissabte, veient al 96% dels alcaldes de Cata-
lunya lliurant al president de la Generalitat els 
respectius acords municipals donant suport a 
la independència de Catalunya, em vaig sentir 
molt orgullós de ser català i estar representat 
per aquests alcaldes.
N’hi havia de tots els colors de l’arc polític de 
Catalunya i n’hi havia que portaven un acord 
per unanimitat, altres amb abstencions o vots en 
contra, però tots amb l’acord del respectiu ple 
municipal. És a dir, amb la representació majori-
tària del seu poble o ciutat.
La seriositat, la serenor, la decisió i la voluntat 
que traspuaven les actituds dels més de nou-
cents alcaldes assistents, demostra una vegada 
més, que els catalans volem decidir el nostre 
futur, sense menystenir ningú, sense violentar 
ningú i amb la ferma voluntat de no deixar-nos 
trepitjar els nostres drets.
Les xarxes socials -facebook i/o twitter- anaven 
plenes de comentaris favorables a la reivindica-
ció dels municipis catalans i el sentiment de legi-
tim orgull, era -i és- compartit per la gran majoria 
de catalans, sigui quin sigui el sentit del nostre 
vot.
Personalment em vaig sentir molt ben represen-
tat per tots els alcaldes que hi eren, però també 
em vaig sentir satisfet que no hi fos algun dels 
alcaldes anoiencs que no hi assistiren. Penso 
que en una reunió d’alcaldes fidels al seu país, 
un alcalde que es preocupa únicament d’om-
plir-se la butxaca malgrat els escandalosos ín-
dex d’atur del seu municipi, hi era sobrer. Per 
tant estic molt content que no hi fos. I no en vull 
parlar en aquesta columna, perquè el nostre 
director -en Jordi Puiggròs- l’hauria de posar a 
la pàgina se successos, on hi van els robatoris, 
els enganys i els comportaments delictius. Des 
d’aquí i públicament li vull donar les gràcies per 
no assistir a la trobada dels alcaldes de Catalu-
nya. No era un lloc per a botiflers borbònics, sinó 
únicament per a persones honrades.
Aquest és un dels actes institucionals dels pro-
cés sobiranista que passarà -de fet ja ha passat- 
a la història, però veient l’anàlisi -o el silenci- 
amb que l’han tractat els mitjans de comunicació 
de l’Estat, em demostra que més enllà de l’Ebre 
no han entès res. Com també -i tinc necessitat 
de dir-ho- em sento molt representat per les per-
sones que, casa per casa, estan fent la gigaen-
questa o pels milers d’estudiants que surten al 
carrer a reivindicar la llibertat de Catalunya.
Potser el Tribunal Constitucional d’Espanya -de-
signat a dit pel PP i pel PSOE- declari il·legal la 
consulta, però no tinc cap dubte que la consulta 
és legítima. 

Orgullós del meu país

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

Rip Van Vinkle. Rip Van Vinkle era un 
home ja gran que li agradava anar a caminar pel 
bosc. Un bon dia, després d’una llarga passejada, 
es va asseure sota un pi i es va adormir. Va sentir 
que el cridaven. Era un follet que li demanava que 
l’ajudés a portar un barril al més alt de la munta-
nya. Estranyat de veure un personatge de conte, va 
pensar que era millor donar-li un cop de mà i va car-
regar-se a l’esquena aquella bota i li va pujar costa 
munt amb penes i fatigues. Allà hi va trobar altres 
follets jugant a boles i fent molt soroll. En veure’l 
arribar es van posar molt contents i van acostar els 
seus vasos a l’aixeta del recipient que portava. I 
van començar a beure. I l’animaven a acompanyar-
los. Després d’algunes copes ja li pesaven les ca-
mes i el cap li donava voltes. I es va posar a dormir 
mig marejat, mentre els seus confrares seguien 
cantant, ballant i jugant.
Quan es va despertar estava sota del mateix pi on 
s’havia posat a dormir abans de trobar-se amb el 
follet. “He tingut un somni” es va dir. Però en posar-
se dret va veure que tenia el cap tèrbol i les cames 
encara estaven fluixes. Li havia crescut molt la bar-
ba. Ja s’havia fet fosc.  “Què dirà la dona veient 
que arribo tant tard a casa?”. A l’arribar al poble no 
coneixia a ningú. Tot estava canviat. I la seva casa 
enderrocada!. Espantat preguntava a tothom què 
és el que havia passat. I tots se’l miraven sense dir 
res. Els deia que era en Rip, el que sempre havia 
viscut allà. I els repetia el nom de la seva dona i el 
dels seus amics. Però ningú sabia de qui parlava. 
Fins que una velleta li va preguntar  “On has estat 
els darrers vint anys?”. En Rip els va explicar el 
que li havia passat. A la gent del poble els costava 
creure’l, però el final es van haver de rendir a les 
evidències. I des d’aleshores, quan trona a dalt de 
la muntanya, tothom diu que són els nans d’en Rip.
Aquest conte de Washington Irving parla de la rela-
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tivitat del temps. Hom s’entesta a fer plans, pensant 
que tot està controlat. I en un instant deixa d’estar-
ho. Cap seguretat. Cap previsió. Sempre pot arribar 
una desgràcia o un esdeveniment inesperat. Tot és 
molt fràgil. I les persones encara més. Ningú es re-
cordava ja d’en Rip. La vida del poble seguia. Sen-
se ell el sol havia continuat sortint cada dia. La seva 
casa s’havia esfondrat. I sols quedava una velleta 
per recordar-se’n. Però també per recriminar-li la 
llarga absència. El temps s’havia aturat per a ell, 
mentre que per la resta havia seguit com sempre. 
Einstein va entreveure el sentit de la relativitat i 
va desenvolupar una teoria. Va obrir la possibilitat 
d’anar al passat i al futur, una proposta quimèrica 
que avui encara no s’ha pogut provar. 
Hi ha hagut milers de somnis que s’han convertit en 
realitats. De fet alguns són més reals que la vida 
mateixa. Permeten entrar en altres dimensions on 
tot és possible i on no s’està condicionat per les 
lleis físiques i per la matèria. Només pel subcons-
cient. Alguns volen oblidar-los, perquè els fan patir. 
Altres se’ls miren com si estesin al teatre. I diuen 
que són bojos els que deixen aquest món real per 
viure només en els seus somnis. Però no sabem si 
han arribat a la perfecció, mentre la resta segueix 
barallant-se amb les coses de cada dia.
La pitjor màquina de menjar temps és el quefer dia-
ri. Els neguits, les pors i voler anticipar tot el que ha 
de venir. Aleshores el temps vola i s’escorre entre 
els dits. Només s’alenteix quan arriba una malaltia 
o una desgràcia. Aleshores, quan es deixa de ser 
actor, es veu que el món segueix. Quan es desco-
breix que no hi ha res que s’esperi més que els nos-
tres neguits i que els nostres patiments importen a 
pocs. A vegades aniria bé quedar-se a dormir sota 
un pi i deixar que els nans juguessin amb les boles. 
I deixar que l’Univers vagi fent el seu camí.

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

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

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

ET REFORMEM 
EL BANY COMPLET

CANVIA LA BANYERA PER UN 
PRÀCTIC PLATDE DUTXA!!!

AIGUA-GAS - ELECTRICITAT-
CALEFACCIÓ - A.CONDICIONAT
MANT. INDUSTRIAL - E.SOLAR
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LOTTO 6/49
· Dissabte 4/10/2014
10-26-28-34-36-48
Complementari: 35
Reintegrament: 5

· Dimecres 8/10/2014
14-31-32-37-38-44
Complementari: 46
Reintegrament: 4

TRIO
· Dijous 2                  016  
· Divendres 3          293
· Dissabte 4     065
· Diumenge 5          763
· Dilluns 6               714
· Dimarts 7       748
· Dimecres 8      585

ONCE
· Dijous 2              05567
· Divendres 3       18799
· Dissabte 4    78762
· Diumenge 5       26842
· Dilluns 6             92728
· Dimarts 7    20227
· Dimecres 8    16361

· Dijous 2   17-24-29-31-33-43   C: 27  R: 7
· Dissabte 4   10-11-24-28-30-39  C: 6   R: 0

· Diumenge 5   7-24-43-44-50  Núm. clau: 5 

· Dimarts 7   9-21-28-30-38  Estrellas: 1/8

OCTUBRE
10: Mare de Déu del Remei.; Sabí. 
11: Soledat Torres Acosta; Germà.
12: Mare de Déu del Pilar; Domnina.
13: Eduard; Celedònia.  
14: Calixt I, papa; Just; Fortunata.
15: Teresa de Jesús; Bru: Tecla. 
16: Hedvig; Margarita-Maria Alacoque

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.

Igualada verda
•• HERMINI PLA

La ciutat presumeix de tenir 365 ar-
bres com dies té l’any. Els arbres ens 
donen vida i alegria al contemplar-
los. Però jo diria que també ploren, 
com quan un familiar ens deixa.
La proximitat d’un arbre mort o ab-
sent al costat d’un de viu li ha de 
provocar una angoixa per manca de 
companyonia i acolliment.
Començant per la plaça de Cal Font 
n’hi he comptabilitzat quinze entre 
secs i absents. El Passeig, tan fron-
drós, també hi ha constància d’algun 
d’obsolet.
No voldré allargar-me però una ins-
pecció generalitzada per totes les 
vies i places ens informaria més en-
certadament de l’estat real del nostre 
arbrat.
Forma part de la nostra riquesa i 
dóna una imatge de pulcritud i civis-
me la replantació i cura del nostre 
entorn vegetal.

Salvem la barra/taulell de 
l’Hotel Amèrica
•• JAUME RODRÍGUEZ ENRICH

Des de la seva fundació l’Hotel Amè-
rica va convertir-se en un referent de 
qualitat en el producte i el servei a 
tot Europa. Tot un exemple en el món 
de l’hostaleria. Els igualadins, que 
en els anys 60 i 80 fèiem la ruta per 
Espanya ho teníem ben clar. I la sola 
menció d’Igualada en una conversa 
d’immediat sorgia el nom de l’Hotel 
Amèrica. I encara ara.
Els temps han canviat i les necessi-
tats de noves infraestructures i la ve-
locitat amb què es circula han sigut 
implacables en molts establiments 
d’aquesta categoria
Ara el rumor que es convertirà en 
un Bruguer King sembla una reali-

tat. Res a dir i res més adient per  al 
nom Amèrica. Tot esperant que Igua-
lada agafin volada en aquest tipus 
de franquícies que malgrat la colo-
nització cultural que representen es 
converteixen per a la ciutat, en un re-
ferencial comercial com ho és Zara, 
Mercedes, Desigual i altres.
Saben que a Mcdonald´s el 60 % 
dels clients són de fora d’Igualada?
Però tot respectant absolutament 
a la propietat i les necessitats dels 
nous ocupants, en un atac de senti-
mentalisme i reconeixement del dis-
seny i la feina ben feta de l’Amèrica, 
faig  un crit per que la barra/taulell no 
es perdi. Solucions n’hi ha.

Perill al carrer del Carrilet
•• EDUARD

En aquesta foto podem veure el la-
mentable estat de la via del tren a l’ar-
ribada a l’estació d’Igualada, al Carrer 
Carrilet. A part de ser un focus de bru-
tícia, deixalles i rates, ara hem d’afegir 
la presència de cablejat eléctric de mit-
ja tensió (25.000V) a la vista. 

Dia 10: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 11: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 12: MISERACHS/ Rambla Nova 1
Dia 13: BAUSILI/ Born, 23
Dia 14: CASAS V/ Soledat, 119
Dia 15: PILAR./ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 16: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25

cartes al director

En l’edició passada d’aquest setmanari, a la pàgina 31 el titular d’una de 
les notícies estava escrit erròniament, fet que causar una malinterpretació 
del sentit de la notícia.
El titular correcte és “Josep M. Torres i Ribé: “La Guerra de Successió va 
ser una guerra entre militars i pagesos, destinada a devastar la població”.

FE D’ERRADES

Els semàfors de la ver-
gonya
•• CRISTINA ROMA

Els semàfors de la cruïlla del pas-
seig Verdaguer amb el carrer Lleida 
per la part nord i el carrer de Sta. 
Joaquima Vedruna per la part sud 
fa més d’una setmana que estan 
inoperatius. Tenint en compte que 
aquesta via és de les més circulades 
de la nostra ciutat, tant d’Est a Oest 
com de Nord a Sud, resulta inverosí-

mil que l’Ajuntament no hagi posat 
fil a l’agulla per resoldre el problema 
ni que la Policia Municipal no hagi 
posat cap mena d’efectiu a les cruï-
lles, si més no a les hores punta, te-
nint en compte que hi ha dues esco-
les molt properes (l’Escola Mowgli i 
l’Escola Anoia). A la trucada que els 
va fer una servidora van contestar 
que no els constava en el protocol 
d’actuacions.
Esperem que es resolgui el proble-
ma amb celeritat.
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Dissabte 18 d’octubre
20.00h Al local de Cal Sagrera PRESENTACIÓ a càrrec de Ricard Roca.

INAUGURACIÓ  a càrrec de la Regidora de Turisme, Sra. Santes de Blas

CONCERT CORAL LLEBEIG  de Sant PAu d’Ordal-Poema dedicat a les Vinyes de la Llacuna (muntatge músico-
vocal)

CONFERÈNCIA: Degustació i maridatge a càrrec del Sr. Ramon Roset, amb formatges, embotits i carquinyolis de 
la Llacuna. Vins i caves gentilesa de Caves Vilarnau i Bodegues Torres.

TANCAMENT a càrrec de l’Alcalde de la Llacuna, Il·lm. Sr. Josep Parera i Tort.

22.00h Al restaurant Ca la Maria SOPAR “LA LLACUNA MOSTRA D’EMBOTITS I VINS D’ALÇADA” Amb varia-
ció de vins i caves (obsequiarà a tots els assistents amb mel de la Lacuna). Venda de tiquets i reserves a l’Oficina 
d’Informació i Turisme i a l’Ajuntament de la Llacuna (93 897 60 63). Preu: 24 €

Diumenge 19 d’octubre
A la Plaça Major
9.30h - 11.00h INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA Presentació d’una placa de cava commemorativa de la 
festa.

11.00h INAUGURACIÓ DE LA MOSTRA Ens acompanyaran la Colla de Gegants i Grallers de la Llacuna.
A continuació

DEGUSTACIÓ “VINS D’ALÇADA” Degustació de vins, caves, embotits, carquinyolis, formatges, pastissos i brasa 
de porc per qui li agradi. Venda de tiquets i copa serigrafiada a l’estand d’informació i Turisme
Animació a càrrec del grup AXIS

12.00h CONCURS DE TREPITJAR RAÏMS
Juniors (de 10 a 16 anys) i sèniors (fins a 104 anys) Hi haurà premis pels finalistes.
Durant el matí hi haurà entreteniments per als nens i nenes: passejada amb ruquets pel poble en tartana.
Visita a la Exposició Arqueologia de la Llacuna (Plaça de les Eres).
Es sortejarà una panera amb productes de La Llacuna.

12.30h ATORGAMENT DE LA DISTINCIÓ “RAÏM D’ALÇADA” al Sr. Josep Marimon i Saumell

COL·LABORADORS:

Bar La Pansa, Bar Cal Joan, Restaurant i 
Apartaments Turístics Ca l’Americano”, 
Restaurant “Cal Tiquets”, Restaurant “Ca 
la Maria”, Restaurant “Fonda Mateu”, Arcs 
Llacuna, Rural & Spa, Masia Rural Cal 
Grapisso, Allotjament Rural “Cal Conillet”, 
Habit. d’ús turístic “Cal Meixa”, Allotja-
ment Rural “Cal Morcaire”, Habit. d’ús 
turístic “Cal Riba”, Cal Tunet-Rural & Spa, 
Habit. d’ús turístic “Villa Amalia”, Allotja-
ment Rural Masies Ventanell, Càmping 
Vilademàger, Mel de La Llacuna, Bode-
gues Miquel Torres, S.A.

Amb la col·laboració especial de Caves 
Vilarnau

EXPOSITORS/DEGUSTACIONS

Embotits Mallart, Restaurant Hotel Ca 
l’Americano, Embotits Artesans Riu, 
Embotits Can Travé; Torrons Roig, 
Formatges Sant Gil d’Albiol, Mel de la 
Llacuna, Forn Pujó, Formatges Ancosa, 
Formatges Can Florí, Cava Rimarts, Wine 
Pleasures, Caves Vilarnau, Bodegues 
Sumarroca, Celler “Cal Grapisso”, 

Of. de Turisme (venda de tiquets) 
93 897 68 30
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Us heu parat a pensar quina mena de gent inten-
ta impedir que els catalans puguem votar el 9N? 
Qui són aquests paladins que defensen la legalitat 
-aquesta estranya legalitat- per damunt de qualse-
vol cosa? Persones immaculades, irreprotxables, 
d’aquelles que sí poden tirar la primera pedra... Són 
la gent del Partido Popular amb connivència amb els 
del Partido Socialista Obrero Español; cito aquets 
dos perquè els altres -amb tots els respectes- són 
“calderilla”.
Diuen sociòlegs experimentats que el tarannà català 
és de pacte. Una manera de ser forjada al llarg dels 
segles per les influències dels antics pobles que ar-
ribaven a les nostres platges. El fenicis al segle VII 
a.C. i a partir d’aquí grecs i romans. Per altra banda 
el caràcter castellà és molt més tancat -no tenir mar 
a l’antiguitat aïllava molt- i el seu esperit s’ha forjat 
més a base de testosterona que de raonament i pac-
te. La història ens en serveix una pila d’exemples: 
Guzmán dit El Bueno al segle XIII, llençant el seu 
punyal perquè matin el seu fill en comptes de parla-
mentar; Hernán Cortés, al XV, cremant les naus per 
no tenir la temptació de fer-se enrere... Però tornem 
a la legalitat.
Les lleis són un seguit de regles que regulen la vida 
d’una comunitat. Les lleis no són per donar pel sac, 
són per poder portar una vida més harmoniosa dintre 
de la comunitat i mantenir en pau la convivència. Les 
lleis es fan a partir del que demana el poble i s’han 
d’actualitzar. Si l’any 1955 Rosa Parks no s’hagués 
saltat la llei al no voler-se aixecar del seient reser-
vat pels blancs que va ocupar al autobús de Mont-
gomery (Alabama), potser avui als EEUU encara hi 

Legalitat
JOSEP M. RIBAUDÍ ·    Membre de l’ANC

hauria discriminació racial.
Faig aquests preàmbuls per destacar que aquests 
cabdills del PP que avui governen a Espanya, tot el 
dia es posen la llei a la boca, però només la que, se-
gons ells, impedeix fer la consulta a Catalunya. Si es 
parla d’altres lleis, alguna tan arrelada que ja la van 
escriure sobre pedra en el 8è lloc de les taules que 
va recollir Moisés al Sinaí: no robaràs, xiulen i miren 
cap al cel, i en canvi és una llei que en tots els països 
del món és acceptada, com la de no matar.
Aquest any s’han publicat les dades sobre la cor-
rupció dels polítics de l’any 1984 fins al 2013. Hi 
han comptabilitzat 577 cassos*, dels quals 226 es 
corresponen al PP, un 39,2%, molt més d’un terç! 
Sembla que per els responsables dels cassos An-
dratx, Carlos Fabra, Brugal, Emarsa, Baltar, Conde 
Roa, Pokémon, Palma Arena, Gürtel i els papers de 
Bárcenas -i només n’he citat 10 dels 226- la legalitat 
era una altra cosa. Sí, es pot dir que de cassos de 
corrupció n’hi ha hagut en tots els partits polítics, i 
per això s’han de posar esforços en una nova llei de 
transparència que sigui eficaç. També és cert que 
de corrupció n’hi ha hagut en tots o la majoria de 
partits, però tanta com en el PP... Bé, haig de fer 
una salvetat. Al PSOE se n’hi comptabilitzen 212, un 
36,7%, també més d’un terç del total. Déu n’hi dó! 
Entre el dos partits que fins ara han sigut majoritaris, 
el 75,9%.
És curiós, els dos partits més importants que s’opo-
sen a que els catalans ens puguem pronunciar en 
una consulta... perquè segons ells no és legal. Ma-
nel, baixa!
*Font CCN

La setmana passada vaig estar amb uns amics 
que varen convidar-me a un viatge a Polònia. 
Viatjar sempre és obrir horitzons, veure altres 
estils de vida i comparar-los amb els propis. Vaig 
apuntar-m’hi de seguida. Però no sé per quins 
set sous cada vegada que marxo del país, aquí 
passen coses. I aquesta vegada no va ser l’ex-
cepció. El president Mas, amb un coratge que 
l’honora, va signar el decret que ha de portar-
nos a la consulta del 9N. Per això, els vespres 
estàvem tots pendents d’internet, emocionats 
també en veure el suport popular representat 
pels alcaldes de 920 municipis dels 947 que 
conformen Catalunya i varen aprovar mocions a 
favor del dret a decidir. No es pot dir, doncs, que 
sigui fruit del personalisme d’un president que, 
segons deia un periodista de Madrid,  “se n’ha 
anat de l’olla”.
Però tornem a l’inici. Els polonesos amb qui và-
rem parlar entenen molt bé les aspiracions cata-
lanes perquè ells han viscut situacions similars 
moltes vegades. Anul·lats i esborrats del mapa  
durant més de cent anys, després de sofrir els 
horrors de l’ocupació nazi, varen sortir del foc 
per caure a les brases amb més de 40 anys de 
règim comunista. Però mai varen renunciar a ser 
el que són. Les seves fronteres han canviat, però 
el sentiment persisteix. Per això, quan d’entrada 
ens preguntaven, com sol passar: “españoles?” 
i nosaltres dèiem que érem catalans, tot seguit 
responien: sí, sí, perdoneu, perdoneu... i s’excu-
saven de no saber parlar el català. Fins ara, per 
fer entendre que era català havia de recórrer a 
la fal·làcia esportiva del Barça, que era gairebé 
tot el que podia fer per situar-los en el mapa. 
Després podia continuar parlant de Barcelona, 
que és la capital d’un país anomenat Catalunya, 
etc. etc. Però aquest cop no va fer falta. Havien 
vist les imatges de la V de l’Onze de Setembre i 
això els havia impressionat. 
Allò que no podien entendre de cap manera –
tampoc ho entenem nosaltres-- era l’actitud 
del govern espanyol, que es nega a reconèi-
xer aquest dret. De fet, és difícil d’entendre que 
quan un poble surt al carrer d’una manera tan 
massiva no se l’escolti; al contrari, encara és 
més incomprensible que l’única resposta siguin 
les amenaces. “No sou un estat democràtic?”. 
Ells, que durant tants anys han viscut sota diver-
ses dictadures, no entenen que els catalans no 
poguem exercir un dret tan fonamental en una 
democràcia. Les referències a la seva sotmis-
sió “als nostres bons amics russos” eren gairebé 
constants i sovint podíem establir paral·lelismes 
en les imposicions de l’ús de la llengua, la de-
fensa de les llibertats i, especialment, la voluntat 
de resistència per no ser absorbits per un estat 
totpoderós. Encara els hauria estat més difícil 
d’entendre que els que lluiten per les llibertats 
nacionals siguin qualificats de “nazis” precisa-
ment pels seus opressors. És una mostra d’un 
concepte de democràcia molt propi d’un país 
de “conquistadores”, que no entén que hi pugui 
haver altres pobles que vulguin viure per comp-
te propi, sense les pautes imposades per qui a 
manca de raons només té la força. I segurament 
a la civilitzada Europa, Espanya és l’únic lloc on 
es poden donar situacions tan surrealistes com 
aquesta. La unió dels polonesos contra les im-
posicions els ha portat a ser finalment un país 
lliure. Catalunya –n’estic segur-- seguirà el ma-
teix camí.

Catalunya de lluny

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

S’acosta el 9 de novembre. El Govern de la Genera-
litat ha convocat la consulta/referèndum sobre la in-
dependència de Catalunya amb una doble pregunta 
que no m’agrada gens. Ni a mi ni a molta gent. I el 
Govern espanyol ha recorregut aquesta consulta/
referèndum al Tribunal Constitucional, amb la qual 
cosa no es podrà celebrar el dia anunciat.
El Govern de la Generalitat diu que la suspensió de 
la consulta no impedeix que es continuï endavant 
amb la seva preparació, propaganda institucional 
inclosa i les entitats més actives partidàries de la 
independència pressionen el president Artur Mas 
perquè no es tiri enrere a l’hora d’instal·lar les urnes 
el 9 de novembre.
Destriar la voluntat que es faci una consulta sobre 
la independència de Catalunya i la reivindicació se-
cessionista és gairebé impossible. No hi ha acte so-
bre el “dret a decidir” –incloses les manifestacions 
del 11 de setembre- que no vagi acompanyat de 
l’exhibició de banderes estelades i de crits indepen-
dentistes.
Algú ha assistit a un sol acte sobre el “dret a decidir” 
on no s’hagi escoltat cap crit a favor de la indepen-
dència?
Els sondejos indiquen que més del 80% dels cata-
lans són partidaris de votar aquesta qüestió mentre 
que els partidaris de la independència declarats se 
situen molt per sota d’aquest percentatge.
A aquestes altures, es pot demanar que es faci una 

consulta amb una pregunta diferent? Es pot adduir 
per oposar-s’hi que el procés està molt avançat i 
que només queden 40 dies per l’esmentat nou de 
novembre. Però a tant poca distància d’aquesta 
data hi ha grups polítics que encara no han deter-
minat el sentit del vot dels seus afiliats o simpatit-
zants.
Per tant, potser fora bo que s’ajustés la pregunta 
que es vol plantejar a la voluntat de la majoria dels 
catalans que són partidaris que se’ls consulti i no a 
la dels indepentistes.
Només caldria que Mas vagi al museu d’Història 
a recuperar la ploma amb què va firmar dissabte 
la convocatòria de la consulta/referèndum del 9 de 
novembre i en firmi un altre amb una pregunta més 
lògica . Per exemple: Quina relació vol que tingui 
Catalunya amb Espanya: La mateixa que ara, una 
federal o la independència?.
Fins i tot es podrien convocar debats amb repre-
sentants de les tres opcions i el resultat de la vota-
ció es podria interpretar més fàcilment que amb la 
confusa doble pregunta que ens han proposat ara.
Caldrà endarrerir un temps la votació. No vindrà 
d’unes setmanes si és cert que venim esperant la 
nostra independència des de fa 300 anys. I una 
altra proposta és que es fixi amb quina periodici-
tat es poden fer aquestes consultes. Sinó pararem 
malament dels nervis tots plegats.

Tenim dret a votar amb una pregunta 
diferent?

SISCU BAIGES ·    
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El proces seria senzill.
Fins i tot més barat que fer la 
consulta -que ni és vinculant, 
ni ara per ara té gaires pos-
sibilitats de poder fer-se amb 
plena normalitat democràti-
ca-. Vaja que molta gent se 
sentirà frustrada, enganyada 
i cabrejada.
Donat que Catalunya va 
ampliar la finca amb l’OPA 
amistosa (via casori) d’en 
Berenguer Ramon amb Pe-
ronel.la d’Aragó, constituint 
el regne d’Aragó i Catalunya, 
amb separació de béns, furs, 
jurisdicció i govern, segons 
el dret romà i que anys més 
tard els hereus van esposar 
amb l’Isabel de Castella, quan 
el Cartell d’Espanya era lluny d’existir i Madrid, te-
nia quatre casalots al voltant de la “canyada real” 
(on avui - per cert - tenen els seus assentaments 
gitanos i delinqüents variats), camí de la capital: 
Toledo.
A Cervera guarden còpia i una placa de les “capi-
tulacions matrimonials reials”. Un veritable precon-
tracte on quedava clar què feia cada un, quins furs 
teníem a casa nostra, amb separació de governs, 
administració, hisendes i més.
Va arribar la història amb els Trastamaras i més....
fins a les dictadures dels Primo de Ribera, Franco 
& Cia que van trasbalsar a sang i foc, repetint les 
barrabassades del Felip V, la pacifica convivència 
del pobles hispànics.
Per això: allò unit pel semen i la sang (casoris i 
guerres absurdes) es pot separar (si pot ser de 
manera amistosa) amb una oferta pacífica de di-
vorci davant els jutjats de Cervera i “superiores en 
rango” com se sol dir: Tribunal Superior de justícia 
de Barcelona, el Tribunal Supremo del Reino de 
Espanya i la cohort internacional de la Haia, que 
podria esmenar l’error històric comès amb el tractat 
d’Utrech, quan van quedar retratats Anglaterra, a 
canvi de Gibraltar i Menorca, Bèlgica i Àustria, dei-
xant sol al poble català.
Prescindim de les “batalletes” amb França i la pèr-
dua del Conflent, Vallespir, i una bona part de la 
Cerdanya, pel tractat dels Pirineus.....la Història, 
que sovint escriuen els que derroten als altres, con-
té certes versions que es poden interpretar, però la 
veritat només és una i quan un poble decidit, que 
ha aguantat gent mediocre, governants botiflers, 
gent corrupte, banquers avariciosos, però també 
MOLT BONA GENT, tant al clero, com a la milícia, 
un bon grapat de polítics honestos i milers de súb-
dits resignats, però amb dignitat i orgull han conser-
vat llurs “usatges, la llengua, l’ètica dels seus avis, 
i l’estètica de tants i tants artistes mundials que han 
guanyat renom i que porten al cap i casal milions de 
visitants cada any.  
Ara és l’hora, catalans, d’anar als notaris i ator-
gar poders a favor del Parlament de Catalunya i 
el President per presentar demanda de divorci, 
demanant la “partició de béns” i fent el millor per 
acabar en una separació el més amistosa possible 
per continuar vivint a la mateixa escala (ara ano-
menada Europa) de manera pacífica, contribuint a 
les despeses comuns, per fer sinergia i estalviar 

No demaneu la independència, 
que mai ens donaran a les bones. 
Donem-los el divorci

JAUME DALMASES ·    

diners, però administrant cada part els seus ingres-
sos, gestionant molt millor les seves despeses.....i 
si alguns rebesnéts i descendents de Na Isabel no 
estan a gust, les portes estan ben obertes, mentre 
els hereus d’en Ferran haurem de pencar de valent 
per fer una transició, que serà un renaixement, tal 
i com va fer Noruega, al separ-se pacíficament de 
Suècia o el divorci pactat de Txèquia i Eslovàquia, 
etc. etc...... 
No ens volem separar de la “madre patria” com va 
passar a Cuba (amb l’ajuda dels ianquis, que es 
van separar del colonitzador anglès a trompades, 
quan a Catalunya ja teníem Parlament i centenars 
d’anys d’autogovern). No ens agradaria la ignomi-
niosa “venda a canvi de...?” del Sàhara al Marroc, 
ni prendre mal com als Balcans. Preferim el renai-
xement de l’orgull nacional, com en la desfeta de la 
URSS, quan les repúbliques bàltiques van recupe-
rar la llibertat i el seu orgull. Tant de be que Catalu-
nya retrobi el seu govern legítim que es va perdre a 
l’Ebre davant forces sedicioses i, si cal, fer un refe-
rendum (lliure i perfectament legal) un cop assolida 
la llibertat del jou que ens ha mantingut “putejats i 
pagant les despeses pròpies i alienes” per tal que 
el poble sobirà decideixi com encaixar-se amb els 
veïns.
Federats amb Euskadi i les nacionalitats històri-
ques?
Confederats amb Portugal i Andorra, fent un potent 
estat Ibèric?
Associats amb ???? Com Puerto Rico amb els 
EE.UU.
Ningú ens podrà negar que som més europeus que 
molts altres que han arribat després per història 
des de l’any 988 . Per tradició des dels temps d’en 
Carlemany, pioner en la gestació de la unitat dels 
imperis centrals d’Europa i molt més.
Fins i tot, si els de Madrid D.F. fossin una mica més 
inteŀligents, es podria arribar a proposar una “terce-
ra via”, fer una mena de Comenweth a l’espanyo-
la, a on podrien conviure diferents estats, sota la 
marca “Borbones de Espanya” un cop netejada la 
imatge de la casa reial, i refeta la Constitució, per 
abolir la Llei sàlica i encaixar els diferents pobles, 
que un dia o altre podrien comandar les noies, fent 
oblidar la barbàrie de l’avi V, amb una manera efi-
cient i eficaç de regnat modern (en la distància) del 
pare VI de la casta... En aquesta vida cap document 
és per sempre, ni els evangelis, ni les taules de la 
Llei divina, ni el reglament de la FIFA.

“L’error humà és la primera causa de mort en 
l’àmbit de la salut: segons càlculs de l’OMS (Or-
ganització Mundial de la Salut) provoca 95.000 
morts l’any a Europa”. La frase correspon a la 
presentació, a la pàgina web de la delegació a 
Barcelona de la Comissió Europea, de quelcom 
que tenim molt a prop: el Centre d’Innovació per 
a la Simulació en Salut 4D Health, ubicat a l’an-
tic Hospital Comarcal d’Igualada. Una instaŀlació 
l’objectiu de la qual, des que se’n va començar a 
parlar fa ja alguns anys, és “prevenir els errors i 
augmentar la seguretat dels pacients”.
En el seu moment, se’ns va vendre aquest centre 
com un indret “pioner i de referència al Sud d’Eu-
ropa”, i que, de fet, va comptar amb finançament 
dels fons europeus FEDER per a la primera fase 
de les seves obres, que van costar prop d’un milió 
i mig d’euros. Quan va ser el moment, es va de-
manar la implicació del govern espanyol del PP. 
Fins i tot la ministra Ana Mato, molt d’actualitat 
aquests dies, va estar a punt de venir a veure “in 
situ” les obres del 4D Health. A darrera hora, i en 
plena època electoral, va anuŀlar la visita. L’aju-
da del govern espanyol, i sobretot la implicació, 
que semblava un fet, va esvair-se ràpidament... 
No cal que els expliqui per què. No se n’ha sabut 
mai més res, malgrat que una delegació d’aquí va 
presentar el projecte a Madrid el juliol del 2013. 
Aquests dies, veient el caos i la vergonyosa ges-
tió que s’ha fet del primer cas d’infecció d’Ebola 
fora d’Europa, vaig pensar en el 4D Health. És 
evident que hi ha hagut errors, siguin de qui si-
guin. Espanya no estava -ni està- preparada de 
debò per afrontar amb plenes garanties un cas 
d’aquestes característiques. Els professionals de 
la salut denuncien que han tingut escassa for-
mació, en qualsevol cas insuficient i inadequada. 
Que n’hagués anat, de bé, poder tenir un centre 
creat precisament per això. Per formar-se bé i evi-
tar errors. Per simular una situació crítica i saber 
com sortir-se’n. De forma eficient. Repetint els 
protocols una i altra vegada fins que sortissin bé, 
amb l’ajuda d’experts, amb temps, sense pressa, 
sense perill. Preparant a la gent com requereix un 
país modern.... Doncs això és el 4DHealth. Si al-
guna vegada tenien algun dubte de la utilitat d’un 
lloc així, imaginin si ens haguéssim estalviat un 
problema com el que ara hi ha a Madrid. Només 
per evitar-ho, o almenys haver-ho intentat, ja val-
dria la pena.
On són ara, els que tant prediquen les bonances 
del PP a Igualada o l’Anoia, que van intentar sen-
se èxit que els seus amics de Madrid apostes-
sin pel projecte, per a reconèixer que van passar 
olímpicament d’Igualada quan tenien a les seves 
mans un factor de pes per ajudar a evitar errors 
que avui s’estan pagant caríssim a nivell inter-
nacional? El 4D Health és un exemple -un més- 
per comprovar de debò la hipocresia i l’escassa 
competència dels qui avui manen a Espanya, 
capficats en debats polítics territorials i incapaços 
de saber resoldre grans crisis, com ja va succeir 
amb els “hilillos de plastilina”, o la desagradable 
gestió de l’11-M. Quan vegin Ana Mato per la te-
levisió i els agafi mala llet, no pensin en el nostre 
4D Health. S’estalviaran tenir-ne més.

Lluitar contra l’Ebola 
des d’Igualada

JORDI PUIGGRÒS 

Sortida 555

07
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
10 d’octubre de 2014Opinió



Els alcaldes de l’Anoia es “mullen” pel 9-N
JORDI PUIGGRÒS.-
Un bona colla d’alcaldes de 
l’Anoia van ser dissabte al 
migdia al Palau de la Gene-
ralitat seguint així la convoca-
tòria del president Artur Mas 
i el govern de Catalunya per 
expressar el seu suport a la 
consulta del 9-N. Recordem 
que, a l’Anoia, 31 dels 33 mu-
nicipis -tots menys Montbui i 
Vilanova del Camí- han donat 
suport a aquesta iniciativa. 
Durant aquesta setmana, els 
alcaldes d’aquests municipis 
han fet arribar també al pre-
sident el seu compromís per 
oferir els espais públics per a 
poder organitzar la consulta, 
així com el nomenament dels 
coordinadors locals.
Dissabte el president Artur 
Mas va rebre de mans de 600 
alcaldes i representants de 
les diputacions i els consells 
comarcals les mocions a fa-
vor de la consulta. De l’Anoia 
hi eren quasi tots els de CiU 
i ERC, i també el president 
del Consell Comarcal, Xavier 
Boquete. No hi era l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, qui 
va delegar la presència, per 
desig personal, en Josep Mi-
serachs.
L’acte, carregat d’imatges inè-
dites, va servir també perquè 
Mas dirigís un nou missatge 
després del breu parlament 
de divendres al final de la ci-
mera de partits proconsulta. 
El president va aprofitar per 
donar les gràcies al món local 
i afirmar, pràcticament, que el 
moviment és imparable: “Te-
nim la majoria a les urnes i al 
Parlament, el consens polític, 
la mobilització ciutadana i ara 
també la pinya dels ajunta-
ments. Si tot això va junt, això 
no es pot aturar”, i afegia que 
“per molt que intentin aturar la 
veu del poble de Catalunya no 
se’n sortiran. Nosaltres sí que 
ens en sortirem”.

Una bona 
representació 
d’alcaldes i del 
Consell Comarcal van 
ser dissabte al Palau 
de la Generalitat. 
Molts també han 
nomenat ja el 
coordinador local de 
la consulta del 9-N

El tema de la setmana
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Alcaldes i representants de l’Anoia travessant la plaça de St. Jaume de Barcelona.

Els alcaldes d’Òdena, Capellades, Vallbona, la Pobla, Piera, la Torre, Castellolí i el Bruc, davant un bust de Macià, al Palau.

Des del 1918 no es feia una 
concentració similar d’alcal-
des a Catalunya. L’entrega 
dels acords es produeix 96 
anys després de la concentra-
ció de 1.046 alcaldes a la pla-
ça de Sant Jaume per mostrar 
el suport del món local a la 
Generalitat reivindicant l’auto-
nomia.

El Secretari Municipal d’Igua-
lada, coordinador del 9-N
Els municipis han de comuni-
car a la Generalitat els espais 
que pretenen utilitzar per a la 
votació durant l’eventual cele-
bració de la consulta del 9 de 
novembre, una xifra que és 
provisional perquè el Govern 
no ha tancat encara el termini.
Alguns ajuntaments ja han 
designat un coordinador muni-
cipal per a la votació. Un dels 
primers en fer-ho va ser Igua-
lada. A la capital de l’Anoia, 
el coordinador del 9-N serà el 
propi Secretari Municipal, Se-
bastià Membrado, i per decisió 
voluntària.
Segons el decret que va signar 
el president català, Artur Mas, 
els ajuntaments havien de 
comunicar al departament de 
Governació i Relacions Institu-
cionals la proposta de locals i 
taules de consulta del seu mu-
nicipi en els primers 10 dies a 
partir de la data de publicació 
de la convocatòria, termini 
que va expirar dimecres. No 

L’alcaldessa de Calaf, Maria Antònia Trullàs, i el de Piera, Jaume Guixà, lliurant les mocions de suport al 9-N.

obstant això, el conseller de 
Presidència i portaveu del Go-
vern, Francesc Homs, va ex-
plicar, després de la reunió de 
l’Executiu català, que aquest i 
altres terminis s’allarguen fins 
a nou avís. En aquest sentit, 
el conseller va recordar que el 
decret i el seu contingut, que 
inclou aquests terminis, està 
suspès temporalment. 
Pel que fa a Igualada, la rela-
ció d’espais públics i coŀlegis 
electorals per a poder dur a 
terme la jornada del 9-N és 
idèntica a la que hi ha durant 
les eleccions. La llista provisi-
onal dels altres municipis de 
l’Anoia també és la mateixa 
que uns comicis electorals.
Per altra part, el Govern va de-
cidir enviar físicament quatre 
caixes amb les 920 mocions 
aprovades pels ajuntament 
-31 a l’Anoia- s al Govern es-
panyol i al Tribunal Constitu-
cional (TC). El conseller de la 
Presidència, Francesc Homs, 
va informar que l’objectiu és 
que tinguin constància de les 

mocions aprovades per una 
“immensa majoria” dels muni-
cipis en suport a la consulta.

La comissió de seguiment
El Govern ha nomenat a tra-
vés d’un decret els 35 mem-
bres que formen les set comis-
sions de seguiment territorials 
del 9-N. Estan distribuïdes a 
Barcelona, Tarragona, Lleida, 

Girona, Tortosa, Manresa i 
Tremp. Entre les funcions de 
la comissió, s’encarreguen 
de rebre les sol·licituds dels 
estrangers que viuen a Ca-
talunya i dels ciutadans que 
poden votar de manera antici-
pada entre el 20 i el 25 d’oc-
tubre. A l’Anoia li correspon la 
comissió de la Catalunya Cen-
tral, tota vegada que l’àmbit 
territorial del Penedès encara 
no està plenament en vigor.
La comissió de seguiment 
de la Catalunya Central està 
composta per cinc persones, 
però cap d’elles és de l’Anoia. 
Són Jaume Parareda i Franch, 
a proposta del Consell de l’Ad-
vocacia de Catalunya; Abel 
Pié Lacueva, a proposta del 
Consell de l’Advocacia de 
Catalunya; Jordi Pacheco Ca-
nals, a proposta del Col·legi 
de Politòlegs de Catalunya; 
Eva Pons i Parera, a proposta 
del Govern.



Arriba el torn de 
Montbui, Vilanova, 
Piera, Hostalets, 
Capellades, la Torre i 
Calaf
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La Teixidora celebrà demà 
el seu tercer aniversari

Alcaldes i representants de l’Anoia travessant la plaça de St. Jaume de Barcelona.

Després de l’inici el dissabte 
passat a Igualada, Vallbona 
d’Anoia, Cabrera d’Anoia i 
Masquefa, continua aquest 
dissabte amb tota la força a 
Santa Margarida de Mont-
bui, Vilanova del Camí, Piera, 
Hostalets, Capellades, La Tor-
re de Claramunt i Calaf.
La campanya conjunta entre 
l’Assemblea Nacional Catala-
na i Omnium Cultural “Ara és 
l’hora” pel “sí sí” a la consul-
ta del 9 de novembre té dos 
grans eixos: d’una banda la 
gigaenquesta als domicilis, on 
es pretén tenir coneixement 
de l’opinió dels ciutadans al-
hora de construir el nou país 
i, d’altra banda, les accions de 
“tenyir de groc el país”, amb 
la coŀlocació d’elements de 
color groc als espais públics 
i privats dels pobles i ciutats 
catalanes i per la qual cosa es 
compta amb la coŀlaboració 
molt activa de l’entitat la “Fla-
ma del Canigó”. 

Acte a Cal Font amb la 
xemenia coberta de groc
A l’Anoia, la campanya va 
començar dissabte passat a 
Igualada amb un acte a Cal 
Font que va consistir amb 
l’acció de cobrir la xemeneia 
industrial amb una tela groga 
i, després d’uns parlaments 
de representants d’Omnium 
Cultural i l’ANC, es va iniciar 
la gigaenquesta amb 180 vo-
luntaris. 
L’entitat la “Flama del Canigó”, 
d’Igualada, va ser l’encarrega-
da de recollir el testimoni groc 
del brollador de la xemeneia 
de Cal Fon per fer-lo arribar 
als quatre pobles participants, 
de la mateixa manera que 
s’acostuma a fer amb la flama 
per Sant Joan. 
A partir d’aquí, i emprant 
aquesta simbologia, es va co-
mençar a estendre la taca del 
país groc. Alhora, es va fer lliu-
rament als membres del con-
sistori d’un llaç groc per penjar 
al balcó de l’Ajuntament. 
A Vallbona, Masquefa i Ca-
brera l’acte també va acollir 

La Gigaenquesta arriba demà dissabte 
a 6 municipis més de l’Anoia

els voluntaris, un total de 54, i 
es va iniciar la campanya pels 
domicilis. 
Segons els participants, la gi-
gaenquesta va ser una expe-
riència molt enriquidora on es 
va poder captar l’opinió de la 
gent sobre el què voldrien del 
nou país i es va poder establir 
un contacte entre els repre-
sentants de la campanya (que 
són els propis voluntaris) i ciu-
tadans que potser viuen molt 
allunyats del procés. Les giga-
enquestes continuen durant la 
setmana fins a arribar a totes 
les cases.
Continuant doncs, en aques-
ta línia, el proper dissabte 11 
d’octubre la campanya arriba 
a Santa Margarida de Mont-
bui, Vilanova del Camí, Pie-
ra, Hostalets, Capellades, La 
Torre de Claramunt i Calaf. 
Qualsevol persona que hi 
vulgui col.laborar pot presen-
tar-se als punts de trobada i, 
allà mateix, apuntar-se com a 
voluntari. 
Els llocs i les hores són per 
dissabte 11 d’octubre són:

- Santa Margarida de Montbui: 
a les 9.30h al Bulevard, da-
vant de l’Ajuntament. 
- Piera: a les 10h a l’Espai 
d’Entitats (c/ Folch i Torres en-
tre la Policia i els Bombers). 
- Hostalets de Pierola: a les 
11h a la Placeta (plaça Doctor 
Conde). 
- Capellades: a les 10h a la 
plaça de l’església.
- La Torre de Claramunt: a les 
10h davant la porta de Torres-
port (cruïlla) del nucli antic de 
la Torre.
- Calaf: a les 10h al Casal. 
- Vilanova del Camí: a les 10h 
a la Plaça del Mercat. 
Des de l’organització s’està 
molt satisfet amb l’entrega 
dels voluntaris. També es vol 
fer una crida a participar-hi, ja 
que són necessàries moltes 
persones. El fet de ser volun-
tari suposa dedicar unes dues 
o tres hores a anar a les cases 
designades, que són properes 
entre sí, en un barri determi-
nat.  

Demà dissabte, en el marc de 
les Festes del Barri de la Font 
Vella, el Casal Independen-
tista La Teixidora celebrarà 
el seu tercer aniversari, amb 
un programa molt ple d’acti-
vitats.
El Casal ‘La Teixidora’ és un 
punt de trobada i activisme al 
carrer Custiol inaugurat l’oc-
tubre del 2011. És un casal 
obert a tothom per a fer de-
bats i tertúlia, per teixir com-
plicitats amb les altres enti-
tats i col·lectius de la ciutat, i 
és també un espai de treball 
per a la llibertat nacional, so-
cial i de gènere, la llengua i la 
cultura catalanes i la defensa 
del territori. Com fan altres 
desenes de casals i ateneus 
d’arreu del país, de Salses a 
Guardamar.
Actualment, el Casal té 180 
socis i durant aquests tres 
anys ha realitzat més de 300 
activitats, des de calçotades, 
xerrades, passi de documen-
tals, exposicions, busos cap 
a arreu dels Països Catalans 
(València, Perpinyà, 11S...), 
Caps d’Any, fins a activitats 
emmarcades en els actes del 
Correllengua, de la Festa Ma-
jor o de Sant Joan -la diada 
nacional dels Països Cata-
lans-, entre moltes d’altres.
Cal destacar que el Casal ha 
obert cada dia durant aquests 
tres anys pels socis de Casal 
que s’ofereixen per fer torns 
voluntàriament i que s’orga-
nitzen per dur a terme les ac-
tivitats del casal.
Enguany, l’aniversari del ca-
sal és l’acte central ‘Guanya-
rem’ de la Campanya Voler 
és Poder. Els actes, a la pla-
ça Pius XII, seran:
• A partir de les 10 del matí, 
TORNEIG DE BOTIFARRA 
amb premis per als guanya-
dors. Us podeu inscriure al 
casal durant la setmana o 
mitja hora abans al mateix 
casal.
• De les 10 del matí i fins a les 
2 del migdia, INFABLES I TA-
LLERS de xapes, bandero-
les, etc., amb la col·laboració 
d’ANIMA’NS.
• A les 12 del migdia, ANIMA-
CIÓ INFANTIL a càrrec de 
CAN CANTEM amb l’espec-
tacle “Cantant per la vida”.

• A la 1 del migdia, CONTA-
CONTES a càrrec de Mòni-
ca Torra, presentant el conte 
“L’escamot d’en Miquelet”.
• A les 2 del migdia, VER-
MUT POPULAR i, tot seguit, 
DINAR POPULAR amb ama-
nida de l’hort, mandonguilles 
amb sípia, pa i coca de vidre 
de la pastisseria Targarona. 
Ho coordina el Ball de Sant 
Miquel i els Diables d’Igua-
lada. Preu: 10€. Si no et 
vols quedar sense, compra 
el tiquet anticipat i, si sou de 
fora, podeu fer la reserva a 
casal@lateixidora.cat.
• Tot seguit, SOBRETAULA 
MUSICAL AMB PAU ALABA-
JOS i alguna sorpresa més. 
www.paualabajos.cat. 
• A les 7 de la tarda, ACTE 
CENTRAL DE LA CAMPA-
NYA VOLER ÉS PODER: 
‘GUANYAREM!’. Amb mi-
cro obert a les entitats, col-
lectius i partits a favor de la 
Independència.
• Tot seguit, SESSIÓ DE MÚ-
SICA amb el PD Efa
• A 2/4 d’11 de la nit, CON-
CERT GRATUÏT amb VA DE 
BO (ska-rock vinguts desde 
Burjassot - València); THE 
PAPA’S & THE POPO’S 
(orquestra de versions); LA 
XANA (techno en català).
La campanya Voler és Poder 
va encarada a parlar sobre 
quin model de país podem 
construir entre tots. S’han 
fet ja moltes activitats. A 
més, també s’està duent a 
terme LA TAULA PEL SÍ-SÍ, 
amb reunions cada diumen-
ge amb més de 30 entitats i 
col·lectius a favor del Sí-Sí el 
9N, per tal de coordinar cam-
panyes, prendre decisions 
conjuntament i col·laborar 
entre tots.
Si vols tenir més informació 
sobre La Teixidora o la cam-
panya Voler és Poder, pots 
anar al web lateixidora.cat, 
on hi ha el programa d’acti-
vitats d’aquesta campanya, 
notícies sobre l’activitat del 
Casal i altres dades d’interès 
(localització, contacte, etc.).  
També els pot seguir a Face-
book i a Twitter. Pots escriu-
re’ls a casal@lateixidora.cat, 
o anar cada dia de les 19h a 
les 22h al C/Custiol 10. 

La xemeneia de Cal Font, coberta de groc.

Arribada de la campanya a Cabrera d’Anoia.

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

Interessats trucar al
 93 803 01 69

SÍLVIA PIQUÉ BORRÀS

COMPTABLE, FISCAL 
CIVIL, HERÈNCIES
C. Castellfollit núm. 1-3

IGUALADA

ADVOCADA
TEL. 93 803 49 36

silviapique@icab.cat



REDACCIÓ / LA VEU

Tot ja és a punt per a la pri-
mera edició a Igualada del 
Festival Esport i Natura, que 
tindrà lloc demà dissabte i diu-
menge, a l’espai conegut com 
el “camp de globus” de l’avin-
guda Catalunya, amb prop de 
150.000 metres quadrats de-
dicats a l’esport a l’aire lliure, 
i per a totes les edats. Esport i 
Natura, que s’ha “importat” de 
Barcelona, està organitzat per 
l’empresa igualadina Ocisport, 
amb la col.laboració de l’Ajun-
tament.
Segons els organitzadors, 
l’objectiu és promoure i divul-
gar la pràctica de l’esport i la 
vida saludable. Fins ara s’ha-
via fet a Barcelona, però Igua-
lada i la seva comarca “són 
espais idonis per a la pràctica 
de l’esport a l’aire lliure ja que 
el 95% del seu territori és na-
tura, amb desnivells que per-
meten la pràctica de diferents 
esports i centenars de quilò-
metres de camins rurals”.
El festival es basarà en acti-
vitats familiars, la competició i 
l’espai firal. Al recinte de l’avin-
guda Catalunya s’hi podrà fer 
escalada, Bike Trial, Slackline, 

Tot a punt pel Festival Esport i Natura, amb 
150.000 metres dedicats a l’esport a l’aire lliure

Els organitzadors han preparat una fira-festival que té molt en compte l’esport per a totes les edats en plena natura.

Igualada

Núria Bagó, coordinadora del Festival

La primera edició 
d’aquest festival, amb 
entrada gratuïta 
presentant una invi-
tació que publica avui 
La Veu, ocupa tot el 
“camp de globus” de 
l’avinguda Catalunya
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Què és el Festival Esport 
i Natura Igualada?
El Festival Esport i Natura 
Igualada és un gran esdeve-
niment que es farà tot el cap 
de setmana. Està dedicat al 
món de l’esport de l’aire lliure 
i acollirà diverses competi-
cions, exhibicions, activitats 
per a tota la família i una fira 
de productes i activitats vin-
culades a la temàtica. Seran 
150.000 m2 d’activitats. 
De totes les activitats què 
s’hi faran, què hi destaca-
ríeu? 
Destaquem les activitats fa-
miliars. Volem que el Festival 
Esport i Natura Igualada sigui 
per a tothom, per això hem 
previst rocòdroms, tirolines, 
inflables, tallers infantils, es-
cola de bike trial i push bike, 
woodpark, circuits d’agilitat, 
circuit de karts a pedals, de-
mostracions, etc. pensades 
per a totes les edats i per ve-
nir a passar un dia en família. 
A més, també hi haurà zones 
de restauració que perme-
tran fer un mos o quedar-se 
a dinar. 
Què suposa el Festival per 
a la ciutat d’Igualada?
Suposa posar en valor un 
sector econòmic, el de l’es-

port a l’aire lliure i oferir a la 
ciutat una nova activitat que 
pretén ser pol d’atracció eco-
nòmica. 
Cal estar preparat física-
ment per participar-hi? Qui 
hi pot participar? 
Hi ha diverses competicions 
com la Marathon Cup de BTT 
o les proves del Campionat 
de Catalunya Ciclocròs per 
a les quals si que cal un en-
trenament, però també hi ha 
d’altres menys tècniques com 
la Four Factors o la Canicròs 
Popular de quatre quilòme-
tres. A més, el diumenge es 
celebrarà la Caminada Popu-
lar Temps d’Aventura que és 
apta per a tothom. Són cinc 
quilòmetres per la nova Ane-
lla Verda d’Igualada. Tothom 
que s’inscrigui a través de la 
pàgina web www.ticketoci.
com serà obsequiat amb plat 
de paella. 
L’entrada és gratuïta?
L’entrada del Festival té un 
cost de 5 euros, que et per-
met gaudir de totes les ac-
tivitats familiars. Però els 
lectors de La Veu de l’Anoia 
poden entrar-hi gratuïtament 
retallant la invitació que es 
publica avui mateix al diari 
(pàgina 17).  

“Volem oferir a la ciutat una 
nova activitat per ser pol 
d’atracció econòmica”

Mapa del recinte.

etc. i gaudir amb les tirolines, 
circuit d’agilitat o els inflables. 
L’horari d’obertura del festival 
serà demà dissabte de 10 a 20 
hores i el diumenge de 10 a 16 
hores i està pensat per a totes 
les edats. 

Activitats familiars
Les activitats familiars de l’Es-
port i Natura estan pensades 
per a infants a partir de 2 o 3 
anys. Per accedir-hi caldrà ad-
quirir una polsera identificativa 
a l’entrada que tindrà un cost 
de 5€, però és gratuïta pre-
sentant la invitació que avui 
publica La Veu. Amb aques-
ta entrada es tindrà accés il-
limitat a totes les activitats fa-
miliars mentre duri el festival.
A l’espai d’activitats familiars 

s’hi podran trobar rocòdroms, 
tirolines, un circuit d’agilitat 
de fusta i cordes, inflables in-
fantils, tallers infantils, escola 
de Bike Trial, Escola de Push 
Bike Trial, Wood Park, bicicle-
tes elèctriques, Slackline, i zo-
nes de restauració que perme-
tran a les famílies fer un mos o 
quedar-se a dinar mentre duri 
el festival.
A més, també hi haurà diver-
ses exhibicions de skijoring 
(mushing), agility, slackline o 
marxa nòrdica obertes a tot-
hom.

Competició
En la vessant competitiva, 
l’Esport i Natura Festival reu-
neix les competicions més im-
portants de les diferents disci-
plines esportives outdoor.
Així doncs, està programada 
l’Scott Marathon Cup -prova 
de la Copa Catalana de BTT-, 
l’Open Infantil Ciutat d’Iguala-
da de BTT, el canicròs Ciutat 
d’Igualada, la cursa Ciclocross 
i la Four Factors, una nova 
cursa contra els elements (ai-
gua, aire, foc, terra). També es 
farà la Caminada Popular Ciu-
tat d’Igualada per l’Anella Ver-
da i la BTT Experience Ciutat 

d’Igualada.

Espai Firal
El tercer eix de l’Esport i Na-
tura Festival és l’espai firal on 
s’hi podrà trobar tot allò rela-
cionat amb el món de l’esport 

a l’aire lliure. S’hi exposaran 
marques, però també hi haurà 
presència d’entitats i instituci-
ons, i competicions vinculades 
amb la temàtica. També hi 
haurà un espai dedicat al gos, 
l’Espai Gos. 

Dissabte 11 d’octubre
09:30 Scott Marathon Cup
09:30 Btt Experience
10:00 Obertura activitats familiars
10:00 Exhibició Agility
12:00 Exhibició Agility
13:00 Entrega premis Scott 
Marathon Cup
16:00 Open Infantil Ciutat 
d’Igualada
17:30 Competició Agility 
modalitat K.O
18:00 Canicròs Ciutat d’Igualada
19:00 Entrega de premis 
Agility modalitat K.O. i Canicròs
19:30 Entrega de premis 
Open Infantil
20:00 Dj i tancament del festival

Diumenge 12 d’octubre
09:30 1a Sortida Campionat 
de Catalunya de Ciclocròs
10:00 Obertura activitats familiars
10:45 2a Sortida Campionat 
de Catalunya de Ciclocròs
11:00 Four Factors
12:00 Exhibició Agility
12:15 Premis Four Factors
12:30 Caminada Temps 
d’Aventura per l’Anella Verda
12:45 3a Sortida Campionat 
de Catalunya de Ciclocròs
13:30 Premis Ciclocròs
14:00 Concert i dinar fi de festa
15:00 Tancament del festival

Activitats
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Els Mossos d’Esquadra de la 
Unitat d’Investigació d’Iguala-
da i la  Policia Local de Valls 
van detenir entre l’1 i 2 d’oc-
tubre, dos homes de 31 i 28 
anys, de nacionalitat marro-
quina i veïns de Valls, com a 
presumptes autors de quatre 
robatoris amb força.
La nit del 23 al 24 d’agost es 
van produir un total de quatre 
robatoris amb força a l’interior 
de tres magatzems i un domi-
cili de  la localitat de Pujalt.
El primer dels fets es va pro-
duir en una casa rural, men-
tre una família es trobava 
dormint a l’interior. Els lladres 
van accedir forçant la finestra 
del menjador i es van endur 
diversos objectes de l’interior.
Seguidament, van entrar en 
el magatzem contigu a la 
casa rural, on van forçar la 
porta d’accés i van sostreure 
una caldera d’aram, un mor-
ter i una caixa d’accessoris 
de fontaneria de coure, entre 
altres objectes. 
Tot seguit, també van accedir 
a l’interior de dos magatzems 
més del mateix municipi.
Arran d’aquests fets els 
agents van iniciar una inves-
tigació per tal de localitzar els 
autors dels robatoris.
El passat 1 d’octubre, els 
mossos van detenir un home 
com a presumpte autor dels 
quatre robatoris amb for-
ça. L’endemà, 2 d’octubre, 
agents de la Policia Local de 
Valls van detenir al segon im-
plicat. 
Per altra banda, agents de la 
Policia de la Generalitat-Mos-
sos d’Esquadra van detenir el 
passat 1 d’octubre, una dona 
de 23 anys d’edat, de nacio-
nalitat espanyola i veïna de 
valls, com presumpta autora 
d’un robatori amb força a l’in-
terior de domicili.
El passat 3 de juny es va pro-
duir un robatori amb força en 
una casa de la localitat del 
Carme.
L’autor va accedir a través 
de la terrassa del domicili, 
forçant la persiana i la porta 
corredora que dóna accés al 
menjador de l’habitatge. Un 
cop a l’interior, va sostreure 
diversos aparells electrònics.
Arran aquest fet es va obrir 
una investigació que va con-
cloure a principis d’octubre 
amb la detenció de la pre-
sumpta autora.
Els tres detinguts van passar 
el dia 3 d’octubre a disposició 
del jutjat d’instrucció en funci-
ons de guàrdia de Valls.

Anna Bacardit, dins dels autobusos que estan provant nous seients de pell “creats” a Igualada.

Dos detinguts 
de nacionalitat 
marroquina acusats 
de robatoris en 
cases de l’Anoia

Fira d’Igualada 
ofereix diàleg per 
trobar una sortida, 
però avisa que també 
cal dinamitzar altres 
espais de la ciutat

Bars i restaurants del nucli antic protesten pel 
trasllat de la fira d’antiguitats al Passeig
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

La pràctica totalitat de propie-
taris de bars i restaurants del 
nucli antic han signat una car-
ta de protesta dirigida a l’Ajun-
tament i a Fira d’Igualada 
queixant-se pel recent trasllat 
de la fira d’antiguitats al Pas-
seig Verdaguer. Recordem 
que aquesta fira ocupava la 
plaça de l’Ajuntament i el car-
rer de Sta. Maria des de 1980, 
aproximadament.

Perjudicis econòmics
Els restauradors expliquen 
a la carta que “entenem que 
aquesta fira té com a objec-
tiu la promoció econòmica, 
no només dels paradistes i 
expositors que hi participen, 
sinó també de la zona en la 
que es desenvolupa”, amb la 
qual cosa el trasllat al Passeig 
Verdaguer els “provocarà un 
important perjudici”, ja que 
bars i restaurants del nucli 
antic comptaven amb “una 
activitat addicional als nostres 
negocis imprescindible en uns 
moments en els que degut a 
la crisi econòmica qualsevol 
de menys a la zona en la que 
estem situats esdevé crítica i 
indispensable”.
Els signants de la carta afir-
men que durant aquests anys 
la fira d’antiguitats “ha donat 

Presentació, dimecres, de la Cursa Popular.

Crida a tenir en compte el nou sistema d’inscripció 
per a la Cursa Popular del 19 d’octubre
REDACCIÓ / LA VEU

Igualada acollirà el proper 19 
d’octubre la 36a edició de la 
Cursa Popular d’Igualada, un 
data de referència esportiva 
per les famílies i els centres 
escolars de la ciutat. La pro-
va, que l’any passat va aple-
gar 3.092 corredors, rècord 
de participació, és l’acte que 
dóna el tret de sortida també 
a la nova temporada dels Jocs 
Escolars de l’Anoia. La prova, 
d’inscripció gratuïta, està or-
ganitzada per l’Ajuntament de 
la ciutat, el Patronat Municipal 
d’Esports i el Consell Espor-
tiu de l’Anoia. Compta amb la 
col·laboració del Club Atlètic 
Igualada (CAI), la Diputació 
de Barcelona, AquaSOS So-
corristes, Carrefour i, a més, 
el patrocini del BBVA. 
Constarà de dos recorreguts: 
l’A, de 5,5 quilòmetres per a 
Benjamins, Alevins, Infantils, 
Cadets, Juvenils i Majors, ar-
renca a les 11h des de l’Avin-
guda Barcelona amb la Carre-
tera de Manresa i el B, d’1,9 
quilòmetrees per a Preben-
jamins i Petits, que comença 

a les 12h a la Plaça Castells. 
Les dues proves finalitzen a la 
Plaça Cal Font. 
Hi haurà trofeus per als gua-
nyadors absoluts i per als tres 
primers classificats de cada 
categoria, a banda de vals 
bescanviables per material es-
portiu per les tres escoles amb 
més al percentatge de partici-
pació en relació als alumnes 
matriculats. També es lliurarà 
un val per material esportiu a 
l’escola amb més percentatge 
de participació en relació amb 
el nombre de matriculats.  
 
Inscripcions, xips i dorsals 
La principal novetat de l’edi-

ció 2014 és que la Cursa A 
es correrà amb xip de crono-
metratge. 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. Des 
del passat 29 de setembre 
aquestes es poden dur a ter-
me al web www.cursapopulari-

gualada.cat, a les oficines del 
Patronat Municipal d’Esports 
del complex esportiu de Les 
Comes, i a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC) de l’Ajunta-
ment d’Igualada.  
Els dorsals es podran recollir 
prèviament, dissabte, 18 d’oc-
tubre, 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 comen-
ci. La Cursa B, que té un caire 
més familiar i menys compe-
titiu, es continuarà celebrant 
com en les anteriors edicions 
i, per tant, no caldrà cap ins-
cripció prèvia. 
Enguany, novament, la cur-
sa forma part dels actes de 
l’Octubre Solidari, organitzat 
per l’Ajuntament i les enti-
tats d’Igualada Solidària i, en 
aquest marc, l’associació de 
socorristes AquaSOS desti-
narà, per cinquena edició con-
secutiva, mig euro per cada 
participant a una iniciativa 
solidària. La passada edició 
van aplegar un total de 1.546 
euros que van destinar a un 
programa al Perú.  
 

vida al centre” i no entenen, 
com “ara que s’han vist incre-
mentades i millorades les zo-
nes de vianants del nucli antic 
es pren la decisió de traslladar 
activitats com aquesta aban-
donant aquest objectiu de pro-
moció econòmica del centre”.
També expliquen que durant 
aquest tems “els establiments 
hem estat donant un servei a 
paradistes i visitants, és im-
portant tenir en compte que 
una activitat com aquesta es 
veu clarament afavorida si es 
desenvolupa en un entorn que 
disposa de serveis de restau-
ració, cafeteries i bars, ja que 
l’oferta es veu complementa-
da i millorada”, i en canvi, al 
Passeig Verdaguer “no ofe-
reix, almenys amb la mateixa 
quantitat, diversitat i oferta”.

Els establiments demanen a 
l’escrit que Ajuntament i Fira 
d’Igualada “reconsiderin la 
decisió del trasllat, mantenint 
la vocació de dinamització 
econòmica del nucli antic que 
sempre ha tingut aquesta fira, 
aprofitant les noves zones de 
vianants del centre de la ciu-
tat, redistribuint, si cal, els ex-
positors i paradistes pels nous 
espais de vianants per tal de 
facilitar el creixement de la 
pròia fira si hi ha aquesta ne-
cessitat”.
El president de Fira d’Iguala-
da, Joan Domènech, ha ex-
plicat a  La Veu que “s’han 
obert vies de diàleg amb els 
restauradors i l’Ajuntament, i 
estem pendents de trobar un 
dia per parlar-ne i mirar de tro-
bar una solució”. En qualsevol 

cas, tot i l’oferiment de diàleg, 
el president de Fira d’Igualada 
considera que “s’han de valo-
rar, crec, totes les accions que 
es fan durant tot l’any, com 
per exemple portar al centre 
Firanoia. Nosaltres el que vo-
lem és dinamitzar no només 
el centre, sinó tota la ciutat, hi 
ha espais com la plaça de Cal 
Font, l’avinguda Barcelona, el 
passeig Verdaguer, barris... 
S’ha de tenir en compte a tot-
hom”.
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La genètica demostra prop del 60% del nostre procés d’envelliment
Segons estudis recents, els factors més importants que afecten la salut i l’estat 
de la nostra dermis estan determinats en un 60% per els nostres gens, és a dir, 
el nostre ADN.

La genètica marca el color del teu cabell, dels teus ulls, la pigmentació de la teva 
pell, el nombre d’arrugues que tindrem, la seva profunditat, l’envelliment de les 
teves cèl·lules….

Però no tot és la genètica…
L’envelliment no depèn tan sols dels capritxos de l’herència genètica. El 40% 
restant són factors més relacionats amb el teu estil de vida, la teva alimentació, 
el sol, el tabac, l’estrès, les emocions, l’ambient, el  lloc on vius., etc… La nostra 
vida en general i fins i tot el comportament amb els altres, afecta directament en 
la manera d’envellir.

El millor diagnòstic per a tu
A partir  del  35 anys el diagnòstic genètic personalitzat de Genoxage t’ajudarà a co-
nèixer el nivell d’elasticitat, hidratació, pigmentació, oxidació, sensibilitat, longevitat 
cel·lular, fotosensibilitat i estructura tissular de la teva pell.

L’objectiu és obtenir una medició anti-aging molt precisa que permeti tractar els fac-
tors determinants del teu envelliment a través dels millors tractaments, cosmètics, 
alimentació i bons hàbits de vida.

En què consisteix?
En un complet test mitjançant un senzill mètode d’extracció de cèl·lules bucals 
que realitzem en el nostre institut i que posteriorment analitzarà un professio-
nal facultatiu del laboratori Genoxage.

L’informe més complet de l’estat de la teva pell
Un cop analitzades les cèl·lules bucals, en el diagnòstic  s’avaluen:

75 variants genètiques, 23 factors dermatològics i 33 factors conductuals, amb 
la finalitat de diagnosticar 9 variables dermogenètiques fonamentals i establir 
un mapa de la teva situació facial:

·Equilibri Hidrolipídic ·Elasticitat-estructura tissular ·Oxidació-generació de ra-
dicals lliures ·Pigmentació-melanina ·Sensibilitat-tolerància cutània ·Arrugues 
·Patologies dermatològiques ·Longevitat cel·lular ·Fotosensibilitat-aging

Amb totes aquestes variants podràs saber exactament si la teva edat biològica 
és equivalent amb la teva edat cronològica  i així cuidar-te de la manera més 
adequada per frenar la teva tendència genètica a envellir prematurament.

	 	 	 	 				Més	informació	a	l’Institut	Yvette	Pons.

TEST D’ADN, el futur de la teva juventut

Institut Yvette Pons
 C/ Sant Martí de Tous, 37 
08700 Igualada, Barcelona.

Tel. 93 804 62 02
 info@yvettepons.com

www.yvettepons.com
www.facebook.com/yvettepons

Vols esbrinar com envelliràs?
Una simple prova de saliva revela la teva herencia genètica i la predisposició a envellir mesurant 
l’estat de la nostra dermis: hidratació, pigmentació, nivell d’oxidació, elasticitat o sensibilitat.
GENOXAGE llança l’exclusiu sistema DNA amb dues patents americanes per al diagnòstic 
personalitzat de pell més complet que existeix.
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El Parc de l’Estació Vella 
d’Igualada serà l’escenari, 
demà dissabte, 11 d’octubre, 
dels actes centrals a Catalu-
nya del Dia Mundial de la Salut 
Mental, organitzat per la Fede-
ració de Salut Mental de Ca-
talunya (SMC) i l’Associació 
per la Rehabilitació del Malalt 
Mental de l’Anoia (ARMPA), 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament d’Igualada. El lema de 
la trobada, que preveu aplegar 
al voltant d’unes 1.500 perso-
nes, serà en aquesta ocasió 
“Construïm una nova salut 
mental, ara sí”. Aquest dime-
cres n’han explicat els detalls 
el regidor de Sanitat i Salut 
Pública del consistori, Fermí 
Capdevila, i la presidenta de 
l’ARMPA, Jessica Ruiz. 
El Dia Mundial de la Salut 
Mental és una iniciativa de la 
World Federation for Mental 
Health (Federació Mundial per 
a la Salut Mental), emparada 
per l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS), que uneix els 
esforços per lluitar amb una 
finalitat comuna a tot el món 
com és la promoció de la sa-

Una de les commemoracions anteriors del Dia Mundial de la Salut Mental.

El Parc de l’Estació 
Vella serà l’escenari 
de les activitats, 
amb l’assistència 
dels consellers de 
Sanitat i de Benestar 
Social de la 
Generalitat

Prop de 4.000 persones seran demà a Igualada en els actes, 
a nivell nacional, del Dia Mundial de la Salut Mental

lut mental entre la població, 
amb activitats en més de cent 
països. Cada any es dóna a 
aquesta celebració un caire 
diferent, segons els objectius 
del moment, que poden ser 
més lúdics, reivindicatius, que 
potenciïn l’intercanvi d’experi-
ències o bé que facin èmfasi 
en la sensibilització social.  
Enguany, el lema escollit res-
pon a l’oportunitat que suposa 
el fet que aquest any el Go-
vern hagi engegat el Pla Inte-
gral de Salut Mental i Addicci-
ons amb la participació de tots 
els agents socials del país en 
aquest àmbit. Aquest Pla pre-
tén millorar l’atenció i la qua-
litat de vida dels afectats per 
problemes de salut mental i el 

seu entorn, de manera que no 
només se’ls assisteixi des del 
punt de vista mèdic, sinó tam-
bé social, econòmic i laboral. 
 
Els actes començaran 
a les 11 del matí
A Igualada, els actes arrenca-
ran a les 11h, amb diferents 
propostes lúdiques i partici-
patives i l’actuació del grup 
local de percussió BATinKat. 
A les 12h, l’actor igualadí Joan 
Valentí donarà la benvinguda 
als assistents, i el periodista 
i presentador de Televisió de 
Catalunya, Xavi Coral, llegirà 
el manifest de la Federació. A 
continuació, intervindran l’al-
calde d’Igualada, Marc Cas-
tells, el conseller de Salut de 
la Generalitat de Catalunya, 
Boi Ruiz, la consellera de Be-
nestar Social i Família, Neus 
Munté, el president de la Fe-
deració SMC, Xavier Trabado, 
i la presidenta de l’ARMPA, 
Jessica Ruiz. 
Tot seguit se celebrarà un di-
nar popular al mateix Parc pel 
qual cal comprar el tiquet prè-
viament, a les 15:30h es lliura-
ran els premis Ment amb Art, 

a les 15:45 actuarà el còmic 
David Vilaseca i, al voltant de 
les 16:15h, es preveu finalitzar 
la trobada. 
ARMPA és una entitat sen-
se afany de lucre que neix a 
l’Anoia el 1998, quan un grup 
de familiars de persones amb 
trastorns mentals s’uneixen 
per la millora de la seva in-
tegració. Els mou el propòsit 
d’orientar i donar suport a les 
famílies que, davant la malal-
tia mental, es trobaven aïlla-
des, confoses i amb una gran 
necessitat d’informació. Des 

de la Federació SMC i l’Ajun-
tament d’Igualada s’agraeix 
l’entusiasme de l’ARMPA per 
organitzar aquest Dia Mundial 
i dur-lo a la capital de l’Anoia. 
En anteriors edicions, el Dia 
Mundial de la Salut Mental 
s’ha celebrat des de l’any 1997 
en ciutats com ara Barcelona, 
Tarragona, Vic, Sant Boi de 
Llobregat, Santa Coloma de 
Gramenet, Solsona, Sabadell 
o Vilanova i la Geltrú. Es pot 
trobar més informació al web 
www.salutmental.org. 
 

“La Caixa” destina 50.000€ per a projectes de Creu Roja i 
l’Associació per a la Rehabilitació del Malalt Psíquic de l’Anoia
L’Obra Social ”la Caixa” ha 
destinat prop de 50.000 euros 
a     l’Associació per a la Re-
habilitació del Malalt Psíquic 
de l’Anoia i a Creu Roja.
Una primera ajuda ha estat 
per valor de 37.500 euros al 
projecte Visc al Matí del Club 
Social Aidar desenvolupat per           
l’ Associació per a la Rehabi-
litació del Malalt Psíquic de 
l’Anoia. 
També s’han concedit 
12.760€ euros al projecte 
Motiva´t ;), projecte de Creu 
Roja Anoia destinat a conso-
lidar un espai de treball adre-
çat a nuclis familiars amb in-
fants en risc d’exclusió social. 
Aquesta aportació correspon 
a la primera convocatòria 
2014 del Programa d’Ajuts a 
Projectes d’Iniciatives Socials 
que impulsa anualment l’Obra 
Social ”la Caixa” i que aquest 

any preveu destinar més de 
16 milions d’euros a les set 
convocatòries en què es di-
versifica.  
L’Obra Social ”la Caixa” ha 
concedit ajudes per valor de 
635.340 d’euros a 26 projec-
tes de Barcelona i comarques 
destinats a fomentar l’autono-
mia i la qualitat de vida de per-
sones amb discapacitat, les 
afectades per alguna malaltia 
o en situació de dependència, 
amb especial atenció a la ter-
cera edat.  L’objectiu és oferir 
oportunitats als col·lectius en 
situació de vulnerabilitat soci-
al. Dos d’aquests projectes, 
doncs, corresponen a entitats 
de la comarca de l’Anoia.

Més de 62.700 persones es 
beneficiaran dels ajuts 
Aquesta convocatòria tindrà 
com a beneficiàries finals 

més de 62.700 persones de 
tot l’Estat amb discapacitat o 
que por raons d’envelliment 
o malaltia pateixen el dete-
riorament de les capacitats 
i de la salut, ja sigui física o 
mental. Dels 1.346 projectes 
presentats han estat selecci-
onats 198 amb una aportació 
total de 3.972.270 euros. Els 
projectes seleccionats es dis-
tribueixen per col·lectius amb 
discapacitat (100), persones 
que pateixen una malaltia 
(45), col·lectius en situacions 
de dependència derivades de 
l’envelliment (31) i persones 
amb problemes de salut men-
tal (22). 
La selecció dels projectes 
s’ha realitzat a partir de crite-
ris d’avaluació que han tingut 
en compte aspectes com la 
complementarietat amb els 
recursos existents en el terri-

tori; el suport de l’Administra-
ció i la col·laboració efectiva 
entre les entitats a través del 
partenariat; la participació 
dels destinataris; el voluntari-
at i la implicació de la comuni-
tat on es desenvolupen. 
 
Un projecte necessari que 
promou l’autonomia
El projecte “Visc al Matí” del 
Club Social AIDAR té com a 
finalitat proporcionar una es-
tructura i suport logístic per a 
la realització d’activitats ocu-
pacionals, de lleure, cultura i 
esport, facilitant la creació de 
vincles relacionals, permetent 
l’ intercanvi social i fomentant 
la participació en espais nor-
malitzats, sempre promovent 
l’ increment de l’autonomia 
personal i la qualitat de vida 
dels usuaris i famílies. 
La intervenció s’articula des 

de tres vessants basades en 
l’atenció integral a la persona 
i coordinades amb els altres 
serveis que les atenen: A) 
Intervenció  individual: cada 
usuari segueix un procés es-
pecífic respecte al nivell d’ac-
tivitat i relació amb l’entorn;.B) 
Intervenció grupal: modificar 
els processos d’aïllament so-
cial que durant temps s’han 
instal·lat en la vida dels usua-
ris fa imprescindible la forma-
ció i adquisició d’experiència 
participativa i decisòria dels 
que han d’esdevenir actors 
del seu propi projecte; C) 
Intervenció comunitària: la 
participació de les persones 
amb TMS en la comunitat és 
fonamental per tal de generar 
rols socials més actius i signi-
ficatius. 

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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Una setmana després de la 
ponència de l’economista Ori-
ol Amat, la UEA rep encara 
preguntes sobre algunes de 
les dades que va facilitar en 
la conferència del passat 30 
de setembre. Recollim aquí 
algunes de les dades més 
destacades a les que va fer 
referència citant economistes 
i reconeguts estudiosos del 
tema. 
Prop de 150 persones van 
omplir la sala d’actes del Mu-
seu de la Pell d’Igualada per 
escoltar la conferència a càr-
rec de l’economista Oriol Amat 
sobre “L’impacte econòmic de 
la independència”. Empresa-
ris, treballadors, gent gran i 
joves van acudir a sentir els 
arguments econòmics que re-
colzen la viabilitat d’una Cata-
lunya independent. 
En un parell d’hores intenses 
de dades, xifres, argumenta-
cions i preguntes del públic, 
el catedràtic de la Universitat 
Pompeu Fabra, Oriol Amat, 
va analitzar i exemplificar els 
possibles escenaris que com-
portaria un estat català, amb 
punts de vista d’experts eco-
nòmics favorables i també 
reacis a la independència ca-
talana. 
Amat va repassar les dife-
rents preguntes que tots ens 
fem quan ens plantegem una 
Catalunya independent. En 
aquest sentit, davant el dubte 
del potencial econòmic d’una 
Catalunya independent el ca-
tedràtic citant altres economis-
tes va afirmar que la indepen-
dència permetria als catalans 
decidir la gestió dels recursos 
fiscals, les infraestructures i la 
política econòmica, cosa que 
maximitzaria el potencial de 
l’economia catalana. 
Una Catalunya independent 
naixeria dina la UE, en inte-

Prop de 150 persones van assistir a la conferència.

Oriol Amat torna a Igualada per parlar de 
l’impacte econòmic de la independència

rès de totes les parts, va co-
mentar Amat citant a Miquel 
Puig i Francesc Granell que 
afegia que cal aconseguir que 
cap Estat membre s’oposi a la 
sol·licitud d’adhesió ja que Ca-
talunya no es pot provar del 
dinamisme i el positivisme de 
formar part del mercat interior 
únic de la UE. 
L’administració estatal catala-
na podria crear entre 51.000 
i 71.000 llocs de treball, en 
funció del tipus d’estructures 
d’Estat que es decideixi cons-
truir, en aquest sentit l’impacte 
en ocupació no seria menor. 
Amat tampoc va descuidar el 
tema de la recaptació impositi-
va i la despesa pública, amb el 
deute de si es podria mantenir 
o augmentar el nivell de l’estat 
del benestar. Així citant Núria 
Bosch i Marta Espasa Amat 
va defensar que les finances 
públiques d’una Catalunya 
independent serien totalment 
viables i permetrien finançar 
l’actual estat del benestar, es 
podrien abaixar impostos o in-
crementar la despesa social. 
En aquesta línia les pensions 
dels jubilats i altres col·lectius 
serien més sostenibles en una 
Catalunya Independent que a 
la resta de l’estat espanyol. 
A nivell d’endeutament, el del 
nou estat se situaria entre un 

52% del PIB en el cas que no 
s’heretés el Deute espanyol i 
en el pitjor dels escenaris po-
dria arribar a un 103%. Així 
mateix Ros i Fatjó afirmen que 
el 56’9% dels economistes 
enquestats pels dos investi-
gadors pensen que amb un 
Estat Català l’endeutament de 
la Generalitat de Catalunya es 
podria reduir més ràpidament. 
A nivell comercial, davant el 
possible escenari d’un boicot 
a les empreses catalanes, 
caldria un dèficit d’una mag-
nitud impensable per anul·lar 
l’efecte positiu que es donaria 
en l’àmbit fiscal. Antoni Cas-
tells afirma que es preveu una 
caiguda del comerç d¡un 1’5% 
del PIB que seria compensat 
amb escreix per l’eliminació 
del dèficit fiscal. En conjunt, a 
llarg termini l’impacte positiu 
de la independència faria aug-
mentar el PIB al voltant d’un 
3% a curt termini i entre un 7% 
i un 8,5% a llarg termini. 
De la dissertació d’Amat i el 
conjunt del treball presentat 
se’n desprèn la certesa que 
Catalunya seria viable econò-
micament. També que hi ha 
un ampli consens que a llarg 
termini el fet que Catalunya 
esdevingui un estat dins la UE 
li aportaria avantatges i major 
benestar. 
 
 
 

Xavier Badia, nou delegat a 
l’Anoia de la Cambra de Comerç
REDACCIÓ / LA VEU

El president de la Cambra de 
Comerç de Barcelona, Miquel 
Valls, ha anunciat el nomena-
ment de Xavier Badia Texi-
dor com a nou president del 
Consell de la Delegació de la 
Cambra de Comerç de Barce-
lona a l’Anoia. Xavier Badia 
Texidor substitueix en el càr-
rec Josep Vallès i Colom.  
Nascut el 24 de gener del 1973 
a Igualada, Xavier Badia Texi-
dor és Diplomat en Adminis-
tració i Direcció d’Empreses. 
El nou president de la Delega-
ció a l’Anoia de la Cambra de 
Comerç de Barcelona pertany 
a la quarta generació al cap-
davant de Curtidos Badia, on 
ocupa els càrrecs de gerent 
i director comercial. Aquesta 
companyia igualadina del sec-
tor del cuir, fundada al 1889, 
exporta el 85% de la seva 
producció a l’estranger i és un 
dels principals proveïdors de 
pell per a marroquineria d’al-
gunes de les firmes de moda 
més reconegudes del món.  
El nou president del Consell 
de la Delegació de la Cambra 
de Comerç de Barcelona a 
l’Anoia té com a vocació el do-
nar a conèixer la qualitat de la 
pell igualadina arreu del món 
i aconseguir el reconeixement 
d’aquesta indústria centenà-

ria.  
Dins l’àmbit institucional, actu-
alment, és president del Gre-
mi de Blanquers d’Igualada, 
de l’Asociación Española de 
Curtidores, de la Depuradora 
IDR. Xavier Badia és, a més a 
més, vicepresident de l’asso-
ciació europea del curtit, CO-
TANCE (Confederation of Na-
tional Associations of Tanners 
and Dressers of the European 
Community), de la Unió Em-
presarial de l’Anoia i vocal de 
la junta de Fira d’igualada. 
El president del Consell de 
la delegació és nomenat pel 
president de la Cambra de 
Comerç de Barcelona. Aquest 
càrrec de confiança de Pre-
sidència s’exerceix fins a la 
propera renovació del Ple (o 
abans per cessament antici-
pat). El consell de la delega-
ció està constituït per fins a 
un màxim de 10 vocals, es-
tablerts a municipis de l’àmbit 
territorial de la delegació cor-
responent. Són designats pel 
Ple de Cambra, a proposta del 
seu Comitè Executiu.  
Amb aquest nomenament, els 
principals organismes del món 
socioeconòmic d’Igualada han  
canviat els seus màxims re-
presentants. Anteriorment ja 
es va fer amb Fira d’Igualada i 
la Unió Empresarial.

Xavier Badia, amb el fins ara delegat Josep Vallès.



16
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
10 d’octubre de 2014 Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

L’Anella Verda d’Igualada va 
prenent forma. Dimarts es 
va presentar públicament el 
primer tram arranjat d’aques-
ta “anella”, que, quan estigui 
acabada, permetrà passejar  a 
peu donant la volta completa 
a la ciutat. 
El tram que ara s’inaugura és 
a la carretera de les Maioles, 
just des de l’inici i fins damunt 
dels camps de futbol de les 
Comes, on s’ha construït un 
mirador. Els treballs els han 
dut a terme la Diputació de 
Barcelona, que els ha finan-
çat. Es dóna la circumstància 
que l’alcalde d’Igualada és 
alhora diputat delegat d’Infra-
estructures, Urbanisme i Habi-
tatge de la Diputació.
L’actuació ha tingut un cost de 
242.000 euros i ha consistit en 
la implantació d’un espai per 
al trànsit de persones al lateral 
de la carretera BV-1031, entre 
la zona residencial del carrer 
del Doctor Botet Pallarès i el 
camí de les antigues Guixeres. 
Al llarg de 400 metres aquest 
nou vial, de dos metres d’am-
plada, incorpora una barana 
protectora de fusta i acer a la 
part interior per separar per-
sones i vehicles, i una barana 
metàl·lica a la seva part exte-
rior. A sota del nou pas, per a 
consolidar-lo, ha calgut cons-
truir nous murs de contenció. 
L’obra ha contemplat en tot 
moment una cuidada integra-
ció en el paisatge amb, entre 
altres, l’hidrosembra de nova 
vegetació als talussos i la utilit-
zació de fusta i pedra en molts 
dels elements. L’acció aug-
menta notablement la segu-
retat dels vianants en un tram 
que habitualment les persones 
ja recorrien pel marge de la 
carretera.  

Al final del tram que s’ha construït s’hi ha fet un petit mirador sobre les Comes.

Taller gratuït de 
confecció de 
bosses de mà al 
Centre Montserrat

Inaugurat un tram de la futura Anella Verda, 
a la carretera de les Maioles

Tres anelles per donar la 
volta a la ciutat 
tot passejant
L’Anella Verda d’Igualada es-
tarà formada per tres suba-
nelles de diferents distàncies 
i dificultats que el govern mu-
nicipal té previst enllestir l’any 
2016 i que permetran recórrer 
de manera segura la ciutat a 
peu o amb bicicleta. Els tra-
çats estaran senyalitzats i 
adaptats per al lleure i la pràc-
tica de l’activitat física a l’aire 
lliure. 
L’Anella Fluvial tindrà un re-
corregut de 6,3 quilòmetres i 
un traçat que passarà pel Parc 
Fluvial del riu Anoia, el Rec i 
el Passeig Verdaguer. Serà 
de dificultat baixa i es podrà 

recórrer a peu en una hora i 
mitja i amb bicicleta en aproxi-
madament 35 minuts. L’Anella 
Central tindrà 8,8 quilòmetres 
i proposarà un recorregut que 
unirà el passeig Verdaguer i 
l’Avinguda de Catalunya. El 
vial de les Maioles formarà 
part de la tercera anella, la su-
perior, que serà la més llarga 
i presentarà una major dificul-
tat: 13,1 quilòmetres passant 
per l’Av. Catalunya i pujant fins 
les antigues Guixeres. 
Aquesta tardor l’Ajuntament 
preveu adequar l’Anella Flu-
vial, la inferior, que ara ma-
teix ja té més trams existents 
i que demana una intervenció 
menor. Amb un pressupost de 
100.000 euros, s’hi afegiran 

elements de seguretat i se-
nyalització, amb tres zones de 
descans al Rec, a l’Avinguda 
Gaudí i a la piscina del Reca-
sens, i es tancarà l’anella al 
seu vessant Est, arranjant un 
nou camí que enllaci des del 
Tanatori fins al Passeig Verda-
guer, seguint el torrent d’Òde-
na en sentit ascendent. Les 
altres dues subanelles estan 
previstes per als anys 2015 i 
2016.  
 
Diumenge vinent, 
caminada
Coincidint amb la celebració a 
Igualada, el proper cap de set-
mana, del 6è Festival Esport 
i Natura, els interessats a co-
nèixer aquest nou vial poden 
participar a la passejada coor-
ganitzada per l’Ajuntament i el 
programa Temps d’Aventura 
de Televisió de Catalunya.  
La ruta, oberta a tothom i que 
passarà per part de l’esmenta-
da futura Anella de les Guixe-
res pujant pel nou vial, arren-
carà des de l’espai del festival 
a l’Avinguda de Catalunya i 
recorrerà uns 5 quilòmetres. 
Es recomana fer la inscripció 
prèvia i gratuïta al web www.
ticketoci.net. 

REDACCIÓ / LA VEU

El Centre Cívic Montserrat ha 
creat un taller de confecció 
de bosses de mà. Amb  roba, 
colors, formes i material, en 
aquest taller ens ensenyaran 
a dissenyar i fer bosses de 
mà (bolsos,) de manera fàcil i 
creativa.  Un bon regal per  fer 
per  Nadal.
L’activitat comença el 16 d’oc-
tubre i dura fina al 27 de no-
vembre. Els dijous de 18.30 a 
20h. La monitora és la Sònia 
Mateu. L’activitat és gratuïta, 
(10€ de material). Per a més 
informació i inscripcions po-
deu trucar al 93 804 36 61. 

Els estudiants 
d’ESO van fer vaga 
dimecres en favor 
del 9N

REDACCIÓ / LA VEU

Els estudiants anoiencs de 
secundària van participar di-
mecres, de forma desigual 
segons els centres escolars, 
en una vaga convocada per la 
Plataforma d’Estudiants 9N  i 
el Sindicat d’Estudiants dels 
Països Catalans (SEPC) amb 
la intenció de reivindicar la 
consulta del 9 de novembre.  
L’acte central va ser una ma-
nifestació al matí que va sortir 
des de l’IES Joan Mercader, 
sota el lema “Independència 
per canviar-ho tot”, i va fina-
litzar als volts de les 12 del 
migdia a la plaça de l’Ajunta-
ment, on es va concentrar una 
exagerada presència policial. 
A la protesta, pacífica en tot 
moment, hi van participar uns 
250 joves, sobretot dels cen-
tres Escola Pia, IES Merca-
der, IES Pere Vives Vich i Milà 
i Fontanals.

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).

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

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

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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Al llarg d’aquesta setmana, 
l’aparcament de l’edifici de la 
Policia Local d’Igualada 092, 
al Passeig Verdaguer, acull la 
Caravana d’Educació Viària, 
una iniciativa del Servei Ca-
talà de Trànsit i la Fundación 
MAPFRE, que compta amb 
la col·laboració de la Federa-
ció Catalana d’Automobilisme 
i, en aquest cas, també de 
l’Ajuntament d’Igualada. Du-
rant cinc dies, aquest espai 
acull un circuit de karts elèc-
trics de 1500 m2, que compta 
amb una aula equipada amb 
mitjans audiovisuals i que re-
brà en total al voltant de 300 
alumnes de cinquè de Primà-
ria de diferents escoles de la 
ciutat.  
Aquest dimecres, 8 d’octubre, 
han visitat el circuit, acompa-
nyats per representants de 
MAPFRE i de la Federació 
Catalana d’Automobilisme, el 
regidor d’Urbanisme i Mobilitat 
de l’Ajuntament, Jordi Pont, la 
regidora d’Ensenyament i Uni-

Situació de la discoteca, i les entrades i sortides que s’han pactat amb els veïns.

Acord amb els veïns per minimitzar 
els efectes de la discoteca de les Comes

versitats, Anna Bacardit, i el 
cap de la Policia Local d’Igua-
lada, Jordi Dalmases. Tots 
ells han coincidit a destacar la 
importància de transmetre als 
més joves els valors bàsics de 
respecte, tant pel que fa als 
conductors com pel que fa als 
vianants.  
Els objectius de la proposta 
són promoure comportaments 
i actituds responsables i cívi-
ques en relació amb el trànsit, 
aportar als escolars els co-
neixements adequats involu-
crant-los en situacions quasi 
reals, educar-los en el respec-
te als senyals de trànsit i res-
ponsabilitzar-los de cara a un 
futur paper de conductor. Un 
cop acabada la formació, cada 
alumne rep un diploma acredi-
tatiu de la seva participació. 
La Caravana d’Educació Vià-
ria té com a destinataris nens 
i nenes entre 10 i 12 anys i hi 
participen 14 ajuntament, 266 
escoles i 7.980 alumnes d’ar-
reu de Catalunya. 
 

Arriba a la ciutat la Caravana 
d’Educació Viària

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

La polèmica entorn de l’ampli-
ació de la discoteca “Vogue” 
de les Comes, a l’avinguda 
Europa, que promou l’empre-
sa Igualada Music SL, s’ha 
acabat gràcies a un acord en-
tre els promotors i els veïns, 
tutelat per l’Ajuntament. 
Segons que ha explicat a La 
Veu l’advocat de l’empresa, 
Eduard Salat, han calgut tres 
reunions per a finalment pac-
tar una sèrie de mesures que 
serviran per minimitzar els 
efectes -sobretot de soroll al 
carrer- que pot ocasionar la 
discoteca, que s’ubicarà en 
quatre naus annexes a l’antic 
“Vogue”.

Compromís de neteja i 
accés i sortida de vehicles
A banda dels requisits ja es-
tipulats per la normativa mu-
nicipal i de la Generalitat, el 
promotor s’ha compromès a 
netejar l’entorn de la disco-
teca els matins dels caps de 
setmana. També se situarà un 
túnel d’accés a la discoteca, i 
els cotxes que accedeixin al 
recinte no ho faran per l’avin-
guda Europa, sinó pel lateral 
del complex d’oci, al carrer 
Països Baixos. A més, la sorti-
da des del pàrquing es farà pel 
carrer Itàlia, l’espai més allu-
nyat de la zona residencial de 
les Comes, especialment dels 
tres blocs de pisos que estan 
davant mateix de la discoteca. 
De fet, són aquests veïns els 

que van iniciar recollida de 
signatures contra l’ampliació 
d’aquest espai d’oci. Ambtot, 
el regidor d’Urbanisme de 
l’Ajuntament, Jordi Pont, ja va 
indicar en el seu dia que la dis-
coteca complia perfectament 
els requisits establerts, i no es 
podia prohibir el seu emplaça-
ment. 
El Pla General d’Igualada -que 
és del 1986- ja preveu que 
aquesta zona, anomenada de 
clau 18b, pugui acollir recintes 
d’aquestes característiques, 
a l’igual que el carrer del Rec 
i l’espai de les Comes que ja 
compta amb la discoteca 6.9. 
El govern actual ja va fer en el 
seu dia una modificació pun-
tual d’aquest Pla General per 
evitar la proliferació de locals 
en punts del centre de la ciu-
tat -a excepció de l’Ateneu i el 

Cercle Mercantil- i, sobretot, 
la creació de “macrodiscote-
ques”. El que no pot evitar, 
lògicament, és l’incivisme, que 
acostuma a ser habitual a l’en-
torn de recintes musicals mal-
grat la presència policial.
Els responsables de la gestió 
de la discoteca han explicat a 
La Veu que encara no es co-
neix el nom comercial que tin-
drà, però sí que comptarà amb 
sis sales d’ambients musicals 
diferents, totes ells comunica-
des amb un espai comú on hi 
haurà la guardarropia, els la-
vabos, i una zona a l’aire lliure 
adaptada per aparcament. La 
capacitat total legal d’aquesta 
discoteca serà de 600 perso-
nes i obrirà de 12 de la nit a 
6 del matí. És previst que obri 
les portes el mes vinent.
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Les consultes virtuals de der-
matologia són un projecte 
impulsat conjuntament per 
l’Atenció Primària i l’Atenció 
Especialitzada, representada 
per la Unitat de Dermatologia 
de l’Hospital d’Igualada, amb 
l’objectiu de millorar la qua-
litat de l’atenció als pacients 
amb patologia dermatològica 
a l’àrea de l’Anoia. L’àrea de 
referència consta de 111.000 
habitants repartits en 33 mu-
nicipis. 
El projecte també vol optimit-
zar la gestió dels recursos hu-
mans i les infraestructures per 
fer un sistema més àgil, reduir 
les llistes d’espera i alleuge-
rir la pressió assistencial. Per 
assolir aquests objectius el 
projecte inclou els següents 
recursos: 
• Formació en dermatologia 
bàsica de tots els metges 
d’atenció primària de l’àrea. 
• Coordinació i millora de la 
comunicació entre l’atenció 
especialitzada i la primària, 
mitjançant la creació d’un grup 
de referents de dermatologia 
entre els metges dels CAP. 
• Incorporació de la consulta 
de Teledermatologia que uti-
litza una plataforma informa-
titzada connectant els dos ni-
vells assistencials, mantenint 
en tot moment les garanties 
de confidencialitat i legalitat. 
Aquest projecte s’insereix en 
la línia 3 d’actuació del Pla 
de salut 2011-2015 per millo-
rar la resolució en els àmbits 
de relació més freqüent entre 
l’atenció primària i l’atenció 
especialitzada. L’objectiu per 
al 2015 consisteix a reduir el 
nombre de visites a l’atenció 

Consulta de dermatologia a l’Hospital.

Servei pioner de consultes “virtuals” 
de dermatologia a l’Anoia

especialitzada per oftalmolo-
gia, malalties de l’aparell loco-
motor, salut mental, dermato-
logia i urologia en un 10-15% 
segons l’especialitat. 

1.500 consultes virtuals
La consulta de teledermato-
logia permet que, davant de 
determinats problemes de la 
pell, el metge de capçalera es 
comuniqui virtualment amb el 
dermatòleg, enviant imatges i 
rebent informes, diagnòstics i 
tractaments, evitant desplaça-
ments innecessaris al pacient. 
Durant aquests tres anys del 
projecte els resultats han es-
tat molt satisfactoris en tots 
els sentits. Hi ha hagut una 
disminució d’un 71% la llista 
d’espera i s’han realitzat 1.500 
consultes virtuals. Destaca 
també la disminució del nom-
bre de pacients en espera per 
una primera visita en més d’un 
40% i una reducció important 
del temps d’espera de cinc a 
tres mesos.  

A més, el projecte ha permès 
un apropament entre els pro-
fessionals implicats, millorant 
l’accessibilitat del pacient al 
diagnòstic, maneig i segui-
ment de la seva patologia 
dermatològica. S’han realitzat 
enquestes de satisfacció en-
tre els professionals implicats 
que han demostrar un alt grau 
d’implicació i de satisfacció.  
 
Un projecte emmarcat 
en el Pla de Salut 
El Pla de salut 2011-2015 és el 
marc de referència per a totes 
les actuacions públiques en 
matèria de salut, en l’àmbit de 
la Generalitat de Catalunya. 
Aquest document estratègic 
articula la reforma del sistema 
sanitari català sobre tres eixos 
d’acció que donen resposta a 
les noves necessitats socials: 
l’abordatge de les malalties 
més comunes, l’atenció inte-
gral als pacients crònics i la 
modernització organitzativa.

Algunes consultes del postpart 
ja es poden fer per Skype

REDACCIÓ / LA VEU

Els serveis d’atenció a la salut 
sexual i reproductiva (ASSIR) 
de la Gerència Territorial de 
la Catalunya Central de l’Ins-
titut Català de la Salut (ICS) a 
l’Anoia estan implementant un 
nou servei per poder fer con-
sultes a la llevadora durant el 
postpart de forma telemàtica, 
a través del programa Skype. 
Això permet resoldre diversos 
dubtes des de casa i través 
d’un ordinador, estalviant des-
plaçaments innecessaris a la 
usuària. Es preveu que en una 
segona fase d’implantació, 
aquest sistema es pugui utilit-
zar també per a fer consultes 
durant l’embaràs.  
Aquest projecte s’insereix en 
la línia 3 d’actuació del Pla 
de salut 2011-2015 per millo-
rar la resolució en els àmbits 
de relació més freqüent entre 
l’atenció primària i l’atenció 
especialitzada.  
La iniciativa es va posar en 
marxa l’any 2009 com a pro-
va pilot en diversos ASSIR de 
l’ICS de tot Catalunya i, des 
de final de 2012 s’ha anat es-
tenent per tot el territori. Els 
primers que van incorporar les 
consultes telemàtiques a la 
seva carta de serveis van ser 
els ASSIR de Barcelona Ciu-
tat, el Vallès Oriental i el Vallès 
Occidental. 
En aquest nou servei de pu-
erperi telemàtic, s’utilitza el 
programa Skype, previ con-
sentiment de la usuària, per tal 
que pugui contactar amb una 
llevadora i resoldre aquells 
dubtes que no necessitin una 
visita presencial. Així s’eviten 
desplaçaments innecessaris i, 

en comparació amb la consul-
ta telefònica, té com a avan-
tatge que, a través de la pan-
talla, es pot veure en directe 
la usuària. L’únic requisit per 
accedir al sistema, que funcio-
na amb el programa Skype, és 
comptar amb una càmera web 
i connexió a Internet. 
Les usuàries valoren el servei 
de forma molt positiva, ja que 
els evita desplaçaments i de-
mores en la resolució de con-
sultes.  Actualment s’estan re-
ordenant els serveis d’atenció 
a la salut sexual i reproductiva 
de la Catalunya central per 
anar implementant aquest nou 
servei.   
El procediment per accedir-hi 
és molt senzill: quan la usuària 
vol contactar amb la llevadora, 
l’avisa a través de l’Skype. Si 
la llevadora està disponible, hi 
contacta en el mateix moment 
per atendre la consulta. Si no 
és possible establir la comu-
nicació, la llevadora envia un 
missatge a través del mateix 
Skype per pactar el moment 
de la videoconferència. Si ho 
prefereix, la usuària també po-
drà contactar immediatament 
amb la llevadora que estigui 
de guàrdia. En general, els 
dubtes més freqüents fan re-
ferència a la lactància, el com-
portament del nounat i també 
les molèsties físiques de la 
mare després de donar a llum.

Actors de l’escola de teatre de “La Tarima” col.laborarà amb el 4D Health
REDACCIÓ / LA VEU

El centre 4D Health i l’escola 
municipal de teatre La Tarima 
han arribat a un acord de col-
laboració perquè els alumnes 
de teatre i els actors profes-
sionals actuïn com a malalts 
o familiars de malalts en les 
simulacions que realitza el 
centre  amb l’objectiu entrenar 
els professionals del món de 
la salut.
En les simulacions fetes fins 
ara el centre havia comptat 
amb actors especialitzats d’ar-
reu del país, però la direcció 
del centre ha volgut apostar 
també per actors igualadins. 
Per la mànager del 4D Health, 
Àngels Chacón és fonamental 
“enfortir el lligam del centre 
amb les diferents entitats de 
la ciutat” i assegura que “l’alt 

nivell teatral dels alumnes de 
La Tarima permetrà realitzar 
les simulacions amb total pro-
fessionalitat”.
Els actors s’han entrenat du-
rant dues setmanes per la Pri-
mera Jornada de la Societat 
Catalana d’Innovació Docent i 
Formació per simulació en ci-
ències de la salut, que tindrà 
lloc al 4D Health aquest di-
vendres dia 10 i que comptarà 
amb la presència de més d’un 
centenar de persones de l’àm-
bit de la salut. En aquest cas 
se simularà a la vegada l’aten-
ció d’una víctima d’un accident 
de trànsit i un pacient greu 
d’urgències, i els diferents pro-
fessionals de la salut implicats 
hauran de reaccionar amb 
rapidesa davant d’aquestes 
emergències. Els actors faran 
de víctimes, de portalliteres o 

fins i tot de familiars de les víc-
times i interactuaran amb met-
ges i infermeres reals, tot sota 
els objectius de les càmeres 
de televisió que enregistraran 
tot el que succeeixi per poder-
ho avaluar després i corregir 
els errors que s’hagin comès.
La coordinadora i mestra de 
La Tarima, Maria Hervàs, 
s’ha mostrat molt satisfeta 
d’aquesta col·laboració amb 
el 4D Health, i assegura que 
“per als alumnes serà tot un 
repte, ja que podran explorar 
nous llenguatges i fer unes 
pràctiques molt diferents de 
les que es fan a l’escola”. 
L’objectiu d’Hervàs és que en 
les diferents simulacions que 
es vagin realitzant al centre hi 
puguin participar actors dife-
rents, ja que l’escola de teatre 
compta amb alumnes d’edats i 

característiques molt diverses.
El director del centre Dr. En-
ric Macarulla ha destacat “la 
magnífica predisposició dels 
actors i actrius que s’han em-
barcat en aquest projecte” i 
també “la bona sintonia entre 

l’equip mèdic i l’equip teatral”. 
Junts, professionals de la sa-
lut i actors, ja han realitzat di-
versos assajos per a preparar 
bé la simulació d’aquest di-
vendres.

El Dr. Macarulla, amb representants de “la Tarima”.
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Dissabte s’ha posat en marxa 
una nova zona blanca d’apar-
cament gratuït a la zona Nord 
d’Igualada. Es tracta d’un so-
lar situat a la confluència entre 
els carrers de Piera i Calaf, de 
2.200 m2 de superfície, que 
pot acollir fins a 116 vehicles.  
L’associació de comerciants 
Nou Centre Igualada ha dut 
a terme l’adequació dels ter-
renys amb el suport de l’Ajun-
tament d’Igualada. Marc Cas-
tells, alcalde de la ciutat, ha 
assegurat en la inauguració 
que “aquesta és una zona de 
la ciutat amb molta densitat de 
població i amb un volum im-
portant de comerç i, per tant, 
celebrem l’obertura d’aquesta 
zona d’aparcament que ve-
ïns i comerciants trobaven 
imprescindible”. De la seva 
banda, Arseni Méndez, coor-
dinador de Nou Centre Igua-
lada, considera que “aquesta 
zona d’Igualada és molt activa 
comercialment i necessità-
vem una acció com aquesta 
que facilités l’accés als cli-
ents a les nostres botigues i 

L’aparcament dóna servei a la zona del Poble Sec a l’entorn de Correus.

Nova zona d’aparcament gratuït 
per a 116 cotxes al carrer Piera

establiments de restauració”. 
L’associació, precisament, ha 
organitzat una jornada farci-
da d’activitats per a totes les 
edats, aquest dissabte, coin-
cidint amb la inauguració de 
l’aparcament. 
Des de l’any 2012, a Iguala-
da s’han posat a disposició 
de la ciutadania 523 places 
d’estacionament gratuït en zo-
nes blanques impulsades per 
l’Ajuntament o amb la seva 
col·laboració: 116 en aquest 
nou espai, 183 a tocar del 
mercat municipal, 44 a l’Avin-

guda Balmes, 121 al carrer del 
Rec, 19 a l’antic Vapor Cremat 
del Carrer Misericòrdia i 40 a 
la zona escolar de la Dolors 
Martí. Abans de final d’any es 
preveu afegir-ne unes 50 més 
a tocar del Tanatori, mentre es 
continua treballant en futures 
alternatives per a seguir do-
tant la ciutat de més aparca-
ment gratuït. La voluntat del 
consistori és tancar aquest 
2014 amb una xifra propera 
a les 600 places i, durant el 
2015, arribar a les 800. 
 

22 establiments de la Conca 
participen en el GinTour Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

Des d’avui divendres 10 d’oc-
tubre i fins el diumenge 2 de 
novembre, 22 establiments 
d’Igualada i 2 de Sta. Marga-
rida de Montbui i Òdena ofe-
riran a tos els seus clients, a 
uns preus especials, combi-
nats de categoria, diferents, 
especialment pensats per 
aquesta ruta. Els establiments 
adherits rebran a més una for-
mació especialitzada sobre la 
preparació de combinats amb 
les tòniques de Schweppes. 
El Schweppes Gintour Iguala-
da permet als 24 establiments 
participants, oferir durant 4 
caps de setmana combinats 
especials a preus de promoció 
pel Gintour a més a més de 
productes i activitats comple-
mentaries, per fer d’aquesta 
iniciativa no només un catàleg 
de combinats selectes sinó 
tota una programació de qua-
tre setmanes que ha de portar 
moviment i negoci als locals 
de la ciutat. Hi haurà mari-
datge de gintònics, concerts, 
Ginpàdel... una oferta molt 
completa que es podrà seguir 
a la pàgina web de la Unió Tu-

rística i a les xarxes socials. 
Els consumidors que partici-
pin d’aquesta promoció, dis-
posaran d’un passaport, que 
trobaran als mateixos locals 
participants i a diversos co-
merços de la ciutat que hau-
ran de timbrar al local on facin 
les consumicions del Gintour 
fins a un màxim de tres i po-
dran aconseguir els premis de 
la promoció. 
Una vegada aconseguits els 
tres segells, i havent esco-
llit el millor combinat d’entre 
aquests tres, es podrà diposi-
tar el passaport amb les dades 
personals dins la urna que tots 
els locals tindran a la vista del 
públic, i d’entre tots els parti-
cipants Schweppes sortejarà 
16 premis, entre els quals hi 
ha un dinar per a dues per-
sones en un dels restaurants 
associats a la Unió Turística 
Anoia; dues degustacions-
formacions a casa teva per a 
10 persones amb un cocteler 
professional; un accés per a 4 
persones al Karting Parcmotor 
de Castellolí, i diversos packs 
de la marca patrocinadora.

Lecco acull una delegació 
d’Igualada per les seves festes

REDACCIÓ / AAI

La ciutat de Lecco, ha acollit 
aquest cap de setmana les 
ciutat amb les quals està ager-
manada amb motiu de la seva  
festa local  de la copatrona de 
la ciutat, la Verge del  Roser
Representants de les ciutats 
agermanades, Macon (Fran-
ça), Overijse (Bèlgica) Szom-
bahtely (Hungria) i Mytishi 
(Rússia).. van ser invitades a 
participar en els actes oficials 
i especialment al  sympossium 
“A tavola con l’Europa” amb 
participació dels represen-
tants de  les ciutats presents, 
amb l’ única excepció de la 
ciutat russa,que va excusar la 
seva assistència.
Per part igualadina, van ser 
presents la regidora d’Ager-
manaments, Rosa Plassa,  i 
Jesús Enrique i Josep Mar-
quès  en representació dels 

Agermanaments de la Ciutat 
d’Igualada, i com professio-
nal cuinera la jove  igualadina 
Laia Marqués que treballa en 
un conegut restaurant barce-
loní, i que al sopar elaborat 
pels cuiners de cada una de 
les localitats presents va  pre-
sentar el plat  “rissoto nero di  
calamari con sepionetas” que 
va ser molt celebrat.
Totes les ciutats presents van 
assistir diumenge a la  proces-
só de la Festa  de la “madon-
na del Rosario” i posterior ofici 
solemne a la basílica de San 
Nicolàs. La delegació Ltam-
bé va ser convidada a visitar 
una finca rústica situada en un 
marge de la muntanya que ro-
deja el llac de la ciutat. L’alcal-
de de Lecco, Virginio Brivio, 
va invitar als presents a visitar 
el proper any la ciutat de Milan 
i  la seva expo 2015.

Ajuntament d'Igualada

OFRENA DEL CIRI VOTIU A MONTSERRAT

L’Ajuntament d’Igualada procedirà com cada any a oferir el CIRI 
VOTIU DE LA CIUTAT D’IGUALADA a la Verge de Montserrat, 
juntament amb entitats com la Coral de Santa Maria d’Igualada, 
que en el transcurs de l’any 2014 celebra el seu 75è Aniversari; 
el Club Excursionista UECANOIA que celebra el seu 50è 
aniversari i altres.

L’acte tindrà lloc el proper dissabte, dia 18 d’octubre, en la missa 
conventual de les 11h del matí, a la Basílica de Montserrat.

Posteriorment a les 12:45h, els igualadins seran rebuts pel Pare 
Abat en audiència especial a la sala de Romeries.

S’invita als igualadins a assistir a aquest acte d’oferiment per tal 
d’acompanyar el Consistori i les esmentades entitats.

L’Ajuntament d’Igualada organitza una sortida gratuïta amb 
autocars des de l’Estació d’autobusos, el mateix dissabte dia 18 
d’octubre, a les 9h del matí. La tornada a Igualada serà també 
amb autocars i se sortirà de Montserrat a les 14:30h.
 
Els interessats que vulguin utilitzar aquest mitjà de transport 
poden inscriure’s fins el 14 d’octubre al telèfon 93 803 19 50 
(Departament de Protocol).

Igualada, 1 d’octubre de 2014
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El Museu de la Pell ha acollit 
aquest dimecres, 1 d’octubre, 
l’acte d’inici del curs escolar, 
organitzat pel departament 
d’Ensenyament i Universitats 
de l’Ajuntament i el Grup de 
Mestres de l’Anoia, amb el su-
port de la Generalitat de Ca-
talunya. 
Va comptar amb la presència 
de l’alcalde de la ciutat, Marc 
Castells, i de la presidenta del 
grup de mestres, Carme Aloy, 
en un auditori gairebé ple per 
l’ocasió. 
L’acte va arrencar amb un 
record emocionat pel mestre 
Paco Ramon, desaparegut 
recentment, per donar pas 
tot seguit al reconeixement 
als professors jubilats a la fi-
nalització del curs passat. Els 
homenatjats van ser Sagrari 
Ribera (Emili Vallès), Anna 
M. Claret (Gabriel Castellà), 
Concepció Soler (Ramon 
Castelltort), M. José Martínez 

Tots els homenetjats, amb l’alcalde Marc Castells, i la presidenta del Grup de Mestres, Carme Aloy (a la dreta).

Diumenge, excursió 
de la Clau i els 
centres cívics al 
Torrent de les Bruixes

Homenatge als mestres jubilats durant l’acte 
inaugural del curs escolar 2014-15

REDACCIÓ / LA VEU

Diumenge, 12 d’octubre, tin-
drà lloc una caminada pel Tor-
rent de les Bruixes i el peu de 
la Tossa de Santa Margarida 
de Montbui. Sortida puntual-
ment a les 9 del matí del Cen-
tre Cívic de Fàtima. Durada 
aproximada de 3 hores i mitja.
Hi haurà un petit avituallament 
a mig camí. Activitat gratuï-
ta, però  al inscripció prèvia 
obligatòria als Centres Cívics 
d’Igualada.

Activitats del 
Consorci Sanitari 
de l’Anoia pel Dia 
Internacional Contra 
el Càncer de Mama

REDACCIÓ / LA VEU

El Consorci Sanitari de l’Ano-
ia té previst de commemo-
rar el Dia Internacional Con-
tra el Càncer de Mama amb 
activitats, el 17 d’octubre.
- La Píndola. Ràdio Igualada 
(103.2) 8.45 h. Dr. Josep M. 
Abad, cirurgià i Dra. Laura Cu-
siné, ginecòloga, especialis-
tes en patologia mamària del 
Consorci Sanitari de l’Anoia.
- Taules informatives de l’As-
sociació Contra el Càncer 
(AECC) als centres: ABS 
Igualada Nord, ABS Iguala-
da Urbà, Hospital d’Igualada 
i el Mercat de la Masuca. En 
aquestes taules es vendran 
també samarretes de “Suma’t 
al Rosa”.
- Taula “Els coixins del Cor” al 
vestíbul de l’Hospital. 
- A les 19 h. a l’Espai Cívic 
Centre xerrada “Prevenció 
i Cribratge de mama” i pre-
sentació de la Unitat Funcio-
nal de Patologia Mamària del 
Consorci Sanitari de l’Anoia a 
càrrec del Dr. Josep M. Abad, 
Dra. Laura Cusiné i Sra. As-
sumpta Espinagosa.
- Al llarg de la setmana punts 
d’informació sobre el càncer 
de mama als centres de salut.
- Divendres, dissabte i diu-
menge torneig de pàdel al 
centre d’esports Infinit. Infor-
mació i reserves: Joan Paja-
res. Tel. 648 689 411.
E-mail: direccio@cnigualada.
cat o a la recepció del Centre.
Del que s’hagi recaptat de la 
venda de samarretes i part 
de la inscripció al torneig de 
Pàdel, es farà un donatiu a 
l’AECC. Organitzen Consor-
ci Sanitari de l’Anoia, Ser-
vei d’Atenció Primària Anoia 
(ICS), ajuntament d’Igualada, 
l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya i l’Associació Con-
tra el Càncer.

(Ramon Castelltort), Josep M. 
Casas (Pere Vives Vich), An-
ton M. Marimon (Pere Vives 
Vich), Assumpta Riba (Pere 
Vives Vich), Teresa Vidal 
(Pere Vives Vich), M. Eugènia 
Minguillon (Pere Vives Vich), 

Margarida Roca (Pere Vives 
Vich), Juli Lago (SSEE Equip 
LIC), Magda Roig (Escola 
Municipal de Música) i Bernat 
Costell (Joan Mercader).  
L’acte va finalitzar amb una 
conferència a càrrec de Jordi 

Segura, conservador del Mu-
seu Municipal Josep Castellà 
dels Prats de Rei, al voltant de 
la batalla que va tenir lloc en 
aquest municipi anoienc du-
rant la Guerra de Successió. 
 

Tornen els Dimarts de Diàleg a l’Ateneu amb el 
debat sobre si cal marxar o quedar-se a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

Amb la posada en marxa del 
nou curs, torna DdD (Dimarts 
de Diàlegs) a l’Ateneu Iguala-
dí. En aquest cas, serà el pro-
per dimarts 14 d’octubre a les 
8 del vespre la Sala de Socis. 
La pregunta que servirà de 
base per a la reflexió és: “Em 
quedo o marxo d’Igualada?”. 
Partint del desig que segu-
rament tothom té de viure en 
un territori d’oportunitats que 
ens permeti desenvolupar-hi 
la nostra vida personal i pro-
fessional, DdD vol posar da-
munt de la taula si Igualada 
ofereix aquestes perspectives 
i quines són les fortaleses i 
mancances de la ciutat per-
què la seva gent hi visqui i hi 
treballi. D’altra banda, també 
es vol analitzar si, tant en el 
cas de que ens quedem com 
que marxem, ho fem voluntat 
o per necessitat i quines són 
les causes i conseqüències 
de cada una d’aquestes deci-
sions.

Xavier Martínez Celorrio.

L’obertura de l’acte anirà a 
càrrec del doctor en Sociolo-
gia, antropòleg i professor de 
la Universitat de Barcelona, 
Xavier Martínez-Celorrio, que 
també és autor de varis llibres 
de recerca i articulista d’opinió 
en diversos mitjans de comu-
nicació com el Periódico, l’Ara 
o el País. 
Martínez-Celorrio, a  través 
d’una entrevista que li farà el 
coordinador de DdD Jordi Cu-
adras, posarà damunt de la 
taula quina és la realitat a Ca-
talunya de la gent que marxa 
o que hi torna i els motius que 
els porten a fer-ho i les conse-

qüències que té per al país.
Després dels primers quinze 
minuts d’introducció, s’ana-
litzarà el tema a escala local 
tot fent una mirada a quina 
realitat viu Igualada en aquest 
sentit. 
A la “Fila 0” s’hi ha convidat 
diversos igualadins que poden 
parlar en base a la seva ex-
periència com Màrius Rossell 
(fundador de l’empresa igua-
ladina Trilogi amb seu a la ciu-
tat i ara també a la Xina), Pep 
Valls (consultor en màrqueting 
conceptual i retail amb estudi 
Igualada i delegació a Dubai), 
Joan Vilanova (barceloní que 
és responsable d’un dels pro-
grames del Sincrotó Alba i que 
viu a Igualada), Anna Marsal 
(periodista que ha viscut uns 
anys a Alemanya i treballa en 
servei de premsa) i Pau Sas-
tre (músic i cantant que ha 
estat diversos anys a Boston). 
A tots ells s’hi podrà sumar el 
públic per a donar la seva opi-
nió, ja que com en cada DdD, 

el públic té un paper important 
i ocupa la major part del temps 
de la sessió.
Una vegada més, DdD també 
es podrà seguir a través de 
Twitter al perfil @DimartsDi-
alegs. Durant l’acte sempre 
se’n fa una crònica 2.0 de ma-
nera simultània i, en aquest 
cas, l’encarregada de piular el 
contingut de la reflexió serà la 
periodista Cora Muntané.
DdD (Dimarts de Diàlegs) és 
l’espai de tertúlia, debat i re-
flexió d’Igualada que acull 
l’Ateneu Igualadí des del mes 
de gener i que té l’objectiu de 
recuperar la vella tradició de 
tertúlia que hi havia en molts 
cafès dels ateneus de Cata-
lunya. Per això, un dimarts al 
mes s’organitzen diàlegs so-
bre un tema en concret que 
guardi relació amb Igualada. 
L’objectiu és aconseguir que 
el debat, el diàleg i la discus-
sió siguin eines per a fomentar 
el coneixement i el pensament 
crític a la ciutat.

L’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes organitza una sortida a Sallent
REDACCIÓ / LA VEU

Enguany han organitzat una 
sortida conjunta amb les co-
marques de l’Anoia, Bages i 
Osona, a Sallent. Serà el pro-
per 16 de Novembre; l’hora de 
sortida és a les  8:30 del mati 
des de l’Estació d’Autobusos 
d’Igualada. Es visitarà la Casa 

Natal de Sant Antoni Maria 
Claret. Després  de la visita es 
portarà a terme la Celebració 
Eucarística. El Dinar de Ger-
manor es portarà a terme a la 
carpa municipal de la Vila de 
Sallent. Tornada  cap Igualada 
al voltant de les 7 del vespre.
El preu es de 40€ (inclou l’au-

tocar, dinar i visita Casa Natal 
St. A. Mª Claret). Les inscrip-
cions s’hauran de fer abans 
del dia 28 d’Octubre trucant a 
686 488 995 (Elisa o bé 620  
601 950 (organització). Per 
poder assistir a la Sortida, 
prèviament s’haurà tingut de 
fer l’inscripció per telèfon.  Les 

sortides que organitza l’Hos-
pitalitat de la Mare de Deu de 
Lourdes estan obertes a totes 
aquelles persones que hi vul-
guin participar. 
Per més informació podeu 
consultar  www.hospitalitata-
noia.org. 
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El passat divendres, ECOPI-
ME va inaugurar nova seu a 
Igualada, ubicada al carrer 
Òdena 56. La nova seu dis-
posa de dos espais en els 
quals s’atendrà al públic per 
a donar-los la informació que 
puguin requerir dels serveis 
que s’ofereixen. A l’acte inau-
gural hi va assistir l’Alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, i el 
Degà del Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials i Gradu-
ats de Manresa, Francesc 
Archs a banda de clients, col-
laboradors, familiars i amics 
dels socis administradors, la 
Inés Lumbreras i el Marc Sen-
diu.
Cal destacar que les activitats 
principals que s’ofereixen des 
d’ECOPIME són un ampli ven-
tall de serveis tècnics d’engi-

Els signants del Manifest del Far. A dalt per la dreta, en segon lloc, Blai Paco (UEA).

Ecopime inaugura nova seu 
al carrer Òdena 56

Els més de sis-cents sismes 
a la costa del delta de l’Ebre 
i Castelló havien sembrat la 
inquietud entre la població. 
Ara la pressió popular ha 
obligat al govern de l’estat a 
“hibernar” el dipòsit de gas 
conegut com Castor. Però la 
forma de fer-ho està a l’al-
çada del nyap del projecte 
i els contractes que l’envol-
ten. El consell de ministres 
ha preparat un reial decret 
que comporta l’extinció de 
la concessió d’explotació del 
reservori, prohibint indefini-
dament qualsevol extracció i 
injecció de gas, fins que es 
pugui procedir al desmante-
llament de la instal·lació. No 
sembla probable una marxa 
enrere, encara que el text 
digui que “es podrà posar fi 
a la hibernació si els estudis 
tècnics ho aconsellen”. 
L’Estat, “ha valorat” que el 
Banc Europeu d’Inversions 
(BEI) havia fet una emis-
sió de bons per finançar el 
projecte (la vicepresidenta 
d’aquesta institució finance-
ra era l’exministra de Foment 
Magdalena Alvarez, que va 
haver de dimitir a causa de 
la trama dels ERE a Anda-
lusia). I com que els bons 
emesos pujaven 1.400 mili-
ons, s’indemnitzarà “el valor 
de la inversió” amb 1.350’7 
milions d’euros. És el que 
rebrà l’empresa Escal UGS, 
participada en un 66’67% 
per ACS, l’empresa que pre-
sideix Florentino Pérez (que 
també presideix el Reial Ma-
drid i “gestiona” les relacions 
que es fan en el “palco del 
Bernabeu”). 
Per disfressar el pagament, 
la receptora de la indemnit-
zació és Enagàs Transport, 
filial d’Enagàs. I aquesta re-
cuperarà la despesa de “for-
ma escalonada en 30 anys” 
(semblant a com es tracta el 
dèficit elèctric). I per no es-
perar, es ven el seu crèdit a 
un pool bancari on hi ha la 
Caixa Bank, Bankia i Banco 
de Santader. Enagàs ja ha 
explicat a la Comissió Naci-
onal de Valors, que l’opera-
ció “serà neutre”, no afec-
tarà negativament els seus 
comptes, ni als seus ratis 
d’endeutament, ni alterarà 
els seus objectius d’inversió. 
Seran els consumidors qui 
ho pagaran. 
Els veïns no entenen que els 
responsables del projecte 
que va originar el desgavell 
i propiciar els sismes recu-
perin la inversió. Creuen que 
fer negocis “segurs”, en els 
que només s’hi guanya i no 

PERE PRAT

hi ha cap risc, no són acci-
ons empresarials, sinó es-
poliacions. Els ciutadans es-
peraven una reacció menys 
interessada. I més després 
que la sentència del Tribu-
nal Suprem obrís la porta 
a no compensar, si es de-
mostrava que hi havia hagut 
negligència. Creien que era 
per això que s’havien en-
carregat informes a l’Institut 
Geològic i Miner d’Espanya 
(IGME), a l’Institut Geogrà-
fic Nacional (IGN) i a dife-
rents experts internacionals 
-d’universitats americanes 
entre les que hi ha el pres-
tigiós MIT- però ara sembla 
que potser s’han fet només 
per justificar-se. De la ma-
joria d’aquest informes no 
se’n sap res. I ara creixen 
les sospites sobre les mo-
tivacions de l’executiu que 
el 2008 -aleshores en mans 
del PSOE- per posar la con-
trovertida clàusula que han 
facilitat aquesta “solució” del 
govern del PP. En aquestes 
coses els governs de l’estat 
sempre estan d’acord. 
I fa por que tot plegat acabi 
costant molts milions més. 
Perquè Enagàs, durant el 
període d’hibernació, s’ocu-
parà “del manteniment de 
les instal·lacions” i serà re-
tribuït com es fa “en altres 
infraestructures”. Molts con-
sideren vergonyosa la solu-
ció, ja que la negligència és 
evident. La injecció de gas 
va tenir una “relació direc-
ta” amb els terratrèmols. La 
falla Castor -al costat de la 
d’Amposta- ni tan sols no 
havia estat cartografiada 
pels tècnics de l’empresa 
encarregada d’executar el 
magatzem de gas. I l’oc-
tubre del 2013, el Tribunal 
Suprem havia sentenciat 
que no caldria compensar 
“quan les causes que portin 
a la caducitat o extinció de la 
concessió siguin derivades 
del frau o la negligència de 
l’empresa concessionària”. 
Per això les diferents plata-
formes de veïns i el Defensor 
del Poble de Catalunya cre-
uen que judicialment el cas 
no està tancat. I es presen-
ten recursos i queixes. Però 
amb tants interessos i diners 
pel mig, el que passarà dei-
xa de ser una suposició, per 
convertir-se en una quasi 
certesa. Els parapetats en 
defensa del sistema que els 
fa rics, es protegeixen amb 
lleis fetes a mida. Però cada 
dia hi ha més gent que vol 
acabar amb tant desgavell i 
tanta espoliació.

Castor

nyeria i d’arquitectura com són 
els Plans d’Autoprotecció, els 
certificats d’eficiència energè-
tica, les cèdules d’habitabilitat, 
projectes d’obres, llicències 
d’activitats, auditories ener-
gètiques entre molts d’altres 
serveis. A més, ECOPIME ha 
creat una nova divisió enfoca-

da a la gestió i serveis entre 
els quals, s’ofereixen serveis 
de Community manager (ges-
tió de xarxes socials) per a 
PIME’s, serveis de gestoria, 
administració i posicionament 
SEO/SEM de pàgines web i 
servei de tramitació d’ajuts.

La UEA signa el manifest empresarial 
català en favor del Dret a Decidir
REDACCIÓ / LA VEU

Batejat com el Manifest del Far 
perquè el lloc escollit per reu-
nir-se va ser el far de Sant Se-
bastià de Llafranc, el manifest 
de les cambres de comerç i de 
setze patronals, entre elles la 
Unió Empresarial de l’Anoia, 
dóna suport al Parlament i al 
dret a decidir del poble català. 
En un text breu de tres punts, 
manifesten la seva “total ad-
hesió al Pacte Nacional pel 
Dret a Decidir” i el seu “suport 
incondicional al procés ende-
gat pel Parlament” que ha de 
permetre que els catalans “ex-
pressin lliurement i democràti-
cament la seva voluntat”.
A Sant Sebastià s’hi van aple-
gar 28 representants, entre els 
quals n’hi havia de totes les 
cambres i les patronals repre-
sentatives de tot el país, sis de 
les quals són territorials de Fo-
ment del Treball. Hi era el pre-
sident de la UEA, Blai Paco.
També hi va assistir el presi-
dent del Pacte Nacional pel 
Dret a Decidir i expresident 
del Parlament, Joan Rigol. 
L’èxit de la trobada va satisfer 
plenament els seus organit-
zadors i fins i tot va superar 
les expectatives que s’havien 
marcat. En l’acte van prendre 
la paraula diversos represen-
tants empresarials. El presi-
dent de la Cecot, Antoni Abad, 
va defensar que el procés es 
basa en principis democràtics 
i que per això no els fa por. 
“Als empresaris la democrà-
cia no ens provoca inquietud, 
però sí la intolerància i la igno-
rància, i constatem amb preo-

cupació que a Espanya no es 
dialoga des de la Transició, i 
això implica tensió, i la tensió 
perjudica la recuperació eco-
nòmica”, va dir.
Joan Rigol va agrair als em-
presaris el pas endavant que 
han fet posant-se al costat de 
la consulta i del dret a decidir 
i va dir que són “part essen-
cial de la societat”. També va 
remarcar que “a Catalunya 
el procés va des de baix cap 
a dalt i s’equivoquen els que 
pensen que escapçant a dalt 
resoldrien el problema”. L’ex-
president del Parlament va 
afegir que els catalans se sen-

ten “ferits i marginats” per com 
actua l’Estat en determinats 
aspectes. “Quan ens posen 
el dit a l’ull amb la llei Wert o 
la llei de la unitat de mercat 
no s’adonen que fereixen ac-
tituds profundament positives 
de la nostra societat, i això ho 
hem de redreçar”, va dir Rigol. 
“Si fa 10 anys em diuen que 
seríem on som avui no m’ho 
hauria cregut”, va reconèixer.
Rigol també va demanar als 
empresaris que transmetin 
als seus treballadors que en 
aquests moments és neces-
sari “un esforç de civisme i ac-
titud democràtica”.
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Enguany les típiques fester 
del barri de la Font Vella, ar-
riben al seu 160è aniversari, 
donat que foren instaurades 
el 8 d’octubre del 1854, quan 
els veïns feren el vot de ce-
lebrar, tots els anys amb el 
més gran esplendor possible, 
les festes en honor a la Mare 
de Déu del Pilar, en acció de 
gràcies per no haver tingut 
cap difunt al barri, a causa de 
l’epidèmia del còlera morbós, 
que assotà Igualada durant 
els mesos d’agost i setembre 
d’aquell any, fins que el dia 
8 d’octubre es donà per ex-
terminada l’esmentada epi-
dèmia. Diuen les cròniques 
que, a causa de la mateixa, a 
la nostra ciutat es produïren 
un centenar de defuncions.
Cent anys després, en el 
1954, el barri de la Font Ve-
lla celebrà el Centenari de la 
seva festa. Llegint la premsa 
de l’època, tenim que se ce-
lebraren uns actes destacats, 
que començaren ja el dia 10 
d’octubre, amb sardanes, ob-
sequi de la pastisseria Garri-
ga, als nens i nenes i celebra-
ció d’un festival Infantil, a cura 
de la prestigiosa SalaMozart, 
de Barcelona, especialitzada 
en aquests espectacles. Ses-
sió de cinema, sonor, amb 
films facilitats per la “Casa de 
Amèrica”, a la mateixa plaça 
del Pilar.
L’endemà, dia 11, s’iŀluminà 
tota la barriada i s’aixecà la 
popular capella, de fusta, da-
munt la font. Va haver-hi una 
Cercavila, participant-hi els 
gegants, que ballaren la típi-
ca jota.
El dia 12, principal de les fes-
tes, a Santa Maria va tenir 
lloc una missa solemne, amb 
cants de la Schola Cantorum-
dirigida pel mestre Joan Just. 
A la sortida, va inaugurar-se 
la làpida commemorativa, 
que fou beneïda, per l’arxi-
preste Mn. Miquel Fitó i des-
coberta per l’alcalde Fran-
cesc Llansana,
Aquesta placa té la particula-
ritat de que es pot llegir tant 
en català com en castellà. Si 
mal no recordem fou Antoni 
Dalmau Jover, qui la va re-
dactar en aquests termes:
1854 -  FONT VELLA - 1954
GRATITUD CENTENARIA
 A LA MATERNAL ÈGIDA
 DE MADONA DEL PILAR
Alguns, però, van criticar el 
terme madona per trobar-lo 
incorrecte. Recordem que en 
aquells anys retolar en ca-
talà, encara era molt difícil. 
L’acte acabà amb una volada 
de coloms, elevació de glo-

Jordi Morist, Joan Torras i Joan Farrès, en roda de premsa.

Demà i diumenge, 
exposició d’Amics del 
Gos monogràfica de 
Rottweiler

160 anys de les 
Festes del Pilar

El Banc de Queviures estarà obert més 
dies i incorpora noves millores

bus i sardanes.
A la tarda, després del res del 
Rosari, van actuar la Coral La 
Llàntia i l’Esbart de Dansaires 
d’Igualada, amb acompanya-
ment de la Cobla Triunfal. A 
la ni, al bar Canaletes va tenir 
lloc el lluit ball.
El dia 13, va celebrar-se una 
missa pels difunts del barri i 
el dia 16 va tenir lloc la Pes-
cada i ball.
Amb motiu d’aquelles festes 
Centenàries va procedir-se 
al nomenament de Consols 
d’Honor a les següents per-
sones: Antoni Gassó Rafel, 
Joan Martí Mercader, Joan 
Llucià Badia, Martí Merca-
der Ferran,  Vicenç Gabar-
ró(+), Ramon Botines Pirat, 
Antoni Jover Carulla, Teresa 
Brunet, vídua. Bernadet, Pi-
lar Vilaseca, vídua. Casals, 
Ventureta Susanna, Rita Vila-
nova Borràs, Anna Llambés, 
Miquela Esmerats vídua Mu-
set i Teresa Homedes vídua. 
Franquesa.
Enguany el pòrtic del progra-
ma està escrit per Adela Gal-
tés, que evoca aquests 160 
anys de la festa, i diu que al-
guns anys va tenir l’honor de 
ser cònsol.
Precisament, en aquell 1954, 
Any del Centenari, ella matei-
xa va formar part de la comis-
sió organitzadora, que va ser 
integrada, a més a més, per: 
Pepita Pons, Joana Jorba, 
Maria Rosa Baliellas, Maria 
Dolors Llucià, Pilar Alegre, 
Ramon Solsona, Robert Mar-
tí, Josep Arderiu, Antoni Bo-
tines, Àngel Climent, Agustí 
Ferrer, Joan Cuadras, Jordi 
Ferrer, Josep Domingo, Jo-
sep Estruch, Antoni Lencina i 
Francesc Casas.
Un grup d’esforçats veïns, 
treballa per donar continuïtat 
a aquell vot - que fa 160 anys 
formularen els seus avant-
passats - donant gràcies a la 
Verge del Pilar, i demanant 
prosperitat per aquest antic 
barri igualadí, que vol conti-
nuar celebrant la seva festa... 
encara que els plogui....
Bona festa, i per molts anys!

REDACCIÓ / LA VEU

El Banc de Queviures d’Igua-
lada inicia una nova etapa amb 
l’adopció de diferents mesures 
enfocades a millorar el siste-
ma de lliurament d’aliments a 
les famílies i persones usuàri-
es. Aquest dimecres, 8 d’octu-
bre, n’han fet la presentació el 
tinent d’alcalde d’Acció Social 
de l’Ajuntament, Joan Torras, 
i els representants de les tres 
entitats que col·laboren en la 
seva gestió, Joan Farrés de 
Cáritas Anoia-Segarra, Jordi 
Morist de Creu Roja Anoia i 
Sílvia Soteras de l’Escola Pia 
d’Igualada. 
En primer lloc, hi ha una evo-
lució pel que fa a la freqüèn-
cia dels lliuraments. Si fins ara 
cada família visitava el Banc 
de Queviures un cop al mes, 
des d’ara ho podrà fer en dues 
ocasions, de manera que tin-
drà la possibilitat de rebre més 
aliments frescos i, alhora, hau-
ran de carregar menys volum 
de productes fins a la seva llar 
en cada viatge.  
S’atenen setmanalment en-
tre 80 i 90 famílies i es duen 
a terme uns 335 lliuraments 
al mes. A partir d’aquest mes 
d’octubre, però, s’atendran 
unes 55 famílies cada dia i es 
faran uns 670 lliuraments al 
mes. Per a assumir aquesta 
nova freqüència, el Banc obri-
rà tres dies a la setmana, els 

dimarts, dimecres i dijous, de 
10 a 13h. 
Amb el mateix objectiu de mi-
llorar el sistema, s’introdueix 
també el nou lliurament per 
punts que permetrà completar 
els lots que rep cada família. 
Tothom rep un lot bàsic, que 
inclou arròs, pasta, llegums, 
oli, fruita, verdura i pa en unes 
quantitats que varien en funció 
del nombre de membres. Ara, 
però, s’afegeix un sistema de 
punts: cada família rebrà uns 
punts que podrà bescanviar 
per altres productes comple-
mentaris en funció de les se-
ves preferències i necessitats. 
Aquests seran, per exemple, 
llet, sucre, sal, galetes, sopa, 
cereals, farina, ous, formatge, 
iogurts i un llarg etcètera. A 
banda, es continua mantenint 
el lot infantil, que inclou bol-

quers, cereals infantils, llet in-
fantil, potets i tovalloletes per 
a nadons de fins a 2 anys. 
Aquest nou sistema de lots 
de productes complementa-
ris per punts ha fet remode-
lar la distribució de l’espai del 
Banc, que ha estat adequat 
com si fos un supermercat. Un 
membre de la família usuària, 
acompanyat per un voluntari, 
hi accedirà, triarà els produc-
tes que desitgi i els canviarà 
pels punts necessaris. 
A banda, s’introdueix el com-
promís de les famílies amb 
ingressos de contribuir amb 1 
euro per cada lliurament, que 
es destinaran després a la 
compra d’aliments i productes 
d’higiene per al mateix Banc 
que no es reben habitualment 
per donacions. 

Mútua Igualadina lliura 
la TV del sorteig de la marató
REDACCIÓ / LA VEU

Un any més, la Mútua Igua-
ladina MPS va fer entrega 
d’una televisió per a sortejar 
entre els donants de la Marató 
d’Igualada, el passat dissabte 
27 de setembre. Aquest cop 
va ser una TV LG 32’’ Led; full 
HD, amb TDT HD, UBS DivX, 
processador Triple XD Engi-
ne, 100Hz. 
El sorteig es va dur a terme al 
finalitzar la Marató, a les 10 
hores del vespre, en mà in-
nocent. De totes les butlletes 
que havien dipositat tots els 
donants, la guanyadora va ser 
l’Emilia Gomez. 
La setmana passada, la ge-
rent de la Mútua, Gemma Ale-
many, va fer entrega del pre-
mi a la guanyadora, a la seu 
de la Mútua Igualadina MPS. 
Un any més, el centre ha vol-
gut continuar donant suport 
a aquesta iniciativa del Banc 
de Sang i Teixits, tot premiant 
la voluntat dels donants de la 
Marató d’Igualada. 
Mútua Igualadina MPS, és 
una entitat amb conveni amb 

el centre mèdic MIPS Funda-
ció Privada, que ofereix asse-
gurances mèdiques privades 
per invertir en salut. Es tracta 
d’una entitat sense ànim de 
lucre, amb gairebé 70 especi-
alistes a l’abast del client, que 
proposa assegurances exclu-
sives a l’abast de tothom. 
La Mútua Igualadina MPS ens 
ha transmès el seu desig de 
felicitar a tots els donants i 
participants, en general, per la 
seva solidària col·laboració en 
aquesta gran Marató de Dona-
ció de Sang d’Igualada 2014.  

REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte i diumenge 
11 i 12 d’octubre, a les instal-
lacions del Club Amics del 
Gos, al costat de l’A-2 entre 
Igualada i Òdena, tindrà lloc la 
31ena Exposició Monogràfica 
del Rottweiler organitzada pel 
Club Rottweiler d’Espanya. 
La trobada  d’aquest cap de 
setmana espera acollir a cen-
tenars d’amants dels gossos i 
en especial de rottweilers en 
una jornada plena d’activitats 
i lleure per passar un bon dia 
entre família i gossos. 
La XXXI Exposició Monogrà-
fica Nacional del Rottweiler 
con CAC - RPT-Apto de CRIA 
i Recomenat  per la cria comp-
tarà amb el minunciós anàlisi 
del jutge Herr Edgar Hellman i 
espera acollir a més d’un cen-
tenar de rottweilers.
Les persones interessades en 
participar poden fer les seves 
inscripcions a http://www.cre-
es.com/WP/
 



MONTBUI / LA VEU

El jove gimnasta de l’AMPA 
Escola Montbou Gaudí Fidel 
Serra, la pilot “top” de Trial 
femení a nivell mundial Mireia 
Conde (Moto Club Montbui) i 
el nedador Álex Varea (Club 
Natació Igualada) van ser es-
collits dissabte passat com a 
millors esportistes de Montbui 
d’aquesta darrera temporada.
Prop de 400 persones van 
participar dissabte passat a 
la 26a Festa de l’Esport de 
Montbui, un acte de reconei-
xement a la gran família de 
l’esport del municipi celebra-
da a l’Espai de Salut i Esport 
Mont-aQua. La gala va ser 
ben conduida per la periodis-
ta anoienca Noèlia Platero i 
va comptar amb l’amenització 
del “trikilari” (percusionista) 
basc Iñaki Plaza.
La nit de reconeixements va 
començar amb el reconeixe-
ment als finalistes escolars, i 
es va reconèixer a Xavi Alon-
so i Naiala Rivas (AMPA Esco-
la Garcia Lorca); Júlia Rubio 
i Raúl Rubio (AMPA Escola 
Antoni Gaudí), Marina Artiga 
i Marta Cristóbal (Associació 
Esportiva Institut Montbui) i 
Meritxell Malet i Fidel Serra 
(AMPA Escola Montbou).
A continuació es va fer el re-
coneixement als finalistes 
foranis, que en aquesta van 
ser l’atleta del Club Atlètic 
Igualada Sheila Avilés. Tam-
bé el nedador del Club Na-
tació Igualada Àlex Varea, la 
jugadora del primer equip del 
Club Futbol Igualada Mariona 
Marsal i també l’entrenador 
montbuienc de futbol Carlos 
Manzano.
La regidora de Turisme i Par-
ticipació Ciutadana Elisabeth 
Tamargo va ser l’encarregada 
de dur a terme el lliurament 
d’aquests trofeus.
Tot seguit, i de mans del Ti-
nent d’Alcalde de Governa-
ció, Educació i Esports Jo-
sep Palacios, es van lliurar 
les distincions als finalistes 
d’entitats, que en aquesta 
ocasió van ser Mireia Conde 
i Lluc Miquel Sáez (Moto Club 
Montbui); Bernat Benito i Oli-
ver Romera (Unió Esportiva 
Sant Maure); Ignacio Antonio 
Garcia (Agrupació Esporti-
va Vista Alegre); Isaac Gual 
i Ricard Pérez (Hoquei Club 
Montbui); Joaquín Cañizares 
i Antonio Garcia (Club Tennis 
Taula Montbui); Rubén Cu-

evas i Rubén Espejo (Futbol 
Sala Montbui); José Manu-
el Cañizares i Carla Cerdán 
(Club Tennis Montbui); Anna 
Ballet i Míriam Alomar (Club 
Esportiu Montbui); Emeterio 
Niso i Domingo Ruiz (Club 
Petanca Montbui); Evelyn 
Rico i Núria Serrano (Club 
Handbol Montbui); Ivan Gra-
do i Javier González (Esports 
Garcia Montbui).

Mencions especials
A continuació el Tinent d’Al-
calde d’Urbanisme, Habitat-
ge, Medi Ambient i Comunica-
ció Josep Lluís González va 
dur a terme el lliurament de 
les mencions especials.  En 
aquest cas es va reconèixer 
amb una menció al mèrit es-
portiu a l’equip juvenil “A” de 
la Unió Esportiva Sant Mau-
re per l’ascens a la categoria 
Preferent. També es va lliurar 
una menció a l’equip infantil 
“A” del Sant Maure, que va 
aconseguir l’ascens a Prime-
ra Divisió. Tammateix es va 
atorgar una menció especi-
al al mèrit esportiu a l’equip 
prebenjamí “A” de gimnàsti-
ca rítmica de l’AMPA Garcia 
Lorca per haver aconseguit el 
títol de campiones de l’Anoia 
en els Jocs Escolars. També 
menció per al conjunt preben-
jamí “B” de gimnàstica rítmica 
de l’AMPA Garcia Lorca per 
haver aconseguit la tercera 
posició a la seva categoria en 
els Jocs Escolars de l’Anoia.
Una altra menció especial va 
premiar la trajectòria com a 
president de l’AE Vista Alegre 
de’n Miguel Jiménez. També 
es va retre homenatge a Luis 
Luque,  per la seva gran tra-
jectòria amb el Club Agility Ri-
valcan –sotscampió del Món-. 
Tammateix es va homenatjar 
amb una menció especial a 
David Montebello i David Par-
do, per la promoció de l’es-
port del culturisme a Montbui. 
També es va atorgar una 
menció al millor entrenador, 
que enguany va ser pel con-
junt d’entrenadors i entrena-
dors del Club Handbol Mont-
bui. La següent menció fou 
per a premiar la millor activi-
tat esportiva que es realitza 
al municipi. El guardó va ser 
per a l’Obert Internacional de 
Tennis Arcadi Manchón. 
Es va premiar també com a 
millor patrocinador a l’empre-
sa montbuienca Esports Gar-

cia, que durant les darreres 
temporades va donar suport 
a un equip federat de futbol. 
També es va reconèixer la mi-
llor activitat de nova creació, 
que va ser per a l’organització 
de la I Rookie Trail, una ori-
ginal cursa de muntanya per 
parelles celebrada el passat 
15 de juny. 
Es va lliurar una menció al mi-
llor esportista comarcal pro-
mesa a Manel Román Checa, 
jugador infantil d’hoquei pa-
tins del Futbol Club Barcelo-
na i que va formar-se a l’Ho-
quei Club Montbui, i també es 
van atorgar dues mencions 
a entitats esportives de nova 
creació: d’una banda al Club 
Bàsket Montbui, i de l’altra a 
la Penya Blaugrana de Mont-
bui.

Homenatge a títol pòstum 
per a Joana Berrocal
Però sens dubte un dels mo-
ments més emotius de la gala 
va ser l’homenatge a títol 
pòstum realitzat a qui va ser 
presidenta de l’Hoquei Club 
Montbui durant les darre-
res cinc temporades, Joana 
Berrocal Moreno. Un emotiu 
“Cant dels Ocell” interpre-
tat pel violoncelista Edmond 
Bosch va precedir a l’home-
natge. Un fill de Joana Ber-
rocal va rebre de mans de 
l’alcalde Teo Romero el re-
coneixement a la tasca rea-
litzada per la seva mare amb 
l’entitat d’hoquei del municipi.
La gala va continuar amb el 
reconeixement als tres gua-
nyadors absoluts, després 
que una exhibició d’agility 
amb el campió montbuienc 
Luis Luque i la gossa “Dela” 
portés el veredicte fins a la 
presentadora.
Va cloure l’acte l’alcalde Teo 
Romero, qui va destacar 
que “és “molt important en 
aquests temps poder tenir 
entitats i associacions impli-
cades a nivell esportiu, que 
poden treballar actívament en 
la formació dels nostres nens 
i joves”. L’alcalde va destacar 
“l’aparició de noves entitats 
al municipi i també d’altres 
que estan treballant des de fa 
molts i molts anys pel bé de 
l’esport montbuienc” i va po-
sar d’exemple l’esport com a 
“element transmissor d’edu-
cació en valors”.   

Fidel Serra, Mireia Conde i Àlex Varea, 
millors esportistes de Montbui

Guanyadors de la Festa de l’Esport d’enguany

Homenatge pòstum a Joana Berrocal

Finalistes escolars

Finalistes de les entitats
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Montbui va posar la cloenda a 
una participada Setmana de la 
Gent Gran amb el gran Dinar 
dels Avis i Àvies de Montbui, 
celebrat diumenge al migdia. 
Enguany es van batre tots 
els rècords de participació en 
aquest gran dinar, i més de 500 
persones van omplir de gom a 
gom el pavelló de l’Espai de 
Salut i Esport Mont-aQua.
La Setmana de la Gent va 
tornar a tenir com a protago-
nistes als membres de la jun-
ta del Casal de la Gent Gran, 
que van treballar de valent en 
l’èxit de les activitats realitza-
des, i que va tenir com a colofó 
aquest gran dinar.
El dinar de la Gent Gran va 
comptar amb les autoritats 
del municipi encapçalades per 
l’alcalde Teo Romero, també 
hi va ser Jordi Marimon en re-
presentació de la Fundació La 
Caixa –entitat col·laboradora- i 
destacades personalitats i enti-
tats del municipi que treballen 
en els àmbits socials i de su-
port a les persones menys afa-

vorides. 
Però els grans protagonistes 
de la festa van ser les pare-
lles homenatjades. D’una ban-
da es va reconèixer a Melitón 
Castellano Guitart i a Ramona 
Cisquella Farrés, com la pare-
lla de més edat del Nucli Urbà. 
També es va retre un emotiu 
homenatge a Tomasa Ramos 
Fernández, àvia del Nucli An-
tic.
Un dels moments destacats de 
la gala va ser el reconeixement 
als matrimonis que celebraven 
el seu 50è aniversari, el ja tra-
dicional homenatge “Noces 
d’Or”. 
En aquesta oportunitat van ser 
sis les parelles homenatjades, 
que van rebre les correspo-
nents plaques commemorati-
ves de mans de l’alcalde Teo 
Romero, la regidoria de Gent 
Gran Aurora Fernández i de Pi-
lar Anglès, en representació del 
Casal de la Gent Gran. Es va 
guardonar a Rafael Pérez Pa-
reja i Encarnación Bolívar Pé-
rez; també a Juan Luque Orte-
ga i a María Granados Conde; 

tammateix a Diego Munuera 
Expósito i a Soledad Cantarero 
Cañete; a José Gallego Pérez i 
a Francisca Galera Pérez; tam-
bé a Miguel Gellida Esplugues 
i Roser Vila Muntadas; i a Vale-
riano Ágreda García i Agustina 
Gloria Casas Zunica.
El president del Casal de la 
Gent Gran Joan Compte, a títol 
personal, va voler reconèixer la 
tasca de dues de les parelles 
guardonades: Juan Luque i 
María Granados; i Diego Mu-
nuera i Soledad Cantarero, tots 
quatre incansables treballa-
dors amb la junta del Casal de 
la Gent Gran. Des del mateix 
Casal, i amb la col·laboració 
de l’entitat “Artesanas de Co-
razón” es va retre un petit ho-
menatge a la regidora de Gent 
Gran Aurora Fernández i tam-
bé a la de Festes Sílvia Lator-
re, per tota la tasca realitzada 
i la seva col·laboració amb el 
Casal de la Gent Gran del mu-
nicipi.
Els actes protocoŀlaris van fi-
nalitzar amb el tercer concurs 
Lady/Dandy Montbui. Enguany 
la nova Lady de la Setmana de 
la Gent Gran ha estat Juanita 
Carrasco, mentre que el reco-
neixement al Dandy  va gua-
nyar-lo Lorenzo Jorge. 
L’alcalde Teo Romero va felici-
tar a tots els avis i àvies del mu-

nicipi i els va donar les gràcies 
especialment perquè tots ple-
gats “hem de prendre exemple 
de la vostra experiència i de la 
vostra força en aquest dia a 
dia”.  L’alcalde va recordar que 
“des de l’Ajuntament volem 
que La Vinícola sigui el Casal 
dels Avis de Montbui, un cop 
estigui en marxa Mont-Àgora 
i totes les activitats culturals i 
de cursets es realitzin allà. La 
Vinícola serà el seu Casal”. El 
batlle va recordar que des de 
l’Ajuntament “volem que els 
nostres avis tinguin una re-
sidència pública. És un dels 
reptes en els que esmerçarem 
esforços”.
La festa va finalitzar amb el tra-
dicional ball, a càrrec de Sheila 
Grados i la música de Barto-
meu. 

Resum de les darreres ac-
tivitats de la Setmana de la 
Gent Gran
Cal destacar que l’excursió de 
la Setmana de la Gent Gran 
va portar els avis i àvies mont-
buiencs dimarts passat fins els 

Rècord de participació en el dinar dels avis i àvies, última 
activitat de la Setmana de la gent gran

jardins de Cap Roig de Pala-
frugell. A continuació van anar 
fins a l’Hotel La Terrrassa de 
Platja d’Aro, on van dinar i van 
cloure la jornada amb un ani-
mat ball, abans de retornar cap 
a Montbui. Tampoc no hi va 
faltar una competició de petan-
ca celebrada dimecres passat 
a les pistes municipals de La 
Vinícola, ni tampoc una anima-
da de sessió de Play-Back re-
alitzada al CCC La Vinícola el 
passat divendres, davant 200 
espectadors, i que va anar a 
càrrec dels membres de la Co-
missió Festes Nucli Urbà, així 
com també de Laura Fernán-
dez (guanyadora “Porque Tú lo 
Vales) i de Valentina Manzano. 
També es va realitzar dissabte 
passat una competició de bit-
lles als jardins de l’Ajuntament.
La 23a Setmana de la Gent 
Gran de Montbui ha estat or-
ganitzada conjuntament per 
la Regidoria de Gent Gran de 
l’Ajuntament montbuienc i pel 
Casal de la Gent Gran, amb 
la col·laboració de CaixaBank 
(Obra Social La Caixa).

MONTBUI / LA VEU

Fins el proper 20 d’octubre tin-
drà lloc en quatre sessions el 
Taller per a la gent gran “Menys 
Dolor, Més Vida”, organitzat 
per la Fundació La Caixa i que 
es realitza els dilluns d’octubre 
a la tarda al Centre Cívic i Cul-
tural La Vinícola. L’activitat, en 

la que prenen part una vintena 
de persones, pretén  promou-
re el benestar i la millora de 
la qualitat de vida de les per-
sones grans afectades pel do-
lor, i de les persones grans no 
afectades, però que desitgin 
tenir eines per prevenir-ho. El 
taller pretén ajudar a combatre 

Montbui acull el taller “Menys dolor, més vida”
MONTBUI / LA VEU

Com ja és habitual, dins el 
marc de la festa de Tardor que 
tindrà lloc el diumenge vinent 
26 d’octubre, se celebrarà 
també un petit  homenatge 
a les parelles que fa 25 o 50  
anys es van casar en aquesta 
església.
Totes les parelles que en-
guany celebrin els 25 o 50 
anys de casament a La Tossa, 
i que estiguin interessades a 

participar-hi,  es poden posar 
en contacte amb la Fundació 
la Tossa, als telèfons 93 804 
37 27 ó 653 653 167. 
Recordem també que el diu-
menge vinent, dia 12, hi hau-
rà visita guiada a les 12.00, i 
també el darrer concert del 
cicle Concerts de Migdia.  El 
concert serà a les 13.00, i 
comptarà amb el flautista Da-
vid Riba. 

Celebració dels 25 O 50 anys de 
casament a la Tossa, el proper 
26 d’octubre

creences com que el dolor és 
un “mal de l’edat” i contribu-
ir així a la millora de la salut 
física i emocional de la gent 
gran. L’activitat té el suport de 
la regidoria de Gent Gran de 
l’Ajuntament de Montbui i la 
col·laboració del Casal de la 
Gent Gran montbuienc.

A dalt, homenatge als avis del nucli antic i a baix, homenatge als avis del nucli urbà
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VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’Ajuntament  de Vilanova del 
Camí i l’ACI han reeditat el 
conveni de col·laboració que 
farà possible diferents activi-
tats de dinamització i foment 
del comerç local. L’Alcaldessa 
Vanesa González i la presi-
denta de l’Associació del Co-
merç i la Indústria Sílvia Bau-
tista han rubricat el text en un 
acte en el qual també hi han 
participat Jordi Barón, Primer 
Tinent d’Alcalde i titular de 
Promoció Econòmica i Sigrid 
Nieto i Juan de Dios Pérez, 
membres  de la Junta d’ACI.
La renovació del conveni de 
col·laboració, ha dit el regidor 
de Promoció Econòmica Jor-
di Barón, posa de manifest la 
voluntat del govern de seguir 
contribuint a la dinamització i 
la promoció del comerç local. 
Des de l’ACI, asseguren que 
la situació actual del comerç 
vilanoví és força complicada 
però també estan convençu-
des que les tendències només 
es poden canviar si hi ha una 
implicació directe de tots ple-

gats començant pels propis 
comerciants. Des de l’associ-
ació es programen diferents 
fires durant l’any, xerrades i 
jornades de formació, amb la 
voluntat de capgirar la situa-
ció. 
Amb l’objectiu d’acompanyar 
els emprenedors vilanovins 
en aquest camí, sovint feixuc, 
des de l’Àrea de Promoció 
Econòmica estan preparant la 
primera jornada de suport al 
comerç vilanoví. Una matinal 
que, segons explica el regidor 
Jordi Barón,  combinarà as-
pectes teòrics i casos pràctics. 
Barón explica que una part 
de la jornada estarà dedicada 
a explicar casos concrets, és 
a dir, bones pràctiques amb 
l’objectiu que els comerciants 
locals puguin imitar experièn-
cies exitoses. 
Pel que fa a l’ACI, la propera 
activitat que proposen és la 
tradicional Fira de Nadal que 
enguany canvia de dates. La 
fira, tindrà lloc el 20 i 21 de 
desembre, fora del Pont de la 
Immaculada com es feia fins 

Ajuntament vilanoví i ACI, junts en la promoció 
i dinamització del comerç local

ara perquè asseguren que la 
festivitat del pont no els bene-
ficiava comercialment parlant. 
Creuen que celebrar la fira 
més a prop de les festes na-
dalenques els pot beneficiar i 
traduir-se en millors vendes. 

Sílvia Bautista, presidenta 
de l’ACI, ha explicat a Ràdio 
Nova que estan preparant una 
edició que contemplarà a ban-
da de les parades del comerç 
local, moltes activitats i sor-
preses per als més petits de 

la casa. 
Per tant, caldrà anotar la nova 
data de La Fira de Nadal de 
l’ACi que serà com us explicà-
vem, el 20 i 21 de desembre a 
Can Papasseit.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El Diputat delegat d’Infraes-
tructures, Urbanisme i Habitat-
ge Marc Castells i les autoritats 
locals vilanovines encapça-
lades per la seva alcaldessa, 
Vanesa González, van inau-
gurar dimarts, el parc de lleure 
i salut de la plaça Gertrudis 
Artigal, al barri Bonavista. Van 
estar acompanyats pel regidor 
d’Esports, Antoni Maturana, 
altres regidors de l’equip de 
govern: Jordi Barón, Antonio 
Sánchez, Joan Carles Bernál-
dez i el regidor de PxC, Sergi 
Balcells. 
També van participar a l’acte 
representants de les associ-
acions de veïns del barri Bo-
navista i La Pau i un col·lectiu 
de gent gran que han pres 
part activa en la sessió de di-
namització del parc de salut. 
Interessats i encuriosits han 
seguit amb atenció les expli-
cacions de la fisioterapeuta 
Pat Vidal que ha anat indicant, 
de manera molt didàctica, els 
diferents exercicis que es po-
den fer al circuït. 
En el seu discurs inaugural, el 
Diputat Marc Castells ha mos-
trat la voluntat de la Diputació 
de col·laborar activament amb 
els municipis per donar res-

posta a les seves necessitats. 
Castells s’ha mostrat satisfet 
de poder col·laborar en aquest 
projecte que ajudarà , ha dit, a 
fer barri i contribuirà a un en-
velliment actiu dels vilanovins 
i vilanovines. 
Marc Castells, que a banda de 
Diputat és alcalde d’Igualada 
i president de la Mancomuni-
tat de la Conca d’Òdena, ha 
volgut deixar constància dels 
beneficis de treballar junts. 
Des de la Mancomunitat ha 
dit Castells, “ja ho fem i hem 

Vilanova del Camí estrena Espai lúdic i de salut 
per a la gent gran al barri de Bonavista

aconseguit reptes i projectes 
importants per al territori,  a 
l’entorn del riu Anoia i tam-
bé pel que fa a la promoció 
econòmica”. Tot i així, no ha 
volgut avançar cap d’aquests 
projectes que assegura es do-
naran a conèixer en les prope-
res setmanes.  
Per la seva banda, l’Alcaldes-
sa Vanesa González ha tingut 
paraules d’agraïment per a la 
Diputació de Barcelona i tam-
bé per als socis de govern, ja 
que van ser els regidors de 

Sigantura del conveni entre l’Ajuntament i l’ACI

CiU els que van vehicular la 
proposta dels veïns del bar-
ri Bonavista a l’Ajuntament. 
González ha desitjat que el 
nou parc de salut, serveixi per 
fomentar l’activitat física entre 
la gent gran, però també que 
esdevingui un punt de trobada 
per a la gent del barri. 
Aquest espai de salut és el ter-
cer que s’instal·la al municipi. 
El primer es va muntar al parc 
Fluvial i està força concorre-
gut i el segon, es va acabar de 
muntar el passat mes de juliol 

a la zona de lleure Les More-
res.  
El regidor d’Esports, Antoni 
Maturana, es mostrava satis-
fet de poder inaugurar aquest 
espai perquè assegura po-
tencia la pràctica esportiva i 
l’apropa a la gent, posant-lo a 
l’abast de tothom. En aquest 
mateix sentit, Maturana ha 
recordat que recentment s’ha 
obert el camp de futbol del 
barri La Pau per a l’ús i gaudi 
de tots els veïns. Maturana ha 
convidat tothom a fer activitat 
esportiva però sobretot ha ani-
mat  a la gent gran a utilitzar 
aquests espais de salut.
Recordem que ha estat la 
Diputació de Barcelona qui 
ha finançat l’equipament que 
consta de diferents elements 
en cadena de gimnàstica i de 
recuperació motriu i que tam-
bé s’ha compromès al seu 
manteniment i dinamització. 
Per això s’han programat una 
sèrie de sessions dirigides per 
una fisioterapeuta que es fa-
ran el dia 16 i el 23 d’octubre, 
en doble sessió, a les 10 i a 
les 11 h, i el dia 30 d’octubre, 
a les 10 del matí. Les sessions 
estan  obertes a tothom i són 
gratuïtes.
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LA POBLA DE C. / LA VEU

La regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt, a través del Cau 
Jove, ja ha tret al carrer la 
programació d’activitats de 
tardor-hivern. Tallers de cui-
na, de manualitats o una festa 
nadalenca són algunes de les 
propostes de què podran gau-
dir els joves poblatans entre 
els mesos d’octubre, novem-
bre i desembre. 
De tallers de cuina n’hi haurà 
tres: un de panellets, el dijous 
23 d’octubre, un de pizzes, el 
dijous 20 de novembre, i un de 
torrons, el dijous 11 de desem-
bre. Aquestes activitats són 
gratuïtes i es faran de les 6 de 
la tarda a les 8 del vespre a la 
sala polivalent del Cau Jove.
Pel que fa a les propostes de 

manualitats, hi haurà un taller 
de clauers, els dijous 6 i 13 
de novembre, i un de postals 
de Nadal, del 15 al 20 de de-
sembre. El primer taller tindrà 
un cost de 2 € i el segon serà 
gratuït i es faran de les 6 de 
la tarda a les 8 del vespre a la 
sala polivalent.
De campionats n’hi haurà un 
de jocs de taula, del 17 al 21 
de novembre, a la Sala Gran 
del Cau Jove a la tarda i serà 
gratuït, i un de Fifa 15 Play 3, 
del 22 de desembre al 2 de 
gener de 2015, a la Sala Gran 
del Cau Jove a la tarda. El 
preu d’aquesta segona activi-
tat serà d’1 euro.
En l’espai d’exposicions del 
Cau Jove, entre els mesos 
d’octubre i abril, es podrà veu-
re una mostra sobre drogues. 

I el divendres 19 de desembre 
hi haurà una festa nadalenca, 
que es farà a partir de les 6 de 
la tarda al Cau Jove. 

Surt al carrer la programació d’activitats de 
tardor-hivern del Cau Jove de la Pobla

LA POBLA DE C. / LA VEU

Amb el títol de “La llum” el grup 
Calidoscopi portarà les seves 
creacions pictòriques a la Sala 
Municipal d’Exposicions de la 
Pobla de Claramunt. La inau-
guració tindrà lloc el diumenge 
12 d’octubre, a 2/4 d’1 del mig-
dia, i es podrà visitar fins al dia 
26 d’aquest mateix mes.
El grup Calidoscopi està for-
mat per quatre pintores: Maria 
Teresa Montolio, M. Carmen 
Fortuño, M. Immaculada Huar-
te i Montserrat García. La llum 
és la font d’inspiració d’aques-
tes artistes, la llum en tots els 
seus matisos i que transmet 
diferents sensacions.  
L’horari de visites de la col-
lecció pictòrica serà de dilluns 

a dissabte, de les 6 de la tar-
da a les 8 del vespre, i el diu-
menge, de les 12 a les 2 del 
migdia. Aquesta exposició, 
organitzada per la regidoria de 

La llum inspira la mostra del grup Calidoscopi a 
la Sala Municipal d’Exposicions

LA POBLA DE C. / LA VEU

Una quarantena de persones 
van assistir, el dissabte 4 d’oc-
tubre, al taller de gospel que 
es va fer a la Pobla de Clara-
munt. Aquesta activitat, que va 
tenir lloc a la tarda a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal, la va orga-
nitzar la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament i estava inclo-
sa dins de la programació de 
les Festes Culturals.
El taller va anar a càrrec de 
Sònia Moreno i va consistir 
en fer diversos exercicis per 
preparar la veu i aprendre tres 
cançons, que després van in-
terpretar en públic. Els assis-
tents a l’activitat eren de di-
ferents localitats, a més de la 

Pobla de Claramunt, com Car-
me, Capellades, Vilafranca 

Una quarantena de persones assisteixen al taller 
de gospel de la Pobla de Claramunt

del Penedès o Sant Sardurní 
d’Anoia.

Cultura, forma part de la pro-
gramació de les Festes Cultu-
rals, que es va iniciar l’11 de 
setembre i que s’allargarà fins 
al 22 de novembre.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Aquest dimarts, s’ha reunit el 
jurat del Concurs de Fotogra-
fia de Festa Major per triar la 
millor imatge del certamen. 
Va ser una deliberació ràpida 
perquè només es van presen-
tar 9 fotografies a concurs. De 
cara a l’any que ve el Servei 
de Cultura es planteja la con-
tinuïtat del certamen en les 
mateixes condicions que s’ha 
fet en aquestes primeres edi-
cions. La voluntat del canvi és 
facilitar la participació.
El Jurat d’aquest any esta-
va format per Jordi Comellas 
(director del festival Zoom), 
Ana Diaz (membre del Con-
sell Jove la Xispa), Santi Car-
bonell (President dels diables 
Els Cabrons de Vilanova del 
Camí) i Esmeralda Morreres 
(locutora de Ràdio Nova). 
Dani Pajuelo de la Comissió 

de Festes es va excusar per 
motius de feina. 
Després de triar les obres 
guanyadores, el Jurat i els 
responsables del Servei de 
Cultura van parlar de millorar 
el sistema d’entrega de les 
fotografies i fer-lo més acces-
sible, per exemple, evitant els 
desplaçaments i el cost de fer-
les en paper. És per això, que 
el servei estudiarà fer el certa-
men via Facebook o fent servir 
la via telemàtica. 
De fet aquest any hi havia 
també la possibilitat de pre-
sentar les imatges per Insta-
gram. Per aquesta via es van 
arribar a penjar-se fins a un to-
tal de 33 fotografies a Internet.
Dimarts 14 d’octubre, a un 
quart de 9 del vespre es farà 
l’entrega de premis, a Can Pa-
passeit.

Ja hi ha veredicte del Concurs 
de Fotografia de Festa Major 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Ja ficats de ple a la tardor 
anem a fer una caminada 
d’uns vint kilòmetres al Ber-
guedà, concretament a Sant 
Miquel de Turbians, es una 
excursió circular amb sortida 
i tornada a Gisclareny, que 
complementa l’itinerari que 
es va fer al 2013. Aquest  úl-
tim diumenge  des setembre 
som 25  els companys que 
ens apleguem per aquesta 
sortida. El recorregut a partir 
del mirador i l’ermita de Sant 
Miquel de Turbians progressa 
per les parts altes de la serra 
de Gisclareny en el seu sec-
tor més oriental, aconseguint 
panoràmiques de l’entorn als 
quatre vents, amb el massís 
del Pedraforca a l’oest, la vall 
del Llobregat a l’est, la serra 
de Moiseró al nord i la ser-
ra d’Ensija al sud. El nostre 
itinerari segueix camins an-
tics recuperats i marcats com 

a senders locals, i la nostra 
sortida ens està fent gaudir 
del fantàstics paratges on els 
nostres companys ens han 
portat aquest dia de tardor, 
encara que malauradament 
a última hora hem de fer una 
petita retallada de la ruta, 
doncs la pluja que ens ho ha 
complicat una mica.
Agraïm aquesta bonica per 
la comarca del Berguedà als 
nostres vocals Jaume Roma i 
Raida Domènech.
La propera sortida serà el dia 
12 d’Octubre al Camí antic de 
Montsor, sortim a les 6h. del 
matí i tornem a les 20:00h. 
INSCRIPCIONS PER LES 
EXCURSIONS: Tots els di-
lluns i dijous de la setmana 
de l’excursió, de 19 a 20:45 
hores, a la seu social. Els so-
cis poden fer la reserva tele-
fònicament o per correu elec-
trònic. cevcami@hotmail.
com i 93 803 43 88.

La Colla excursionista a Sant 
Miquel de Turbians



“De moment, l’IBI 
que es pagarà aquest 
any serà el mateix 
de l’any passat, i el 
2015 es farà una nova 
revisió”
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L’alcalde de La Pobla de Cla-
ramunt, Santi Broch, explica 
en aquesta entrevista mantin-
guda amb La Veu els projectes 
més importants del seu muni-
cipi en aquesta recta final del 
mandat, alhora que manifesta 
la seva voluntat de tornar-se a 
presentar com a candidat de 
CiU a les properes eleccions 
municipals. 

L’Ajuntament que vostè 
encapçala és dels que mi-
llors números presenten, 
almenys respecte el deute. 
Això vol dir que li és més 
difícil poder tirar projectes 
endavant?
Els poblatans volen que, d’al-
guna manera, la bona salut de 
l’Ajuntament també es reflec-
teixi al carrer. A l’inici de la le-
gislatura ja ens vam plantejar 
una sèrie de reptes, sempre 
tocant de peus a terra. Penso 
que estem complint amb es-
creix el que vam decidir-nos 
a fer, potser quedarà alguna 
petita cosa per més endavant, 
però es farà igualment.

La seva prioritat ha estat 
mantenir bé els comptes 
municipals?
Sí. Penso que estem aconse-
guint sanejar bé l’economia 
municipal, tot i que, com a tot 
arreu, sempre hi ha moments 
de tensió a la tresoreria. Per 
exemple, els recaptes de l’IBI 
no arriben fins a finals d’any. 
Això significa que a vegades 
hi ha menys diners a caixa, 
però nosaltres seguim pagant 
a 30 dies. Ja vaig entrar d’al-
calde amb un ajuntament sa 
econòmicament, i marxaré, el 
dia que sigui, de la mateixa 
manera.

A la Pobla també hi ha una 
despesa important en Ser-
veis Socials, degut a la cri-
si?
Aquesta també va ser una de 
les fites que ens vam propo-
sar, d’intentar que es mantin-
guéssim tant com fos possible 
els nivells de benestar social 
dels poblatans. Afortunada-
ment, la Pobla no té, diguem-
ne, problemes de caire social 
importants, i mirem d’atendre 
totes les persones que ho ne-

Santi Broch, alcalde de la Pobla de Claramunt.

“M’agradaria estar quatre anys més com alcalde”
Entrevista a l’alcalde de la Pobla de Claramunt, Santi Broch

cessiten. Aquí qui té proble-
mes i demana ajuda està atés, 
altra cosa és que es pugui fer 
tot el que demana o voldria. 
Aquí ja entren uns requisits 
determinats i la feina que fa, 
i molt bé, l’assistenta social. 
En aquest sentit això ho tenim 
ben cobert.

Ja fa temps que es treba-
lla en la revisió del POUM. 
Sembla l’obra de la Seu...
Bé, la nostra intenció és tan-
car aquest tema. El POUM ja 
està presentat, i ara entrarem 
en la fase d’explicar-ho a tots 
els regidors i després a tots 
els ciutadans. Entenc que és 
un procés molt lent, sí... Se-
gurament també hi haurà aŀle-
gacions, poques suposo, però 
importants, perquè el POUM 
afecta zones industrials que 
passaran a ser zones verdes. 
Som un poble petit, i això afec-
ta a vegades una mateixa pro-
pietat.

Quins són els projectes que 
té en cartera per acabar 
abans d’acabar aquest man-
dat?
Aquest mes d’octubre la Dipu-
tació començarà els treballs 
per fer dues passeres sobre 
el riu per connectar els barris 
de dalt, amb els d’abaix. Re-
centment també es va inaugu-
rar l’aparcament del camp de 
futbol. Ara també estem fent 
uns petits treballs de neteja a 
l’antic Corral de la Farga, de 
propietat municipal, pel dia de 
demà poder licitar la construc-
ció d’un parc infantil. D’altra 
banda, la Diputació ens ha 
subvencionat tota l’obra d’as-
faltar el darrer tram de la puja-
da al castell, de manera que es 
podrà pujar sense problemes 
fins dalt de tot en moments de 
celebracions, o l’Anoia Folk. 
També ens ha ajudat en el 
100% del cost en poder fer 
les obres d’arranjament dels 
lavabos i alguns problemes 
d’humitat que tenim al teatre 

Gumersind Bisbal.

Hi ha alguna obra que no és 
segur que es faci?
Tenim el projecte fet d’unir els 
dos pàrquings que hi ha al po-
ble. Si hi arribem, el farem, i si 
no, quedarà sobre la taula per 
més endavant. Penso que, de 
tota manera, s’han fet moltes 
coses. Algunes no es veuen 
tant, però són molt importants, 
sobretot les de manteniment 
als barris. S’ha millorat l’asfalt 
d’alguns carrers, voreres, en 
barris com el Xaró o les Garri-
gues, i això es continuarà fent 
a tot el municipi. 

Respecte les activitats cul-
turals, la Pobla continua te-
nint com a referent el premi 
Gumesind Bisbal.
És cert. De fet, hem intentat 
continuar dignament les Fes-
tes Culturals, intentant millorar 
petites coses, diversificant-les 
una mica per evitar la mono-
tonia. També ens va molt bé 
la Fira de la Candelera, una 
iniciativa que es va recupe-
rar, diria, amb l’ajut de tots 
els grups municipals. També 
estem contents amb la Fira 
d’Art, intentem que vinguin ar-
tistes de fora... Llàstima de la 
pluja d’aquest any. Respecte 
les entitats, totes perceben les 
mateixes quantitats de sub-
venció dels darrers anys. 

Ja veig que tenen objectius 
assumibles per un poble de 
poc més de dos mil habi-
tants. Qui se’n recorda ara, 
de quan volia, tant sí com 

no, fer una residència d’avis. 
I no era l’únic alcalde que ho 
volia per al seu poble.
Ui, i tant. Doncs sort que no es 
va fer. Pensi que ara tindríem 
una estructura quasi morta, 
i més de tres milions d’euros 
llençats... i per pagar! Miri, ara 
la Diputació ens farà un es-
tudi  sobre la necessitat d’un 
Centre de Dia. Probablement 
estarà finançat per aquesta 
institució. 

Però no em dirà que no és 
necessari, un centre així?
És clar que ho és. El que ens 
hem de preguntar és si és as-
sumible. Tenim un casal d’avis 
que s’omple totes les tardes, 
però no s’omple del tot. Fa 
la seva funció, és clar que sí. 
Ara bé, un centre obert tot el 
dia, amb un director, inferme-
res, metges, personal espe-
cialitzat... Això s’ha de pagar. 
S’ha de mirar molt bé, aquest 
tema. Ja li dic, si haguéssim 
fet la residència, ara tindríem 
un forat però ben gros. Pensi 
que el pressupost municipal 
anual és de poc més de tres 
milions d’euros. Si n’hagués-
sim fet una instaŀlació que en 
val cinc... 

En canvi la Pobla té una llar 
d’infants nova de trinca.
És dels equipaments més 
grossos i importants que s’han 
fet a la Pobla en els últims 
anys, sí, a més del camp de 
futbol. Fer una nova llar d’in-
fants era una demanda de feia 
molt temps, perquè hi havia, 
de fet, una mitjana de deman-
da cada any de 50 places. 
Doncs miri, ara n’estem a 23. 
Tenim un equipament modern, 
funcional... amb poca ocupa-
ció. De tota manera, no es pot 
comparar amb una residència, 
perquè la llar d’infants va cos-
tar 400.000€. La residència 
ens l’haguéssim haguda de 
menjar amb patates.

El que s’han de menjar amb 
patates els poblatans és que 
a un igualadí anar a Barce-
lona amb tren o Hispano, 
que són 60 kms, li val 7€, i 
en canvi anar de la Pobla a 
Igualada, que són 5 kms, en 
val 3€. Això no és normal.
No ho és, i s’ha queixat, amb 
raó, molta gent. Ja hem fet 
més d’una vegada demandes 
per a que això es corregeixi, 
i sempre ens posen l’excusa 
de que això va en funció de 
les corones de l’ATM. Estem 
intentant reconduir-ho, perquè 
no és just. Costa més diners 
el bus o el tren que la gasolina 

d’anar-hi en cotxe privat. És 
una vergonya.

Hi ha pendent una ampliació 
del polígon industrial dels 
Plans d’Arau, no?
Sí, la zona on s’hi instaŀlarà 
Reciclatges Sabaté. L’Institut 
Català del Sòl ja té mig acaba-
da una modificació puntual de 
la normativa. Abans de final 
d’any ha d’estar tancat. Hi un 
acord signat de manera que 
l’empresa es traslladarà du-
rant un termini estipulat de 10 
anys des de que se li atorgui 
la llicència d’obres. Tot plegat 
també ajudarà a millorar molt 
visualment la zona de dar-
rere del castell. En total, són 
90.000 metres quadrats d’am-
pliació del polígon.

El polígon segur que reporta 
a l’Ajuntament molts diners 
en IBI i IAE. Aquí hi ha pen-
dent una revisió de l’IBI, oi?
Sí, la tenim pendent per a l’any 
vinent. Aquí es va fer l’any 
2009 per aplicar-la el 2010, i 
es va enviar una carta fa poc 
a la Gerència del Cadastre 
per a fer-ne una nova revisió. 
Ens van contestar que no ens 
tocava, perquè no havien pas-
sat cinc anys. Bé, doncs això 
passarà el 2015. Sóc consci-
ent que això farà baixar els in-
gressos de l’Ajuntament, però 
també és veritat que ara s’es-
tan pagant molts diners amb 
l’IBI. Una casa pot anar de 800 
a mil euros tranquil·lament, 
i un habitatge unifamiliar de 
200 a 400€. Són molts diners. 
Quan es va fer la revisió, tot 
just començava la crisi i ningú 
no es pensava que les propi-
etats baixarien tant el preu... 
Per valor cadastral, avui mol-
tes finques no es vendrien. De 
moment, l’IBI que es pagarà 
aquest any serà el mateix de 
l’any passat.

Vénen eleccions munici-
pals. Es tornarà a presen-
tar?
M’agradaria estar quatre anys 
més. Quan vaig entrar em 
vaig marcar unes fites, i més 
o menys, s’estan complint, 
sobretot en temes d’equipa-
ments. He tingut també molt 
bon equip. Farem una mica de 
renovació, això sí. 

“S’ha de mirar molt 
bé si es fa un Centre 
de Dia al poble. Ja li 
dic, si haguéssim fet 
la residència d’avis 
com es pretenia 
abans, ara tindríem 
un forat econòmic 
enorme”

“El POUM ja està pre-
sentat, i ara entrarem 
en la fase d’explicar-
ho a tots els regidors 
i després a tots els 
ciutadans”
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El passat diumenge 5 d’octu-
bre, es va celebrar a Gandesa 
el Certamen Pubilla i Hereu de 
Catalunya 2014; l’elecció de la 
pubilla i l’hereu de Catalunya, i 
les pubilles i els hereus territo-
rials, organitzat pel Foment de 
les Tradicions Catalanes.
Per primera vegada, una re-
presentant anoienca va ob-
tenir un títol Nacional; Berta 
Jorba i Riba, pubilla d’Òdena 
va ser proclamada Pubilla de 
les Comarques Barcelonines 
i 2a Dama de Catalunya.  En 
el certamen els hereus i pu-
billes són valorats pels seus 
coneixements culturals i el 
seu desenvolupament perso-
nal així, la Pubilla d’Òdena va 
obtenir el títol de Pubilla de les 
Comarques Barcelonines i 2a 
Dama de Catalunya. 
Marina Carrera, pubilla del 
Pont de Vilomara i Robert 
Monzón, Hereu de Cubelles, 
van ser proclamats pubilla i 
hereu de Catalunya respec-
tivament. La resta de procla-
macions van ser: Albert Marcó 
Díez, de Canet de Mar, Hereu 
de les Comarques Barceloni-
nes; Gisela Falcó Vila, de les 
Borges Blanques, Pubilla de 

les Comarques Lleidatanes; 
Joel Morey, de Torres de Se-
gre, Hereu de les Comarques 
Lleidatanes, Paula Delgado 
Rius, pubilla de la Fatarella, 
Pubilla de les Comarques 
Tarragonines, Emilio Petit 
Sánchez, hereu de Móra la 
Nova, Hereu de les Comar-
ques Tarragonines, Sílvia Pa-
drosa Teixidor, de Santa Pau, 
Pubilla de les Comarques 
Gironines; Marcos Pujolà, de 
Perelada, Hereu de les Co-
marques Gironines; Berta Jor-
ba Riba, d’Òdena, Pubilla de 
les Comarques Barcelonines; 
Amb 17 anys, la Berta és una 
de les Pubilles de Comarques 
Barcelonines i Dama de Ca-
talunya més jove que s’ha 
proclamat mai. Al certamen hi 
han participat 42 pubilles i 29 
hereus provinents de 19 co-
marques catalanes. A més, el 
certamen ha aplegat pubilles 
d’Andorra, Madrid i Saragos-
sa.
L’acte va començar el dissab-
te dia 4 amb la recepció de les 
pubilles i hereus participants, 
cap a les 10,30 del matí van 
iniciar-se els exàmens, escrit 
i entrevista oral, que van per-
metre al jurat poder valorar 

i decidir-se per uns o altres 
candidats.
A la tarda es va celebrar una 
ballada de sardanes i el dia va 
acabar amb un sopar de gala 
amb tots i totes els/les partici-
pants.
Diumenge cap al migdia amb 
totes les pubilles i tots els he-
reus concentrats a la plaça, 
es va donar pas a l’acte de 
proclamació on, a més de la 
pubilla i hereu de Catalunya, 

també es van proclamar les 
pubilles i hereus provincials.
Berta Jorba, Pubilla d’Òde-
na i ara també Pubilla de les 
Comarques Barcelonines i 2a 
Dama de Catalunya  va estar 
acompanyada de la regido-
ra de cultura de l’ajuntament 
d’Òdena i dels companys del 
pubillatge odenenc i dels seus 
familiars.   L’acte va finalitzar 
amb un dinar de germanor i 
cloenda.

Des de l’Ajuntament i en nom 
de tot el poble, volem felicitar 
a la Berta per tan preuat títol, 
en un any essencial pel futur 
del nostre País. Segur que po-
sarà  el nom d’Òdena ben alt, 
tot representant Barcelona i 
Catalunya amb la gran dignitat 
al llarg de tot un any.

Moltes felicitats Berta!

La Pubilla d’Òdena, Berta Jorba i Riba, proclamada Pubilla de 
les Comarques Barcelonines i 2a Dama de Catalunya     

ÒDENA / LA VEU

El proper 15 d’octubre comen-
ça la Campanya de foment de 
la lectura del Bibliobús per in-
fants, enguany centrada en el 
tema de la creació dels sons 
i els invents amb l’espectacle 
del músic Pep Gol  “Inventem 
sons”. 
Al nostre municipi el servei de 
Bibliobús s’ofereix tots els di-
marts de 16h a 19h a la Pla-
ça Major per donar un servei 
de préstec de llibres, material 
audiovisual i ofimàtica, per als 
més petits i fins als més grans, 
totalment gratuït. 
Com cada any a la tardor i per 
iniciar la temporada es presen-
ta la campanya de foment de 
la lectura adreçada als infants. 
En aquesta edició us oferim 
l’espectacle La màquina del so, 
una creació de Pep Gol (www.
pepgol.com) per encuriosir els 
infants al voltant de dos cen-
tres d’interès: d’una banda, els 
sons i el seu tractament en la 
música electrònica, i de l’altra, 
les màquines, els invents i els 
inventors. L’objectiu és que els 
infants vulguin saber-ne més 
sobre el tema i busquin llibres 

i altres materials que respon-
guin a aquests interessos.
La màquina del so és un es-
pectacle que s’endinsa en el 
món del so mitjançant la tec-
nologia. Té una durada apro-
ximada de 55 minuts. Guiats 
per Pep Gol i amb l’ajuda de la 
seva gran màquina del so que 
ocuparà l’escenari, els infants 
gravaran el so que produeixen 
alguns objectes quotidians, 
crearan sons inèdits, s’ample-
jaran la seva veu i experimen-
taran amb les possibilitats de la 
tecnologia per acabar produint 
música electrònica. També 
veuran com només amb una 
gravació de diferents sons es 
pot explicar una història.

El servei del bibliobús
El 2014 el servei de bibliobús 
arriba a 102 municipis amb una 
població de prop de 157.000 
habitants. L’objectiu d’aquest 
servei és proporcionar a les 
poblacions de menys de 3.000 
habitants un accés als llibres 
i a la informació similar al que 
tenen altres poblacions més 
grans amb biblioteques esta-
bles.
El servei s’adreça a tota la po-
blació, adults i infants. Es po-
den fer reserves de documents 
per correu electrònic o per te-
lèfon.
Més informació a: bibliotecavir-
tual.diba.cat

L’espectacle “La màquina del so” 
del Bibliobús arriba a Òdena 

CARME / LA VEU

De la mà de l’Enric Esquer, co-
ordinador del Banc d’Aliments 
de la Comarca de l’Anoia, i 
amb el suport del Consell Co-
marcal de l’Anoia, va tenir lloc 
la Xerrada que duia per títol 
“Pobresa i gent gran”.
L’acte es va dur a terme al Ca-
sal de Carme, dins l’espai de 
Dinamització de Gent Gran, el  
passat dimarts a les cinc de la 
tarda.

Es va oferir una visió global 
de la situació de pobresa al 
nostre país, clarificant alguns 
conceptes  relacionats  amb 
el tema, que sovint són poc 
coneguts, la qual cosa fa que 
es generi  certa confusió, així 
com la repercussió social  i 
l’evolució de la mateixa en els 
últims anys.
Un cop finalitzada l’exposició 
va haver-hi un espai de debat 
i qüestions.

Xerrada “Pobresa i gent gran” 
al Casal de Carme
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Dissabte passat es va re-
presentar la segona obra 
d’aquest concurs. Els encar-
regat foren el grup de teatre 
de l’A.C.R de Fals  que inter-
pretaren l’obra, Metode 33.
L’obra, escrita pel director de 
la companyia, Francesc Par-
cerisas i Lluís Tuneu, és una 
clàssica comèdia d’embolics 
i malentesos, però impreg-
nada d’actualitat gràcies al 
tema principal: la corrupció 
urbanística i les escoltes 
per part d’agències de de-
tectius. Els protagonistes, 
dos diputats catalans, eren 
els encarregats de prepa-
rar la signatura del traspàs 
d’uns terrenys però l’execu-
ció del tracte s’anava veient 
posposada al llarg de l’obra 
pels successius imprevistos, 
en alguns moments un pèl 
repetitius. Així, els temes 
habituals d’aquest tipus de 
comèdies com l’adulteri, la 
xafarderia de la minyona o 
l’arribada d’uns lladres s’ana-
ven barrejant amb les cons-
tants al·lusions a l’actualitat, 
especialment als darrers 
escàndols sobre corrupció 
política. Aquesta encertada 
combinació va fer que el pú-
blic pierenc gaudís d’una en-
tretinguda vetllada al teatre.

IRIS LLOP/CARLES MUNTANER

Una entretinguda vetllada teatral

Demà dissabte és l’hora 
d’Abac Produccions de Lleida, 
que representaran l’obra His-
tòria de 2.
Abac Produccions neix l’any 
1999 amb el propòsit de fer 
activitats de tot tipus rela-
cionades amb l’àmbit tea-
tral.  Així, la temporada 200-
01,Abac Produccions posa 
en escena l’obra Fer un Cafè 
d’Emili Bandellou, aquest 
muntatge es presenta a la Fira 
de teatre al carrer de Tàrrega 
i fa temporada al teatre Malic 
de  Barcelona.
Des d’aquí gairebé cada any 
han presentat un nou especta-
cle. La temporada 2013-14 es-
trenen l’espectacle Història de 
2 i és amb aquesta obra amb 

la qual demà es presenten al 
Concurs de teatre de Piera.
Història de 2 és una obra de 
dos personatges que inter-
preten Joan Bellostas i Mª 
José Moya, d’un sol acte i 
amb una durada d’una hora 
i quart.
Comèdia d’humor social, 
conflictiva i romàntica, en ho-
menatge a tots els professors 
anònims que dia a dia fan 
possible el miracle de l’edu-
cació i l’aprenentatge. En 
aquesta obra original d’Edu-
ardo Galàn, un professor 
que ha tombat la seixantena 
d’anys i una mare jove, com-
parteixen hores de tutoria 
a l’entorn del fill de la mare 
jove, un alumne conflictiu.       

38è. Concurs de Teatre de Piera

FOTOESTUDI ROSELL

PIERA / LA VEU

Aquest divendres, i dins dels 
actes del Correllengua 2014, 
concert del jove cantautor 
pierenc Ot Ribas, ‘El pubill 
del Raval’, i de Cesk Freixas, 
cantautor del Penedès i gua-
nyador dels premis Ender-
rock 2014. 
El concert d’aquests dos 
cantautors es farà a la Sala 
del Teatre Foment de Piera 
a les 22 hores i l’entrada és 
gratuïta.
Cal recordar que el Corre-
llengua va engegar el passat 
divendres 3 d’octubre amb 
la presentació del llibre De-
cidir, un exercici de legitimi-
tat democràtica amb Damià 
Clot, jutge-degà de Badalona 
i promotor del manifest dels 
jutges a favor del dret a de-
cidir, i de Josep M. Noales, 
advocat i mediador. L’Espai 
d’Entitats va acollir una qua-
rantena de persones que van 
seguir les explicacions legals 
d’aquests dos lletrats i van 
poder participar al torn de 
preguntes i reflexions sobre 
la legitimitat per poder votar 
el 9N.
El diumenge 4 a la tarda, el 
Teatre Foment de Piera va 
ser l’escenari de l’obra infan-
til: Avi, què és la Diada? Una 
manera divertida i il·lustrada 
amb ombres xineses per ex-
plicar als més petits per què 
els catalans celebrem l’11 de 
setembre. L’obra va fer gau-
dir tant grans com petits i va 
acostar el públic una mica 
més a la nostra història. Per 
acabar, es va fer una xocola-
tada per a tothom a la plaça 

del Peix.
Des de l’organització del 
Correllengua s’anima a tot-
hom a assistir als actes res-
tants d’aquesta edició:
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 econòmica del 
nou estat”. Xerrada debat 
amb la Sectorial d’Economis-
tes de l’Assemblea Nacional 
Catalana
Dissabte 18 d’octubre
- A les 17 h, a la plaça de la 
Creu
Plantada de colles i gran cer-
cavila
A continuació, a la pl. del 
Peix, IV Mostra de grups fol-
klòrics
Falcons de Piera, Diables de 
Piera, Colla Infantil dels Dia-
bles 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, con-
cert dels Pastorets Rock
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 Sana-
huja
Castanyada Rock. Amb As-
pencat, Strombers, Cor Fort, 
Miquel del Roig i Juantxo 
Skalari

Continuen els actes del 
Correllengua a PieraPIERA / LA VEU

El passat cap de setmana, 
la veïna de Piera Alejandrina 
Bosch i Castells va rebre la 
visita a casa seva dels regi-
dors Josep Llopart i Vanesa 
Fernández-Arroyo, amb motiu 
de la celebració del seu cen-
tenari. 
La iniciativa d’aquesta cele-
bració institucional va venir 
de mans d’una gran amiga de 
la família, l’Emília Vallès, que 
va voler compartir aquest mo-
ment amb els dirigents polítics 
del municipi, molt proper a la 
celebració de la Festa de la 
Gent Gran. “No es recorda-
rà ningú que faig 100 anys”, 
deia dies enrere l’Alejandrina 
al seu fill Enric Moreso i a les 
visites amb què compta habi-
tualment. I grata que va ser 
la sorpresa quan dissabte, 
un dia abans del gran dia, el 
5 d’octubre, la visitaven a la 
seva llar, els dos regidors, que 
li van fer entrega d’un ram de 
flors i d’una placa commemo-
rativa.
Una llarga estona de con-

versa, perquè l’Alejandrina 
ha rebut els 100 anys en un 
molt bon estat de forma física 
i sense cap problema a l’hora 
de reconèixer qui l’envolta. A 
més, aquesta pierenca con-
serva un accentuat sentit de 
l’humor que, tot i l’emotivitat 
del moment, va arrencar més 
d’un somriure als presents, in-
closa la seva veïna del carrer 
Pau Claris, Trini Torras.
És constatat pels estadistes 

Una nova pierenca compleix els 100 anys

que l’esperança de vida de 
la població creix a mida que 
transcorre el temps, i una 
excel·lent prova d’això és 
l’Alejandrina. La població del 
nostre municipi compta amb 
dues persones de 100 anys, 
a les quals l’any vinent s’hi 
afegiran quatre més. Al poble 
també hi viuen dues persones 
que ja han complert els 101 
anys i, dues més que ja han 
bufat 103 espelmes.

PIERA / LA VEU

Per al dissabte 25 d’octubre 
hi ha programada una nova 
sortida cultural organitzada 
per la Biblioteca de Piera 
per apropar-nos a la zona de 
Berga i la seva comarca. 
La visita transcorre a través 
de tres punts de trobada: les 
mines de Cercs, el nucli his-
tòric de Berga i el Museu de 
la Patum.
El Museu de les Mines de 
Cercs, està dedicat mono-
gràficament al carbó i mos-
tra una exposició permanent 
entorn aquest combustible 
fòssil i la vida quotidiana al 
peu de la mina. La visita es 
complementa amb una visi-
ta a l’interior de la mina on 
s’analitzen les condicions de 
treball al llarg del temps.
Paral·lelament, ja a la ciutat 

de Berga, la ruta transcorre-
rà pels seus carrers i indrets 
més emblemàtics. La visita 
guiada mostra un destacat 
ventall de racons i espais 
prou coneguts de la ciutat on 
s’amaguen retalls de la seva 
història medieval i moderna. 
El Museu de la Patum (fes-
ta declarada Obra Mestra 
del Patrimoni Oral i Imma-
terial de la Humanitat per la 
UNESCO), i inaugurat el 25 
de novembre de 2007 amb 
l’objectiu de donar al visitant 
un tast de la festa bergueda-
na tancarà aquesta sortida.
Per a qui hi estigui interes-
sat, les inscripcions es poden 
formalitzar a la biblioteca fins 
al 18 d’octubre i el preu és 
de 39,15 € en concepte de 
transport, dinar i entrades.

Sortida cultural a Berga
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MASQUEFA / LA VEU

Després de l’obligat parèntesi 
de l’estiu, els Cafès amb His-
tòria iniciaran la nova tempo-
rada el dissabte 11 d’octubre 
amb la sessió ‘L’art prero-
mànic a Catalunya’, en què 
s’abordarà un dels estils arqui-
tectònics més vells del nostre 
país. La xerrada tindrà lloc a 
les 5 de la tarda a la Bibliote-
ca i anirà a càrrec de Joaquim 
Graupera, Doctor en Història 
Medieval per la Universitat de 
Barcelona. Els assistents po-
dran escoltar les explicacions i 
fer les seves preguntes al ma-
teix temps que gaudeixen d’un 
cafè acompanyat de dolços.

Inscripcions per a la sortida 
al Born Centre Cultural
D’altra banda, en el marc del 

programa Cafès amb Història, 
la regidoria de Cultura també 
ha programat, per al dissabte 
8 de novembre, una sortida al 
Born Centre Cultural de Bar-
celona. 
Les inscripcions es podran fer 
del 6 al 17 d’octubre a l’Ajunta-
ment (C/ Major, 93), de dilluns 
a divendres. El preu és de 6 
euros –inclou l’autocar i l’en-
trada al Born Centre Cultural- i 
les places són limitades. El 8 
de novembre, l’autocar sortirà 
a 3/4 de 3 de la tarda de da-
vant de l’Ajuntament.
Precisament aquestes sorti-
des culturals per visitar llocs 
d’interès són una de les nove-
tats dels Cafès amb Història 
d’aquest 2014, les quals se 
sumen a les xerrades-col·-
loqui.

Els Cafès amb Història enceten 
temporada amb una xerrada 
sobre l’art preromànic

MASQUEFA / LA VEU

Més de 150 motos vingudes 
d’arreu de Catalunya van par-
ticipar en l’espectacular desfi-
lada pels carrers de Masquefa 
durant la desena edició de la 
Festa de la Moto, que va tenir 
lloc dissabte a La Fàbrica Ro-
gelio Rojo. ‘Motards’ de diver-
sos clubs, així com aficionats 
particulars a aquests vehicles 
de dues rodes, no es van voler 
perdre aquesta convocatòria 
que, de nou, va tornar a ser 
un èxit.
Organitzada per l’Associació 
Motorista 4133 amb la col-
laboració de l’Ajuntament, la 
festa va omplir el recinte de 
La Fàbrica Rogelio Rojo, per 
on van passar més de 500 
persones. Els organitzadors 
fan una valoració molt positiva 
de la festa així com de la bona 

acollida que van tenir totes 
les activitats. Una de les que 
va despertar més curiositat va 
ser l’exposició de motos de di-
versos estils que es va fer a la 
Sala Polivalent.
A més, el pati de la Rojo tam-
bé va ser l’escenari dels con-

La desena Festa de la Moto de 
Masquefa, a tot gas

certs dels grups Panhead i Fe 
Ciega, d’una barbacoa ‘biker’, 
i d’un show ‘burlesque’ de ‘pi-
nups’. Tampoc no hi van faltar 
els estands de roba ‘biker’, 
bijuteria i complements, i una 
cercavila i una tamborinada 
amb els Diables de Piera.

EL BRUC / CONXITA COSTA

En el Ple de la Corporació 
de l’Ajuntament del Bruc del 
passat 17 de setembre, es va 
posar de manifest, una vega-
da més, la política adoptada 
per l’oposició, encapçalada 
per Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), de votar 
sistemàticament en contra a 
tots els projectes liderats per 
l’actual equip de govern diri-
git per l’alcalde, Carles Castro 
(CiU), independentment de 
si aquests són projectes que 
aporten progrés, modernitza-
ció i solucions a les necessi-
tats dels seus vilatans.
En aquest cas, en ple ordi-
nari es va aprovar la partida 
pressupostària que permetrà 
licitar les obres per portar ai-
gua corrent a la urbanització 
Montserrat Parc. Amb aquesta 
obra els veïns d’aquest nucli 
podran veure finalitzat un pro-
jecte que tots els governs an-
teriors han promès i que mai 
s’ha endegat.
Segons fons del govern muni-
cipal, “aquesta ve essent una 
pràctica força estesa entre 
els partits o regidors situats 
a l’oposició del govern que 
opten per no estudiar els as-
sumptes per tal de posicionar-
se de forma argumentada, i 
pel contrari s’escuden en el 
vot negatiu sistemàtic que els 
deixa les portes obertes per a 
presentar recursos, que habi-
tualment venen de la ma d’as-
sessors externs i que de forma 
anòmala configuren els posici-

onaments polítics que en els 
moments del ple no han sabut 
defensar els regidors, quan en 
definitiva són ells els qui han 
estat els escollits pels ciuta-
dans per a fer-ho”.
La urbanització Montserrat 
Parc, ubicada a la zona nord-
oest del terme municipal del 
Bruc, es va construir els anys 
seixanta del segle passat. Ac-
tualment hi ha un cens de més 
de 500 habitants que pateixen 
aquesta situació. El servei de 
subministrament d’aigua pota-
ble i clavegueram no han estat 
mai resolt i, si fins ara els veïns 
de la zona únicament tenen ai-
gua un cop a la setmana, amb 
aquesta obra podran tenir-ne 
regularment, com qualsevol 
altre zona del municipi.
El govern municipal, per opti-
mitzar els recursos econòmics 
i temporals, durà a terme dos 
grans projectes simultània-
ment: l’esmentada obra de 
portada d’aigua i l’arranjament 
del sistema de clavegueram, 
un greu problema mediambi-
ental que s’arrossega des dels 
inicis de la construcció de la 
urbanització i que provoca que 
les aigües residuals es llencin 
a la llera pública contaminant 
els recursos naturals.
Aquests dos projectes han es-
tat prioritaris pel govern actu-
al, i després de dos anys de 
gestions, sobretot econòmi-
ques, es durà a terme. Està 
previst començar l’obra cap a 
finals d’aquest any i acabar-
la a la primavera del 2015. 

Carles Castro, alcalde de 
municipi, afirma que “aquests 
dos projectes són més que 
necessaris, són d’obligació, 
perquè estem parlant primer 
de tenir aigua potable a diari, 
i segon, de no contaminar els 
recursos naturals, i per aquest 
motiu portem des de l’inici de 
la legislatura treballant perquè 
deixi de ser una promesa i 
esdevingui una realitat”. Afe-
geix que “m’hagués agradat 
que tots els nou regidors ha-
guessin votat a favor d’un bé 
fonamental pels nostres veïns, 
però desconec les raons per 
les quals uns s’han abstingut 
i altres hi ha votat en contra”. 
Segons Castro “Tots aquests, 
en definitiva són vots en con-
tra, que deixen clara la vo-
luntat d’ERC d’intentar frenar 
qualsevol iniciativa que es 
vulgui portar a terme a la ur-
banització Montserrat Parc, in-

dependentment de si aquesta 
genera activitat, modernitza-
ció o benefici a la ciutadania. 
Des del govern entenem que 
aquests són vots en contra 
del progrés del Bruc, vots en 
contra la seva modernització, 
vots en contra dels veïns de 
Montserrat Parc i Sant Pau de 
la Guardia. Clarament els re-
gidors que han votat en contra 
ho estan fent, sigui quina sigui 
la proposta que es presenti.”
No obstant, ha estat possible 
l’aprovació amb els vots de 
l’actual equip de Castro (CiU), 
juntament amb els dels regi-
dors del PSC-PM, que segons 
l’alcalde “fins avui han vingut 
recolzant totes aquelles pro-
postes que, amb clara ampli-
tud de mires, han entès impor-
tants pel municipi i permetran 
continuar portant a terme 
aquests projectes, sens dub-
te, projectes de futur pel Bruc”.

ERC del Bruc no recolza la portada d’aigua a la 
urbanització Montserrat Parc

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

Aquest proper diumenge dia 
12 de octubre, l’entitat “SÚMA-
TE” farà una xerrada a la Sala 
d’Exposicions de l’Ajuntament 
de Vallbona d’Anoia (C/Major, 
110) a les 19:30H.
Amb la presència de Eduardo 
Reyes, Presidente de Súma-
te, Jordi Millá, miembro del 
Cercle Català de Negocis, i el 
Pere Gabarra,Sectorial de Ju-
bilados de la ANC parlaran so-
bre la construcció de la Cata-
lunya del futur i las pensions.
Un cop finalitzat l’acte, se ser-
virà coca i cava
SÚMATE és una entitat forma-
da en gran part per catalans 
de llengua i cultura castellana/
espanyola que, per qüesti-
ons familiars i/o d’origen, han 
mantingut aquest patrimoni 
sense renunciar a ser i formar 
part activa de la comunitat na-
cional catalana.
Súmate defensa un debat 
obert, democràtic i participa-
tiu. Vol ser part activa a l’hora 
d’afrontar els reptes socials i 
polítics de Catalunya. Després 
del reiterat menyspreu dels di-
ferents governs de l’Estat es-
panyol cap a les necessitats 
i les justes reivindicacions de 
la societat catalana, ha arri-
bat l’hora de que treballem 
como un sol poble i construïm 
un nou país, en llibertat, que 
respecti la diversitat i amb la 
ferma voluntat que el nostre 
benestar present i el del futur 
dels nostres fills, dependrà de 
les nostres decisions.

Dissabte acte de 
SÚMATE a Vallbona 
d’Anoia
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ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

L’Outdoor Center és un cen-
tre d’activitats a l’aire lliure. 
Consisteix en un punt d’infor-
mació de les rutes i serveis 
turístics de la zona, un punt 
de lloguer de material per a la 
pràctica de l’esport i un espai 
de dinamització d’activitat es-
portives a l’aire lliure.
Per aquest últim trimestre de 
l’any, l’Outdoor Center, con-
juntament amb l’Ajuntament 
dels Hostalets de Pierola, el 
Consell Comarcal de l’Anoia i 
altres entitats organitzarà els 
següents esdeveniments:

Dissabte 25 d’octubre:
ENTRENAMENT DE TRAIL I 
CURSA DE MUNTANYA
Horari: De 9 a 13 hores.
Preu: 5€ (4€ socis UEC Ano-
ia).
Sortida, arribada i inscripci-
ons: A l’Outdoor Center dels 
Hostalets de Pierola (alberg 
Can Roviralta).
Recorregut: 15-17 km. aproxi-
madament per conèixer la va-
rietat paisatgística de contras-
tos que ofereixen els entorns 
dels Hostalets de Pierola, des 
de les vinyes, barrancs, fon-
dalades fins a les serres bos-
coses amb les millors vistes 
al massís de Montserrat.
Desnivell: 500-600 m. de des-
nivell positiu
Organitza: UEC Anoia, Ano-
ia Turisme i Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola.
Inclou:
- Guiatge durant l’entrena-
ment
- Esmorzar per a tot els par-
ticipants
- Assegurança

Diumenge 9 de novembre:
3a CAMINADA INTERGE-
NERACIONAL DELS HOS-
TALETS DE PIEROLA + es-
morzar + visita guiada a les 
instal·lacions del CRIP (Cen-
tre de Restauració i Interpre-
tació Paleontològica) i Alberg 
Rural de Can Roviralta
Horari: De 10 a 13 hores.
Preu: Gratuït.
Concentració: Voluntària al 
Casal d’avis a les 9.15 hores 
per anar junts al punt d’ins-
cripció.
Inscripcions: A l’Outdoor Cen-
ter dels Hostalets de Piero-
la (alberg Can Roviralta) de 
9.30 a 10.00 hores.
Sortida i arribada: A l’Outdoor 
Center dels Hostalets de Pi-
erola (alberg Can Roviralta). 
Sortida a les 10.00 i arribada 
a les 11.30 hores, aproxima-

dament.
Recorregut: 6 km. aproxima-
dament amb una aturada a 
mig recorregut.
Desnivell: 230 m.
Organitza: Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola i Casal 
d’avis.
Inclou:
- Guiatge durant la caminada 
(90 minuts).
- Esmorzar per a tots els parti-
cipants ofert pel Casal d’avis.
- Visita guiada als laborato-
ris, magatzems, despatxos i 
instal·lacions del Centre de 
Recuperació i Interpretació 
Paleontològica i de l’Alberg 
Rural de Can Roviralta.

Diumenge 14 desembre:
3a MARXA BTT “PEDALS 
PER LA MARATÓ” + esmor-
zar
Horari: De 8.00 a 15.00 ho-
res.
Recorreguts i preus: Pedala-
da familiar de 6 km. (gratuïta) 
i Marxa BTT Marató de 40 
km. o 20 km. (16€ Federats I 
19€ No Federats).
Inscripcions: A l’Outdoor Cen-
ter dels Hostalets de Pierola 
(alberg Can Roviralta) fins al 
9 de desembre o telemàtica-
ment fins al 12 desembre mit-
jançant el portal http://www.
amb-bici.com per la marxa de 
40 o 20 km. Per a la pedalada 
familiar el mateix dia, 30 mi-
nuts abans de la sortida.
Sortida: A les 8.30 hores Mar-
xa BTT Pedals per la Marató 
de 40 km. o 20 km. des de 
l’Outdoor Center i a les 11.30 
hores Pedalada familiar de 6 
km. (des de la font del Prat de 
Piera).
Arribada: A la font del Prat a 
Piera.
Organitza: BTT Serra Alta, 
Ajuntament dels Hosta-
lets de Pierola (Comissió 
d’Esports),Club Ciclista Piera 
i Ajuntament de Piera.
Inclou:
- Assegurança.
- Circuits senyalitzats i amb 
avituallaments.
- Esmorzar per als partici-
pants.
- Obsequi d’un Buff com-
memoratiu de la prova i «La 
bossa del participant» amb 
productes dels col·laboradors 
per als participants a les Mar-
xes de 20 o 40 km.

L’Outdoor Center dels Hostalets 
de Pierola presenta les 
activitats per la tardor

MASQUEFA / LA VEU

L’Alzinar de Masquefa, junta-
ment amb la Fundació Aurèlia 
Figueras i el Grup d’Estudi de 
Llengües Amenaçades de la 
Universitat de Barcelona, va 
convocar el I Premi d’(auto)
biografies lingüístiques el pas-
sat mes de maig.
L’objectiu d’aquest projecte és 
crear un fons documental al 
qual s’hi pugui accedir lliure-
ment i, eventualment, realitzar 
activitats com ara projeccions 
de documentals, simposis, 
tallers, activitats didàctiques, 
etc.
El 15 de setembre va concloure 
el termini per presentar-se al I 
Concurs Internacional d’(auto)
biografies lingüístiques. A la 
primera edició d’aquest premi 
s’hi han presentat diverses 
autobiografies en format audi-
ovisual, còmic i text. Els par-
ticipants tenen orígens molt 
diversos, des de comunitats 
indígenes de Mèxic i Argen-
tina fins a catalans d’origen 
alemany, brasiler, croat, cubà, 
ghanès, italià, marroquí, nord-
americà i pakistanès.
En les properes setmanes es 

reunirà el jurat, la decisió del 
qual es donarà a conèixer en 
un acte públic a la Sala L’Aglà 
de L’Alzinar el diumenge 23 de 
novembre. Els membres del ju-
rat són Carles Solà, periodista 
de TV3 i director del programa 
Tot un món; Narcís Iglesias, 
especialista en autobiografies 
lingüístiques, professor de la 
Universitat de Girona; Esteve 
Miralles, escriptor i professor 
de la Universitat Ramon Llull; 
Pere Comellas, traductor i 
professor de la Universitat 
de Barcelona i M. Carme Ju-
nyent, lingüista, professora de 
la Universitat de Barcelona. 
Amb el lliurament dels premis, 

quedarà convocada la segona 
edició del premi.

Què és una (auto)biografia 
lingüística?
És la descripció de les experi-
ències d’una persona en rela-
ció amb les llengües, ja sigui 
formes d’aprenentatge, llen-
gües del seu entorn, formes 
de transmissió familiar i, en fi, 
qualsevol experiència relacio-
nada amb la llengua i les llen-
gües. També formen part les 
biografies lingüístiques que 
descriguin l’experiència lingü-
ística d’altres persones, per 
exemple, mitjançant treballs 
periodístics.

El I Concurs Internacional d’(auto)biografies  
tanca el termini de presentacions amb èxit

MASQUEFA / LA VEU

Agents de la Policia de la Ge-
neralitat – Mossos d’Esquadra 
de l’Àrea d’Investigació Crimi-
nal de la Regió Policial Me-
tropolitana Sud van detenir a 
Masquefa i Martorell, el 25 de 
setembre, quatre homes amb 
edats compreses entre els 20 
i els 30 anys, nacionalitat es-
panyola i veïns de Masquefa i 
Barcelona, com a presumptes 
autors de vuit robatoris amb 
força en establiments comer-
cials. Els detinguts empra-
ven una llança tèrmica per tal 
d’obrir les caixes fortes.
La investigació es va iniciar a 
principis de juny en tenir co-
neixement que s’havien per-
petrat vuit robatoris amb força 
en empreses i botigues de la 
zona del Barcelonès, Baix Llo-
bregat, Baix Penedès i Baix 
Camp. Ja des d’un primer 
moment els investigadors van 
tenir indicis que es podria trac-
tar d’una organització criminal 
especialitzada en aquest tipus 
de delictes.
Aquesta organització tenia 
una estructura jerarquitzada 
ja que cada membre portava 
a terme unes tasques molt 

definides. Normalment els ro-
batoris els duien a terme entre 
tres i quatre persones i tots 
ells tenien coneixement de les 
tasques a realitzar i de la uti-
lització de les eines necessà-
ries. Un d’ells s’encarregava 
de localitzar i estudiar els es-
tabliments comercials per tal 
de poder arribar fins a la caixa 
forta el més aviat possible. Els 
altres membres de la organit-
zació es repartien les tasques 
en el moment del robatori: vi-
gilància abans i durant el ro-
batori, inutilització d’alarmes 
i sistemes de vídeo - vigilàn-
cia, utilització d’inhibidors de 
freqüència i forçament de la 
caixa forta.
El grau d’especialització 
d’aquesta organització era 
molt elevat ja que feien servir 
llances tèrmiques per obrir les 
caixes fortes. Aquesta eina 
funciona amb una barreja 
d’oxigen i acetilè que facilita 
la oxidació del metall i permet 
fondre la caixa forta. En cas de 
no poder dur a terme aquesta 
acció in situ, no dubtaven en 
emportar-se la caixa forta a 
casa del líder de la banda.
Per tal d’accedir als establi-

ments que prèviament havien 
estudiat, els delinqüents for-
çaven les portes d’accés o les 
finestres. En total els detinguts 
van cometre vuit robatoris i 
van sostreure més de 50.000 
euros, a banda dels danys 
ocasionats.
Amb tota la informació reco-
pilada i els autors plenament 
identificats, els Mossos d’Es-
quadra van detenir-los el pas-
sat 25 de setembre. En les en-
trades i escorcolls dels pisos 
dels detinguts, els agents van 
localitzar una gran quantitat 
d’eines i tres bombones de 
butà que eren utilitzades per 
perpetrar els robatoris especi-
alitzats.
Hores d’ara la investigació 
continua oberta i no es des-
carta que puguin estar relaci-
onats amb més fets delictius.
Després de declarar en seu 
judicial, el Jutge va decretar 
llibertat amb càrrecs.

Desmantellada una organització criminal 
especialitzada en robatoris amb força en 
establiments comercials i empreses

La quantitat de diners 
sostrets ascendeix a 
més de 50.000 euros

Activitats com ca-
minades, marxes en 
BTT i entrenament de 
curses de muntanya

Imatge d’una de les autobiografies
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Especial calefacció

61 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@escura.com

ELECTRICITAT INDUSTRIAL I DOMÈSTICA
CLIMATITZACIÓ . DESHUMECTACIÓ
FONTANERIA . SERVEIS AUXILIARS . 
MANTENIMENTS INDUSTRIALS
INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT DE PISCINES

Sant Martí de Tous, 37 local 2 - 08700 IGUALADA (Bcn)
Tel/Fax. 93 803 06 90 - 647 50 49 60 - instal.lacions@gmail.com

unió comercial de 

GASOILS

evitant la feixuga
despesa puntual en l’economia familiar que suposa 

omplir el dipòsit en un sol pagament.
Esculli el termini:

3 a 12 mesos

Ara pot pagar el gasoil de
 calefacció per mensualitats

Distribució de gasoil 
per la calefacció 

a domicili

C. Comarca, 42
08700 IGUALADA

Barcelona
Tel./Fax 93 804 56 45

instalseuba@gmail.com

La tendència dels darrers anys 
posa de manifest l’ús creixent 
de la calefacció. La calefac-
ció pot arribar a representar 
una part molt important de 
l’energia consumida als edifi-
cis. Segons el tipus d’energia 
utilitzat, pot significar més del 
50% dels consums energètics 
totals.
El sistema de calefacció més 
estès en el sector de l’edifi-
cació consisteix en un circuit 
d’aigua que s’escalfa en un 
generador (caldera) i es dis-
tribueix per una xarxa de ca-
nonades fins als emissors de 
calor (radiadors).
Per al sector residencial, la 
calefacció representa el 47% 
del consum d’energia i aquest 
consum es tradueix en: un 
41,8% de gas natural, un 
34,8% d’electricitat, un 20,3% 
de gasoil i GLP (butà i propà), 
un 1,6% de biomassa i un 
0,5% de carbó.

Factors que determinen el 
sistema de calefacció
Els factors que determinen el 
sistema de calefacció són:
- El clima. Depèn de quatre 
paràmetres: la temperatura de 
l’aire, la radiació de les super-
fícies, la humitat relativa i el 
moviment de l’aire.
- El confort. És la sensació 
agradable i equilibrada entre 
humitat, temperatura i qualitat 
de l’aire. La humitat relativa ha 
d’estar compresa entre els va-
lors del 40% al 70%.
- La temperatura. La ideal és 
la que permet que el nostre 
cos exerceixi millor les seves 
funcions.
- La demanda energètica és 
l’energia necessària per man-
tenir unes condicions de be-
nestar a dins de l’edifici, de-
finides reglamentàriament en 
funció de l’ús de l’edifici i de 
la zona climàtica on hi estigui 
situat.

Calefacció per combustible
Els combustibles utilitzats per 
a calefacció poden ser sòlids 
(llenya, carbó), líquids (gasoil, 
fuel) i gasosos (propà, butà i 
gas natural). Actualment els 
que es fan servir més són el 
gasoil, el gas natural o la bi-
omassa. Els motius per esco-
llir-ne un o un altre estan més 
relacionats amb el subminis-
trament que amb la rendibili-
tat.

Calefacció elèctrica directa
És el sistema de calefacció 
més senzill. Es basa en un 
pas del corrent elèctric per 
unes resistències, amb què 
produeix calor per efecte Jou-
le, que s’emet directament a 
l’aire per caldejar en el mateix 
moment en què es produeix, 
sense cap acumulació.
Els tipus d’emissors o equips 
terminals s’agrupen en cinc 
classes: radiadors convencio-
nals, radiadors per infrarojos, 
convectors, ventiloconvectors, 
i terra tèrmic mitjançant fils ca-
lefactors.

Calefacció elèctrica per acu-
mulació
Gràcies als avantatges eco-
nòmics que s’obtenen de 
consumir energia elèctrica du-
rant les hores vall, el sistema 
més emprat és el d’acumula-
ció, que consisteix a escalfar 
un material refractari durant 

la nit mitjançant resistències 
elèctriques, per poder apor-
tar aquesta calor a l’ambient 
durant el dia. Hi ha dos tipus 
d’acumuladors:
- Els acumuladors estàtics dis-
posen d’una entrada d’aire per 
la part inferior i una reixeta de 
sortida per la part superior, de 
forma que l’aire de l’habitació 

pot circular a través del nucli i 
escalfar-s’hi quan hi passa.
- Els acumuladors dinàmics es 
diferencien dels estàtics pel 
fet que l’aire circula a través 
del nucli acumulador forçat 
mitjançant un ventilador.

Més avantatges amb un mi-

llor manteniment
Reviseu periòdicament que la 
temperatura de fums no supe-
ri els paràmetres prefixats. Si 
hi ha un excés de tempera-
tura és convenient revisar la 
combustió i el mode de fun-
cionament de la caldera. Una 
disminució de 20º C de la tem-
peratura dels gasos de sortida 
suposa un augment d’un 1% 
del rendiment de les calderes.
Reviseu l’aïllament de les pa-
rets de la caldera i els refrac-
taris.
Les calderes s’han de sotme-
tre a revisions periòdiques. És 
aconsellable una revisió anual 
a l’inici de la temporada de ca-
lefacció. Una caldera bruta té 
dificultats per a fer la combus-
tió i, per tant, consumeix més.
Feu-la servir amb càrrega ple-

na, sense fraccionar-hi la po-
tència o bé substituïu-la per 
unes quantes calderes.
Purgueu tots els radiadors fins 
assegurar-vos que no hi que-
din bosses d’aire.
Per aconseguir una emissió 
òptima de la calor, no s’han 
de cobrir amb mobles ni altres 

Posem en marxa la calefacció: arriben l’hivern i el fred
objectes que en dificultin el 
funcionament, i cal netejar-ne 
les superfícies.
Si es generen corrents d’aire 
per les cambres d’aire dels 
murs de doble full convé de-
manar pressupost a alguna 
empresa que injecti escumes 
aïllants de poliuretà o de cel-
lulosa.
En dissenyar la instal·lació, 
zonifiqueu les habitacions si-
tuades al nord de les situades 
al sud, ja que a les primeres hi 
haurà més necessitat de cale-
facció.
La ventilació natural ha de re-
alitzar-se abans que comenci 
l’horari de calefacció. No cal 
tenir obertes les finestres més 
de deu minuts per aconseguir 
la renovació total de l’aire.

En locals d’alçària lliure supe-
rior a 4 m s’evitarà l’estratifica-
ció de l’aire durant els perío-
des de demanda de calor.
Cal procurar que els caixetins 
de persiana no tinguin esclet-
xes i estiguin ben aïllats.
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C. Sant Jordi, 11 baixos. Igualada
Tel 93 8053236 - 669 876 361

info@ibusq.com - www.ibusq.com

El teu punt d’instal.lacions i serveis

Serveis:
Enginyeria, Projectes  

Butlletins, Estudis 
energètics, Manteniments, 

Comunitats, Indústria, 
Rehabilitació

Instal.lacions:
Electricitat, Fontaneria,

Climatització, Energia solar, 
Aerotermia, Tractaments 

d’aigua, Refrigeració, 
Enllumenats

Som especialistes en 
energia solar i biomassa

Fins a un 50% d'estalvi en 
combustible a l'any.*
* L'estalvi és amb la 
comparativa de costos de 
pellet i gasoil calefacció

CALDERES DE GAS, GASOIL, BIOMASA, PEL·LETS, 
AEROTERMIA, LLENYA, TERRES RADIANTS,.....

REDACCIÓ / LA VEU

Les baixes temperatures prò-
pies de l’època hivernal en què 
estem, han obligat que en mol-
tes cases es posin en marxa 
els sistemes de calefacció. En 
el nostre país més d’un milió 
d’habitatges disposa de cale-
facció col·lectiva i més de tres 
milions disposen d’un sistema 
individual (electricitat, gas na-
tural, propà, butà, fuel...), amb 
el consegüent increment del 
consum energètic.
La calefacció representa el 
64% del consum energètic to-
tal d’una casa; una despesa 
excessiva que es pot rebaixar 
si fem un ús correcte dels sis-
temes de calefacció. 

Calefacció elèctrica. 
Acumuladors
Els acumuladors de calor són 
aparells d’aspecte semblant 
a una estufa o radiador que 
consumeixen energia elèctrica 
per a produir i emmagatzemar 
calor durant la nit, aprofitant la 
tarifa nocturna -que és durant 
la nit més d’un 53% més ba-
rata- en un màxim de vuit ho-
res-. Els acumuladors deixen 
anar la calor al llarg del dia, a 
mesura que les necessitats de 
calefacció ho requereixen.
Hi ha dos tipus d’acumula-
dors: estàtics i dinàmics. Els 
primers són els més adequats 
per a habitacions petites, amb 
necessitats permanents de 
calefacció, i en les quals no es 
desitja un control exacte de la 
temperatura. La regulació de 
descàrrega dels dinàmics és 
millor, per la qual cosa la seva 
instal·lació resulta més acon-
sellable en espais més grans.
Avantatges. Màxim rendiment 
amb un manteniment nul. El 
cost amb tarifa nocturna és 
menor al dels sistemes de 
gas. Permet regular diferents 

Triar el millor sistema de calefacció
temperatures en l’habitatge, i 
pot instal·lar-se en qualsevol 
lloc, sense necessitat d’obra. 
No consumeix oxigen en el 
punt de producció, ni produeix 
fums ni gasos contaminants, i 
redueix el risc per coexistèn-
cia entre gas i electricitat.
Inconvenients. Preu elevat en 
comparació amb els aparells 
elèctrics tradicionals. No obs-
tant això, si es compara amb 
sistemes basats en caldera i 
circuit d’aigua els preus són 
molt competitius.

Calefacció radiant
La calefacció radiant és el sis-
tema de transmissió de calor 
més natural, i consisteix en 
una estructura de canonades 
davall el sòl que contenen ai-
gua calenta; la superfície de 
calor és més gran i realment 
el cos no arriba a sentir ni fred 
ni calor, sinó que es manté a 
la seva temperatura natural 
(35ºC o 36ºC). Es pot integrar 
en el terra, el sostre o les pa-
rets.
Avantatges. És invisible i 
confortable. Proporciona una 
calor més sana, ja que no 
resseca l’ambient. La calor 
s’expandeix ràpidament i uni-
formement per tota la casa, i 
així aconsegueix una sèrie de 
graus de forma homogènia en 
tota la casa. 
Inconvenients. Per a la seva 
instal·lació, i per a detectar i 
esmenar possibles avaries, 
cal aixecar el terra de l’habitat-
ge. No és recomanable en ca-
ses petites, ni en climes molt 
temperats. És una alternativa 
cara si només s’ha d’utilitzar 
dos o tres mesos a l’any.

Bombes de calor
Aquest sistema, semblant als 
aparells d’aire condicionat, 
permet disfrutar d’una tempe-

ratura ideal durant tot l’any: 
calefacció a l’hivern, aire con-
dicionat a l’estiu i deshumec-
tació en èpoques intermèdies, 
en un únic aparell. Esta pos-
sibilitat de fred/calor fa dels 
aparells amb bomba de calor 
el sistema ideal per a zones 
temperades o càlides.
Avantatges. El gran avantatge 
de la bomba de calor es troba 
en la seva eficiència energè-
tica en calefacció, ja que és 
capaç d’aportar més energia 
que la que consumeix, apro-
ximadament entre 2 i 3 ve-
gades més. Per a aconseguir 
el mateix efecte consumeix 
menys energia (entre un 30% 
i un 65%) que altres aparells o 
sistemes de calefacció i el seu 
cost és més reduït. 
Inconvenients. En zones on 

les condicions climàtiques hi-
vernals són especialment ad-
verses o quan la temperatura 
exterior és molt baixa, pot tenir 
dificultats per a aportar tota la 
calor necessària.

Gas natural
Aquest sistema de calefacció 
és un dels més utilitzats. El gas 
natural és net, no contamina i 
és eficaç. La calefacció indivi-
dual de gas natural escalfa les 
llars a través de radiadors per 
tota la casa, i es caracteritza 
per ser un combustible còmo-
de perquè no cal preocupar-se 
ni del seu emmagatzemament 
ni de la seva distribució. Una 
vegada instal·lat, pot ser utilit-
zat tant com a calefacció com 
per a la producció d’aigua ca-
lenta i per a la cuina.

Avantatges. Permet una regu-
lació fàcil de la calor per les 
habitacions. A més, no neces-
sita tancs de combustible, de 
manera que s’estalvia el man-
teniment, les revisions i la pre-
ocupació de fer la comanda 
cada certa temps. És possible 
mantenir tota la casa a la ma-
teixa temperatura, i així s’evi-
ten els molests canvis bruscs 
de temperatura d’una habita-
ció a una altra. La col·locació 
estratègica dels radiadors per-
met una calor homogènia en 
tota la casa.
Inconvenients. No totes les 
poblacions tenen accés a la 
xarxa de gas natural. En els 
habitatges on no n’hi hagi una 
instal·lació prèvia (caldera, ra-
diadors...) el cost s’incrementa 
considerablement. 
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HOSTALETS DE P. / JOSEP LLOPART

En tots els pobles, en deter-
minades èpoques i per cir-
cumstàncies diferents, es 
produeixen fets que tenen una 
rellevància important. En el 
nostre poble, els Hostalets de 
Pierola, aquesta setmana, un 
d’aquests esdeveniments s’ha 
produït. El restaurant de Ca la 
Goretti canvia de gerència. Dit 
amb altres paraules: la Goretti 
i el Domingo pleguen i tras-
passen el local.
Aquesta notícia ha tingut un 
fort impacte entre tota l’ex-
tensa clientela que durant 27 
anys el restaurant de la Goretti 
ha donat servei, guanyant-se 
un reconegut prestigi per la 
manera d’atendre els clients, 
que en tot moment han tingut 
un tracte exquisit i humà.
Tot va començar el mes de fe-
brer del 1987, quan la Goretti 
i el Domingo em proposen re-
formar els baixos de la casa 
paterna de la Goretti, davant 
de l’actual restaurant. En el 
meu ofici de paleta, sempre 
m’han apassionat aquestes 
feines de reforma, per la sen-
zilla raó que el client  diposita 
en el constructor tota la con-
fiança perquè aquest, amb 
imaginació, tregui el màxim 
profit de la idea que el client 
s’ha imaginat la reforma. Així 
doncs amb una il·lusió, per 
fer la feina, varen transformar  
una entrada i un celler en un 
bar i un menjador. Els espais 
eren reduïts, però els vàrem 
aprofitar molt bé. El menja-
dor decorat amb unes arca-
des de totxo vist, les parets 
escardejades i un terra enra-
jolat amb cairons, li donaven  
una calidesa acollidora. Unes 
fotografies en blanc i negre 

amb vistes del entorn del po-
ble completaven la decoració. 
La barra del bar, en un lateral 
de l’entrada, decorada amb 
ceràmica vidriada catalana i 
plafons de fusta, la feien molt 
vistosa. El local va quedar, en 
conjunt, molt proporcionat pel 
seu aforament que no podia 
sobrepassar les setanta per-
sones.  Un dels inconvenients 
importants era la cuina, Com 
que no es disposava d’espai 
per cuinar els plats del menja-
dor, es va decidir instal·lar la 
cuina a l’últim pis de la casa 
(les golfes). Pujar i baixar més 
de quaranta escales va ser 
una penitència que van su-
portar la Goretti, la seva mare 
Montserrat que era la cuinera 
i la Gema Valls, la cambrera 
que durant molts anys va ser 
la persona de confiança de la 
Goretti.
En un poble petit com el nos-
tre als anys 1987 no era fàcil 
establir-se i muntar un negoci, 
i menys un cafè restaurant, 

ja que el poble disposava del 
cafè tradicional de sempre i 
trencar tabús i costums arre-
lats no era gents fàcil. Però 
la Goretti i el Domingo, amb 
força i molt sacrifici, van ser 
valents i el local es va estre-
nar amb una gran afluència 
de gent, alguns per curiositat, 
altres  ja amb la decisió de ser 
clients.
Van anant passant els anys i 
Ca la Goretti, cada cop més, 
era el lloc ideal per fer algu-
na celebració. Els matins a 
l’esmorzar, el seu pare el Jua-
nito sempre tenia temes de 
conversa amb el seu amic el 
Jaume Esteve i amb tots els 
que diàriament eren clients. 
També era el lloc ideal per les 
converses polítiques  de totes 
les ideologies i fets rellevants 
del moment. La Goretti, sem-
pre  discreta i neutral, repartia 
somriures a tothom. Tant va 
anant creixent la clientela i les  
peticions per fer-hi celebraci-
ons, que al cap de set anys 

Ca la Goretti, una petita història

d’obrir-se el bar restaurant, la 
Goretti i el seu espòs el Do-
mingo es decideixen a cons-
truir un nou establiment.
El lloc escollit és un solar da-
vant mateix de casa seva. Les 
obres de la construcció del nou 
local també me les encarrega-
ren. Com altres vegades, hi 
posem una gran dosi d’il·lusió, 
tot i que aquesta vegada un 
projecte elaborat per arquitec-
te, ja preveu un gran menjador 
i un bar molt generós. També 
una gran cuina i serveis. Però 
la Goretti no vol perdre aquell 
caliu que donen les parets, les 
arcades de totxo, i els enrajo-
lats del primer restaurant. Al-
tre cop fem la decoració inte-
rior al nostre gust. Arcades de 
pedra, arrimadors de rajola. 
Sostre decoratiu amb  bigues 
de fusta i també una barra del 
bar molt personalitzada. El 
local permet un aforament de 
mes de 200  persones.
El dia 12 d’octubre del 1995 
obre les portes la nova Ca la 

Goretti. Una gran quantitat de 
gent s’aplega  per assistir a la 
seva inauguració. És tot un 
èxit i el nou establiment dóna 
un servei més professionalit-
zat, però amb igual tracte tan 
humà com senzill.
El nou establiment dóna una 
cobertura comercial al poble 
que feia falta. Així, per festes 
com la de la gent gran que 
aplega més de cent cinquan-
ta persones, tenen cabuda en 
el nou menjador. Casaments, 
comunions, etc també en fan 
ús i d’aquesta manera el nom 
de Ca la Goretti es va conei-
xent en tot el nostre entorn.
Ara, arribada l’hora de tras-
passar l’activitat, també és 
l’hora de recordar la perso-
nalitat de la Goretti. Una per-
sona compromesa amb tots 
els afers locals. Conciliadora, 
intel·ligent i sempre disposa-
da per ajudar a resoldre pro-
blemes a més d’una família, 
fent-li el servei que pogués 
necessitar. Col·laboradora en 
tots els esdeveniments pú-
blics, i sempre donant suport a 
noves iniciatives. Però si una 
cosa sobresurt en la seva per-
sonalitat, és la seva tendresa 
humana. El seu deix senzill. I 
l’encís de la  seva mirada. 
De vegades entre nosaltres, 
els habitants de poblacions 
petites com la nostra, passen 
persones que per la seva feina 
i més per la seva integració en 
la vida diària, haurien de for-
mar par de la història del poble 
quan deixen la seva activitat. 
Crec que la Goretti i el Domin-
go s’han guanyat un lloc dins 
la història del poble dels Hos-
talets de Pierola.

ANOIA SUD / LA VEU

A la migdiada del divendres, 
unes hores abans de la inau-
guració de la XVIII mostra de 
caves i gastronomia, Cavatast 
de Sant Sadurní d’Anoia, a les 
caves Llopart, es va realitzar 
la presentació de la nova imat-
ge dels seus caves emblemà-
tics: Llopart LEOPARDI Gran 
Reserva Brut Nature i Llopart 
IMPERIAL Gran Reserva Brut.
El acte va començar amb 
una visita al celler de vinifica-
ció, seguit de la cava Original 
1887, cava museu de la famí-
lia on es van elaborar les pri-
meres ampolles LLopart al s 
XIX, continuant pel recent in-

augurat recorregut enoturístic 
de la cava d’envelliment i sala 
de tast.
La família i equip Llopart va 
oferir una original i acollidora 
presentació de les noves imat-
ges a la sala de Tast Ex-Vite. 
Fent explicació de la història i 
recorregut dels caves home-
nejats i una exposició de les 
diverses anyades i formats de 
les etiquetes dels caves LEO-
PARDI i IMPERIAL des de els 
seus inicis. Tampoc i va faltar 
el tast de una ampolla del gran 
reserva Llopart LEOPARDI de 
l’anyada 1993, degollada per 
Pere Llopart, enòleg de la bo-
dega, i es va finalitzar amb 

una divertida representació de 
la història dels orígens, Ber-
nardus Leopardi, amenitzada 
per Pep Picas i Miquel Angel 
Pascual.
Durant l’acte es van degustar 
tots els caves Gran Reserva 
Llopart i els convidats, perio-
distes, mediàtics i consultors 
del món vinícola, com en Ra-
mon Francàs, Ramón Roset, 
Pere Tapias, Astrid Lepp, Sò-
nia Garcia, Xavier Roig, Ri-
card Rafecas, Pep Verges, 
Olga Aibar... van gaudir junt 
amb els Llopart, de un ambi-
ent alegre i distès.
Al matí, la família Llopart, tam-
bé va tenir el plaer d’acollir al 

Presentació nova imatge dels caves Gran reserva Llopart
Leopardi 2009 i Llopart Imperial 2010

Wine Tourism Presstrip in Ca-
talonia, amb periodistes inter-
nacionals, bloggers i experts 
en enoturisme, que han gaudit 

i experimentat durant una set-
mana de visites relacionades 
amb el Turisme Vitivinícola a 
Catalunya.
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MIRALLES / LA VEU

El passat diumenge unes 90 
persones varen participar a 
la caminada familiar de Santa 
Maria de Miralles. Aquest any 
la caminada es va iniciar en-
voltats per una espessa boira 
però a mesura que anàvem 
caminant el sol va lluir amb in-
tensitat. Vàrem anar fins a la 
Creu del Pla, just al límit del 
nostre municipi amb el de la 

Llacuna. Allà vàrem esmorzar 
i  tot seguit varem retornar cap 
a les Antigues Escoles on la 
companyia de titelles GALIOT 
TEATRE ens va oferir l’espec-
tacle El Bavastell antic, inspi-
rat en el 1714 quan un pagès 
ha de fugir perquè no vol pa-
gar el seus impostos. Aquest 
pagès va explicar històries 
molt diverses de faquirs, cui-
ners, generals i reis.

Bona acollida de la caminada 
familiar per Miralles

LA TORRE DE C. / LA VEU

L’Ajuntament de La Torre de 
Claramunt ha començat les 
tasques de manteniment de la 
franja de protecció d’incendis 
de Pinedes de l’Armengol, un 
tallafocs que es va construir 
durant els anys 2006 i 2009. 
En aquells temps, aquesta ac-
tuació va ser pionera, ja que 
La Torre va ser dels primers 
municipis de la comarca que 
executava aquesta mesura 
preventiva contra incendis. El 
pas del temps i les ventades 
que s’han patit des d’alesho-

res han fet necessari iniciar les 
tasques de manteniment per 
assegurar l’eficiència d’aquest 
tallafocs en els pròxims anys. 
Aquestes franges tenen la fun-
ció de tallafocs en cas de de-
clarar-se un incendi forestal, 
una mesura molt efectiva per 
defensar la urbanització i zo-
nes habitades que es troben 
a prop de la zona boscosa, ja 
que es deixen sense vegeta-
ció o amb vegetació molt dis-
persa evitant que, en cas d’in-
cendi, el foc trobi combustible 
que l’alimenti al seu pas.

Per la seva part, l’alcalde del 
municipi, Jaume Riba, ha de-
clarat que “aquesta actuació 
respon al nostre compromís 
de prevenció de riscos d’in-
cendi forestal” i ha afegit que 
”en aquesta mateixa línia s’en-
tenen també totes les actuaci-
ons fetes de manera contínua 
per la conservació de camins 
i sortides d’emergència de 
diferents nuclis de població 
del municipi”. A més a més, 
cal destacar que una part de 
la fusta extreta en aquestes 
actuacions es farà servir en 
el futur per instal.lacions mu-
nicipals que utilitzaran la bio-
massa com a font d’energia 
per les calefaccions dels equi-
paments i escalfament d’aigua 
sanitària.
Està previst ampliar la cam-
panya i durant les pròximes 
setmanes es faran actuacions 
similars a la zona de Serra 
Burgès i el sector NordOest de 
La Torre per tal d’aconseguir 
una franja també adequada a 
la protecció de la població en 
cas de possibles incendis fo-
restals. 

La Torre de Claramunt inicia els treballs de 
manteniment del tallafocs de Pinedes 

LA TORRE DE C. / LA VEU

Els aparells de reanimació 
cardíaca s’han repartit entre 
la policia, el pavelló d’esports 
i els centres socials.
El passat dijous La Torre de 
Claramunt rebia els quatre 
desfibril·ladors externs semi-
automàtics (DEA) que pro-
tegiran als ciutadans d’una 
possible aturada cardíaca. Els 
quatre aparells s’han distribuït 
en punts estratègics del mu-
nicipi: al pavelló esportiu, al 
Centre Social de La Torre, al 
Centre Social de Les Pinedes 
de l’Armengol i al cotxe de pa-
trulla de la policia municipal. 
Està previst que pròximament  
el centre recreatiu de Vilanova 
de Espoia disposi també d’un 
equipament més.
El desfibril·lador és un aparell 
que emet un impuls de corrent 
continuat bifàsic, que atura el 
cor per tal de possibilitar que 
torni a bategar a un ritme nor-
mal i pugui bombar la sang 
correctament. Intervenir ràpi-
dament amb un desfibril·lador 
augmenta les possibilitats de 
supervivència d’algú que ha 
sofert una aturada cardíaca. 
Els desfibril·ladors automàtics 
(DEA) analitzen el ritme cardí-
ac de la víctima i, tots sols, de-
terminen si és convenient do-
nar-li una descàrrega elèctrica 
per poder recuperar el ritme 
normal del cor i permetre que 

torni a bombar la sang. 
L’Ajuntament juntament amb 
l’empresa que ha implantat 
el servei integral de cardio-
protecció, Cardiosos Global 
Protection S.L., han organit-
zar recentment uns  cursos 
formatius per a  18 persones: 
agents municipals, membres 
de diferents entitats i personal 
de l’Ajuntament. Actualment 
qualsevol persona pot utilitzar-
los. Només s’ha de prémer el 
botó d’encesa de l’aparell i 
anar seguint les instruccions 
que dóna la locució. L’única 
acció que cal fer és enganxar 
els pegats - elèctrodes al pit 
de la víctima tal com indica la 
màquina i esperar les instruc-
cions que ens anirà dient. El 
desfibril·lador decideix si és 
convenient administrar la des-

càrrega o no. Si és així només 
s’ha de prémer el botó que 
ens indica mitjançant un LED 
lluminós de l’aparell.
Jaume Riba, alcalde del mu-
nicipi, mostrava la seva sa-
tisfacció pel nou equipament 
subministrat per Cardiosos 
Global Protection S.L. i ex-
plicava que “lamentablement 
tots coneixem algun cas de 
mort sobtada, l’objectiu és fa-
cilitar una ràpida intervenció 
en possibles casos al municipi 
i contribuir a la disminució de 
la mortalitat per aquesta cau-
sa”.
El proper 24 d’octubre es rea-
litzarà una presentació a tots 
els veïns. L’acte tindrà lloc 
a les 19.30 al Centre Social 
Sant Joan Baptista.

La Torre de Claramunt, municipi cardioprotegit
LA TORRE DE C. / LA VEU

El proper 15 d’octubre comen-
ça la Campanya de foment de 
la lectura del Bibliobús per in-
fants, enguany centrada en el 
tema de la creació dels sons 
i els invents amb l’espectacle 
del músic Pep Gol  “Inventem 
sons”. 
Al nostre municipi el servei de 
Bibliobús s’ofereix tots els di-
vendres de 16h a 19h al CEIP 
La Torre i cada últim divendres 
de mes al CEIP Torrescasa-
na de Vilanova d’Espoia de 
15:30h a  18:30h. 
Com cada any a la tardor i per 
iniciar la temporada es pre-
senta la campanya de foment 
de la lectura adreçada als in-
fants. En aquesta edició us 
oferim l’espectacle La màqui-
na del so, una creació de Pep 
Gol (www.pepgol.com) per 
encuriosir els infants al voltant 
de dos centres d’interès: d’una 
banda, els sons i el seu tracta-
ment en la música electrònica, 
i de l’altra, les màquines, els 
invents i els inventors. L’objec-
tiu és que els infants vulguin 
saber-ne més sobre el tema i 
busquin llibres i altres materi-
als que responguin a aquests 
interessos.
La màquina del so és un es-
pectacle que s’endinsa en el 
món del so mitjançant la tec-
nologia. Té una durada apro-

ximada de 55 minuts. Guiats 
per Pep Gol i amb l’ajuda de la 
seva gran màquina del so que 
ocuparà l’escenari, els infants 
gravaran el so que produeixen 
alguns objectes quotidians, 
crearan sons inèdits, s’ample-
jaran la seva veu i experimen-
taran amb les possibilitats de 
la tecnologia per acabar pro-
duint música electrònica. Tam-
bé veuran com només amb 
una gravació de diferents sons 
es pot explicar una història.
A la Torre de Claramunt, La 
màquina del so, el podrem 
veure el divendres 17 d’octu-
bre a les 15.15 h al Ceip La 
Torre.
El servei del bibliobús
El 2014 el servei de biblio-
bús arriba a 102 municipis 
amb una població de prop de 
157.000 habitants. L’objectiu 
d’aquest servei és proporcio-
nar a les poblacions de menys 
de 3.000 habitants un accés 
als llibres i a la informació si-
milar al que tenen altres po-
blacions més grans amb bibli-
oteques estables.
El servei s’adreça a tota la 
població, adults i infants. Es 
poden fer reserves de docu-
ments per correu electrònic o 
per telèfon.
Més informació a: biblioteca-
virtual.diba.cat

L’espectacle “La màquina del 
so” del Bibliobús arriba a la 
Torre de Claramunt 
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CALAF / LA VEU

Dimarts, 7 d’octubre, es va fer 
una xerrada informativa sobre 
el Voluntariat per la llengua a 
la Sala Felip de Calaf. La di-
namitzadora del programa a la 
comarca de l’Anoia va explicar 
que aquesta activitat vol pro-
moure la pràctica del català 
a través de la conversa i que 
ho fa a través de la creació de 
parelles lingüístiques forma-
des per un voluntari, que parla 
català fluïdament, i un apre-
nent, que en té coneixements 
bàsics i vol adquirir fluïdesa. 
És una activitat flexible, cò-
moda i oberta, ja que un cop 
s’assigna una parella lingüís-
tica és la mateixa parella qui 
escull l’hora i el lloc de trobada 
per parlar del que vulguin. La 
persona voluntària dedica una 
hora a la setmana a quedar 
amb l’aprenent i engrescar-lo 
a parlar. 
La xerrada va resultar molt 
productiva, perquè es van for-
mar deu noves parelles lingü-
ístiques que, a partir d’aquesta 

setmana, es trobaran una hora 
a la setmana per conversar en 
català. L’objectiu és que per-
sones com la Mercedes, de 
Granada, o el Cheikh, del Se-
negal, puguin guanyar fluïde-
sa i perdre la vergonya a l’hora 
d’utilitzar el català com a eina 
de comunicació habitual a Ca-
talunya. L’Ajuntament de Calaf 
i el Consell Comarcal de l’Ano-
ia continuen donant suport al 

Cinc parelles lingüístiques comencen 
les trobades a Calaf

programa i en promouen la di-
fusió entre la població. 
Totes aquelles persones inte-
ressades a participar-hi ho po-
den fer en qualsevol moment 
de l’any i se’n poden informar 
al Centre de Recursos per a 
l’Ocupació del municipi o al 
portal  www.vxl.cat, des del 
qual també es poden fer les 
inscripcions en línia. 

ARGENÇOLA / LA VEU

La Diputació de Barcelona 
ha lliurat als l’ajuntaments de 
Santa Maria de Besora i d’Ar-
gençola la cartografia urbana 
actualitzada digital 3D, a es-
cala 1:1000, del municipi, ela-
borada per l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat.
Per aquest treball, a Argenço-
la s’han cartografiat 266 hec-
tàrees del municipi i, a Santa 
Maria de Besora (Osona), 
61. En les dues poblacions, 
la cartografia recull tant les 
hectàrees de sòl urbà com les 
de sòl rústec necessari per a 
la planificació urbanística del 
municipi.
L’actualització d’aquesta car-
tografia facilita els treballs de 
diagnosi, planificació i gestió 
municipal, així com la presa 
de decisions estratègiques 
per part de l’ajuntament. Re-
alitzada a partir d’un vol que 
es restitueix per fotogrametria 
amb treball de camp, conté 
quatre fitxers amb l’altimetria, 
planimetria, toponímia i vialer 
del sòl urbà del municipi, se-
gons plec d’especificacions 
tècniques de la Diputació de 
Barcelona, reconegut per la 
Comissió de Coordinació Car-
togràfica de Catalunya. 
La cartografia topogràfica di-
gital urbana 3D escala 1:1000 

és una eina essencial per al 
desenvolupament de les com-
petències municipals bàsi-
ques i es lliura en els formats 
Microstation, Autocad i PDF 
amb nivells i amb els siste-
mes de coordenades ED50 i 

Cartografia topogràfica urbana digital 
3D, a Argençola

ETRS89. S’utilitza com a base 
de les cartografies temàtiques 
com ara el planejament ur-
banístic, la cartografia de ca-
dastre, les xarxes de serveis i 
equipaments, d’acord amb els 
estàndards tècnics i normati-
ves vigents.
En el marc del suport als ser-
veis i les activitats locals, la 
Diputació de Barcelona assu-
meix l’import d’aquest treball, 
que ha estat de 8.274 € per 
al municipi d’Argençola i de 
2.037 € per al de Santa Maria 
de Besora.

La cartografia topo-
gràfica digital urbana 
és una eina essencial 
per al desenvolupa-
ment de les compe-
tències municipals 
bàsiques

COPONS / LA VEU

El diputat d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge, Marc 
Castells, va visitar ahir al mig-
dia les obres de millora que 
s’han realitzat a la carretera 
BV-1005 de Copons a Vecia-
na, impulsades per la Diputa-
ció de Barcelona. 
En aquesta visita, Marc Cas-

tells va estar acompanyat per 
l’alcalde de Copons, Francesc 
Salamé, i pel de Veciana, Jor-
di Servitje. Entre les actuaci-
ons executades, hi ha la mi-
llora de dues corbes i de tres 
cunetes transitables en una de 
les vores de la calçada, que 
permetran, alhora, una millora 
del drenatge.

Marc Castells visita les obres 
de la carretera de Copons a 
Veciana

BELLPRAT / LA VEU

Bellprat celebra aquest diu-
menge 12 d’octubre, la cin-
quena exhibició castellera 
amb la participació exclusiva 
de dones, en homenatge a 
Nativitat Yarza, que el 1934, 
va ser nomenada alcaldessa 
de Bellprat, sent així la prime-
ra alcaldessa, de Catalunya i 
de l’Estat Espanyol durant la 
República. 
El 19 de setembre de 2009, 
en motiu del 75è aniversari 
del seu nomenament, Bellprat 
va retre-li homenatge fent una 
primera exhibició castellera, 
un acte que ha quedat fixat a 
la història del municipi.
A més, el municipi de Be-
llprat cada any, escull i ret 
homenatge a una dona amb 
esperit lluitador, valenta i ple-
na d’energia que apadrina la 
jornada, una dona a imatge 
i semblança dels valors que 
encarnava Yarza. En aquesta 
ocasió la Molt Honorable Sra. 
Núria de Gispert, presidenta 
del Parlament de Catalunya 
representarà aquests valors.
Així, a la 5a. Diada de Cas-
telleres - Memorial Nativi-
tat Yarza, hi participaran les 
colles; Xicots de Vilafranca, 
Bordegassos de Vilanova i 

els Nois de la Torre. Totes 
elles participaran, a partir de 
les 12h del migdia, a la plaça 
de l’Ajuntament, una exhibi-
ció castellera amb la peculia-
ritat que el tronc dels castells 
estarà format exclusivament 
per dones.
Seguidament, la diada comp-
tarà amb un dinar, una arros-
sada popular. Les inscripci-
ons poden fer-se trucant al 
676.496.647 / 619.469.304. 
El preu del dinar són 10€. 
En el marc de la jornada tam-
bé és celebrarà un Mercat de 
Productes Artesans.

Bellprat celebra aquest 
diumenge la 5a diada de 
castelleres
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CALAF / LA VEU

“Que no pensin per tu” aquest 
és el lema de la trobada de 
joves de l’Anoia que es durà 
a terme aquest divendres, 10 
d’octubre a la Sala d’actes 
municipal de Calaf. 
L’acte està organitzat pel Ser-
vei Comarcal de Joventut del 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
amb el suport de l’Ajuntament 
del municipi, la Diputació de 
Barcelona i la Direcció Gene-
ral de Joventut de la Genera-
litat, i té com a objectiu actuar 
com a punt de trobada per a 
que els joves de la comar-
ca puguin expressar el que 
pensen en relació a diferents 
àmbits com ara l’ocupació, la 
formació, l’oci, la mobilitat, o 
l’associacionisme, per posar 
alguns exemples.
L’acte està obert a joves d’en-
tre 13 i 35 anys, i es durà a 
terme divendres dia 10 d’octu-
bre, a les 18h a la Sala d’actes 

municipal de Calaf.
Els joves que tinguin menys 
de 18 anys i que vulguin assis-
tir a la trobada cal que dema-
nin i emplenin una autorització 
que els facilitarà el Servei Co-
marcal de Joventut del Con-
sell Comarcal (msoldan@
anoiajove.cat, 938051585 o 
679964665). 

Divendres, trobada de joves a 
Calaf: “Que no pensin per tu”

CALAF / LA VEU

Els dies 14, 21 i 28  d’octubre  
i  04, 11 i 18 de novembre, l’es-
cola Alta Segarra de Calaf aco-
llirà sis sessions del programa 
“Créixer en família”, el progra-
ma de suport a la parentalitat 
que té l’objectiu d’orientar, re-
forçar i donar eines als pares 
i les mares en l’educació dels 
seus fills i filles de 3 a 6 anys.
El projecte ha sorgit fruit de la 
col·laboració entre el Departa-
ment de benestar i família de 
la Generalitat, amb els Ser-
veis Socials de l’Ajuntament 
de Calaf i l’AMPA de l’Escola 
Alta Segarra, i constarà de 6 
sessions.
Aquestes sessions seran de 
dues hores de durada, de les 
3 del migdia a les 5h de la tar-
da i van destinades a pares i 
mares amb infants entre 3 i 6 
anys.
En la primera sessió “T’esti-
mo tal com ets?”, que es durà 
a terme dimarts, 14 d’octu-

bre, es posaran sobre la taula 
qüestions com ara: “Com de-
mostrem l’afecte a les nostres 
criatures? Ho fem cada dia?” 
L’objectiu que persegueix la 
sessió és identificar pràctiques 
educatives que promoguin ac-
tituds i contextos afectuosos 
que facilitin el desenvolupa-
ment dels infants i de les se-
ves famílies.
La segona sessió, que por-
ta per títol: “Ho he provat tot, 
però no em fa cas!”, que tindrà 
lloc el 21 d’octubre, tractarà 
sobre els infants de 3 a 6 anys, 
que  comencen a ser molt més 
autònoms, a sentir-se més se-
gurs de si mateixos, a voler ex-
plorar i també a dir-hi la seva. 
L’infant diu sovint “Jo sol!”, “Jo 
puc!”, però també comporta 
situacions d’oposició amb els 
pares i mares: “No vull verdu-
ra!”, “No m’agrada aquest jer-
sei”.
Durant la sessió es posarà 
de manifest com en aquestes 

edats s’inicia un ajust més afi-
nat entre l’autonomia de l’in-
fant i l’autoritat parental.
En la tercera sessió, que es 
desenvoluparà el 28 d’octu-
bre, i sota el títol: “Vols dir que 
ja està ordenat?” es tractaran 
els aprenentatges relacionats 
amb la capacitat de conviu-
re, amb les responsabilitats 
o tasques domèstiques deri-
vades de la vida quotidiana 
en família, que no són gens 
menors ni accidentals. Quan 
l’infant hi participa s’hi sent in-
clòs, útil i capaç perquè és part 
de “l’equip humà” que conviu 
i col·labora a fer millor, més 
còmoda i agradable la vida en 
família.
A la quarta sessió, que es durà 
a terme el 4 de novembre, i 
que portarà per títol “Als nens 
el cotxes i a les nenes les ni-
nes?”, es parlarà sobre educa-
ció afectiva, que  implica ense-
nyar i mostrar valors i actituds 
sobre el cos, els sentiments, 

Comença el programa “Créixer en família”

els rols sexuals i de gènere, 
sense obviar la importància 
del propi jo. La sessió revisarà 
com les criatures aprenen el 
que observen i detecten rols 
estereotipats, així com la im-
portància que pares i mares 
es coresponsabilitzin en les di-
ferents activitats familiars, so-
bretot actuant en coherència 
amb el que es vol transmetre.
L’11 de novembre es durà a 
terme la 5a sessió en la que 
es formularan les següents 
preguntes: “Jugar serveix? 
Aprenem jugant?” I es parlarà 
sobre la importància del joc i 
de com els infants desenvolu-

CALAF / LA VEU

La Plaça dels Arbres acollirà 
aquest dissabte, 11 d’octubre, 
una vegada més una nova edi-
ció del Mercat d’intercanvi i de 
segona mà de Calaf. 
Les parades tornaran a ofe-
rir productes diversos, des de 
roba a sabates, passant per pe-
ces de decoració, llibres, discos 

i un llarg etcètera d’articles per 
bescanviar o bé per comprar a 
preus molt econòmics. 
El mercat d’intercanvi, que es 
durà a terme de les 8 del matí a 
les 2 de la tarda, completa cada 
segon dissabte de mes l’oferta 
del mercat setmanal convenci-
onal de cada dissabte. 

Aquest dissabte, mercat de 
segona mà

pen capacitats i competències 
d’un valor incalculable. 
Finalment la sisena sessió 
serà una sessió monogràfica 
que es durà a terme el 18 de 
novembre. 

Per participar en alguna de les 
sessions d’aquest programa, 
que es gratuït per a les famí-
lies ja que està finançat per a 
la Generalitat de Catalunya, 
cal posar-se en contacte amb 
l’AMPA de l’Escola, o trucar al 
625248087.
Més informació a: www.gen-
cat.cat/benestarifamilia/fami-
lia/creixerenfamilia

COPONS / LA VEU

Sota l’impuls de l’Ajuntament 
de Copons i del Consorci per 
la Promoció Turística de l’Alta 
Anoia, dissabte passat es va 
fer la primera visita guiada pel  
“Copons dels Negociants”. 
Uns 25 visitants, usuaris habi-
tuals de xarxes de turisme cul-
tural, van seguir pels carrers 
de Copons les explicacions 
del context històric i els mo-
tius pels quals una seixantena 
de famílies coponenques van 
arribar a controlar el 80% de 
les vendes de la incipient in-
dústria catalana a la resta de 
la Península.
L’aportació dels coponencs al 
creixement de ciutats con San 
Sebastian o Càceres, o la per-
vivència, dos segles desprès, 
d’entitats bancàries nascudes 

d’aquelles famílies van causar 
sorpresa i admiració. La per-
sistència i vitalitat d’aquestes 
activitats comercials inicia-
des als segles XVIII i XIX per 

El Copons dels Negociants, 
nou itinerari turístic

aquells anoiencs foren motiu 
de comentari.
Aquestes visites guiades tin-
dran continuïtat.

ALTA ANOIA / LA VEU

Ja es poden fer les inscripci-
ons a la nova edició de cursos 
del Tros a la Taula que tenen 
lloc al l Consorci per la Pro-
moció de l’Alta Anoia. L’èxit 
de l’anterior edició ha fet que 
enguany s’hagin programat 
una altra vegada
Amb aquesta proposta forma-
tiva es donen les eines per 
poder elaborar transformats 
dels productes de la terra, 
dels excedents de l’hort, de 
plantes medicinals.

Entre els objectius d’aquests 
cursos hi ha recuperar la 
saviesa popular en quant a 
transformació d’elaborats 
perduda en part per les con-
dicions del mercat i els hàbits 
de consum.
Donar eines senzilles, conèi-
xer els processos necessaris 
per elaborar productes trans-
formats naturals i de qualitat 
amb l’objectiu de que perso-
nes en situació d’atur puguin 
tenir els coneixements neces-
saris per iniciar una activitat 

d’autoocupació. També prete-
nen donar les eines necessà-
ries a aquelles persones que 
ja tenen una activitat econò-
mica en l’àmbit de l’hostaleria 
i que volen ampliar els pro-
ductes ofertats.
Els propers cursos ensenya-
ran a fer conserves, a co-
nèixer la cuina vegetariana , 
a fer pa i es donaran noves 
receptes de rebosteria
Les inscripcions es poden fer 
a info@altaanoia.info o bé al 
telf 93 868.03.66

Nous cursos “Del tros a la taula”
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El passat diumenge dia 5 
d’octubre, amb l’afany de fer 
esport i de conèixer un trosset 
més del municipi, es va cele-
brar la novena caminada po-
pular de Veciana que va portar 
als participants fins al castell 
de Sant Salvador de Miralles.
Tot i el ruixat que va caure 
durant la matinada del mateix 
diumenge més de seixanta 
persones es van congregar 
puntualment a les nou del matí 
a la plaça de Sant Miquel per 
gaudir de la caminada que fi-
nalment es va poder realitzar, 
amb un ferm humit, però sota 
un sol radiant. Des del nucli de 
Veciana es va fer cap al Molí 
de la Roda on el grup va fer 
parada per esmorzar i aga-
far forces per continuar cap 
al castell. Durant la visita pel 
recinte de Sant Salvador els 
participants van poder obser-

var les ruïnes de l’església i 
rectoria, les basses i cisternes 
d’aigua i l’antic cementiri, així 
com gaudir d’unes magnífi-
ques vistes de la zona. Una 
vegada acabada la visita el 
grup va emprendre la tornada 
cap al nucli de Veciana pas-

Veciana va viure una participada 
caminada popular

sant pel camí de Cal Sala de 
Miralles i Cal Brunet. 
A l’arribada un dinar per a 
tots va cloure la jornada lúdi-
ca i esportiva organitzada per 
l’Ajuntament de Veciana amb 
la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona.

Els socis de l’antiga Cooperativa de Calaf 
accepten en judici 125.000€ de Puigpelat

ARGENÇOLA / LA VEU

Diumenge tindrà lloc la quarta 
edició de la fira Tot per al Ca-
vall. Tot segona mà al nucli de 
Porquerisses i organitzat pels 
amics dels Cavall de l’Anoia 
amb la coŀlaboració de l’Ajun-
tament d’Argençola i l’Associa-
ció de Veïns de Porquerisses.
Tot per al cavall pretén ser un 
mercat d’ocasió adreçat als 
usuaris i aficionats del món 
del cavall amb ofertes d’eines, 
guarniments, estris, rencanvis i 
peces de coŀleccionista, a més 
de carros, tartanes, cotxes, 

carruatges i tot per al món del 
cavall de muntura: camions, 
furgons mixtos, remolcs de ca-
valls i per a carruatges i molt 
més.
La fira començarà a les 9 del 
matí i s’allargarà fins les 2 del 
migdia. Comptarà amb servei 
de bar i restauració.
La participació és gratuïta però 
cal inscriure’s al tel. 663 622 
008, al correu electrònic amics-
delscavallsdelanoia@hotmail.
com o a l’Ajuntament d’Argen-
çola, al tel. 93 809 2000.

Diumenge, 4a. Fira Tot per 
al Cavall a Argençola

CALAF / LA VEU

Entre els fruits de tardor que 
vestiran un any més la plaça 
Gran de Calaf durant la festivi-
tat de Tots Sants, les carbasses 
tindran un protagonisme espe-
cial. Un any més l’Ajuntament 
del municipi ha convocat el con-
curs de carbasses, que aquest 
any arriba a la segona edició.
El concurs premiarà la carbas-
sa de més pes i també la més 
original o bonica. El certamen 
és obert a totes aquelles perso-
nes que vulguin presentar-s’hi, 
amb un màxim de dues carbas-
ses. Cal inscriure’s prèviament 
trucant al 938698512 o bé per 
correu electrònic a calaf@diba.

cat. El jurat, que comunicarà el 
seu veredicte el mateix dia de 
Tots Sants a la una del migdia, 
adjudicarà dos premis, consis-
tents en dos sopars per a dues 
persones als restaurants La 
Coppe i La cuina del mercat.
A banda del concurs, la Fira de 
Tots Sants comptarà al llarg del 
matí amb diverses activitats. Es 
repartiran entre els assistents 
més de 90 kg de castanyes 
torrades i 70 litres de mistela, 
gentilesa de l’Ajuntament i amb 
la col·laboració de l’associació 
ARCA. Les bases del concurs 
es poden consultar a www.ca-
laf.cat

Obertes les inscripcions per al 
segon concurs de Carbasses de 
Tots Sants

CALAF / JORDI PUIGGRÒS

Els socis de l’antiga Coope-
rativa de Calaf, la Coopac, 
van acceptar la passada set-
mana en judici una xifra de 
125.000€ aportada per l’ex-
director Josep Puigpelat, com 
a responsabilitat civil. Recor-
dem que, en el seu dia, la Co-
opac va fer fallida per un deute 
total proper als 675.000€, han 
explicat a La Veu alguns so-
cis de la cooperativa, que no 
semblen estar massa d’acord 
amb l’acceptació d’aquests di-
ners. “Aquesta història no s’ha 
acabat, ni molt menys. Amb 
aquesta quantitat no s’arregla 
tot el mal que s’ha fet”, han 
indicat a La Veu. Puigpelat va 
ser denunciat per un grup de 
socis per la seva presumpta 
mala gestió de l‘empresa.
Els 125.000€ que ara ha pa-
gat Puigpelat s’han de sumar 
als 360.000€ que en el seu 
dia es van obtenir de la venda 
a l’empresa “Serveis Agraris” 
de les antigues instaŀlacions 
de la Cooperativa a Calaf, i 
que fins ara guardava el jutjat 
mercantil número 10 de Bar-
celona que gestionava aquest 
afer. 
En total, vénen a ser 485.000€ 
que s’han “recuperat”, diners 
que haurien de servir per a 
abonar quantitats pendents 
als creditors que van quedar 
perjudicats. Quedarien per co-
brar, però, prop de 200.000€, 
sense comptar-hi però “els 

danys i perjudicis que tota 
aquesta història ha suposat 
per a moltíssima gent”, han 
explicat els socis consultats 
per La Veu.
A més d’aquest procés judici-
al de caire civil, cap afegir-ne 
un altre de penal, que van tirar 
endavant un grup de socis, i 
que està pendent d’evolució 
en un dels jutjats penals de 
Barcelona, derivat des d’Igua-
lada.
L’any passat, algunes perso-
nes ja van endegar una cam-
panya pública per donar a co-
nèixer que la Cooperativa es 
trobava en una situació límit. 
Un grup de cooperativistes vo-
lia evitar el tancament al que 

aboca una gestió que denun-
ciaven de “poc transparent”. 
Els socis denunciaven que la 
Cooperativa “va entrar en crisi 
sota la presidència de Josep 
Puigpelat” i van iniciar-se ac-
cions legals contra ell per la 
seva gestió de la societat Cer-
vesa Calamanda. 
Puigpelat va protagonitzar una 
desaparició voluntària el juny 
de 2011. Va sortir de casa seva 
a La Molsosa (Solsonès) per 
reunir-se amb l’assemblea de 
socis de la cooperativa, però 
no va arribar-hi. Al cap de tres 
dies es va saber que Puigpelat 
estava viu i bé de salut perquè 
havia passat dues nits en una 
fonda de Gombrén (Ripollès). 

Instal.lacions de l’antiga Cooperativa, en una imatge d’arxiu.
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El Monbus IHC rep el debutant Manlleu a les Comes 
a la recerca de la segona victòria a l’OK Lliga
IGUALADA / IHC BLOCAT

El Monbus IHC rebrà demà 
dissabte al vespre a les Comes 
la visita del Manlleu, a partir de 
2/4 de 9 del vespre. Es tracta 
d’un dels equips debutants a 
l’OK Lliga, i que, de moment, 
està fent un exceŀlent paper. 
De fet, dels tres partits dispu-
tats fins ara, no n’ha perdut 
cap, amb un bagatge de dues 
victòries i un empat, el darrer a  
Alcoi, diumenge passat.
Els igualadins arriben al partit 
després d’un període de refle-
xió obert per les dues derrotes 
patides fora de casa, a Calafell 
i a la pista del Voltregà, dissab-
te passat. 
A Osona es va repetir la histò-
ria de Calafell. Una gran prime-
ra part sense sentenciar i una 
segona on la victòria s’escapa. 
Va passar al Joan Ortoll i va tor-
nar a passar a l’Oliveres de la 
Riva. Els arlequinats van aca-
bar la primera meitat amb un 0 
a 1 (gol de pla de penal) però 
podrien haver deixat el partit 
pràcticament decidit. Amb un 
bon hoquei i amb moltes oca-
sions l’IHC hauria d’haver ob-
tingut una renda suficient però 
no ho va fer (part de la culpa 
va ser de Torelló, molt inspirat 
en aquests primers 25 minuts). 
I després ho va pagar.
D’entrada l’avantatge de la 
gran primera meitat es va es-
vair en 25 segons quan l’ex-
IHC Dani Rodriguez va acon-
seguir l’empat amb un remat 
afavorit per un parell de rebots 
que va sorprendre l’Elagi, que 
un partit més va signar una 
actuació destacadíssima. L’1 
a 1 es va mantenir invariable 

amb la tranqüil.litat que a casa 
estant fent els deures.
VOLTREGÀ 6 (0/6) Torelló, 
Dani Rodriguez (2), Tirso, 
A.Rodríguez (3), vargas (1), 
equip inicial. Armengol, Grau, 
Anguita.
MONBUS IHC 3 (1/2) Elagi, 
Met Molas (1), Ton Baliu (1), 
Pla (1), Dani, equip inicial, Jas-
sel, J.Muntané. Edgar, Teti. A 
Ferrer
GOLS: 0-1 Pla penal (m 18). 
SEGONA PART. 1-1 Dani (m 
0.25), 2-1 Vargas (m 12.20), 
2-2 Met Molas (m 14), 3-2 
A. Rodriguez (m 16), 4-2 
A.Rodríguez (m 16.20), 5-2 
A.Rodríguez FD (m 17.15), 6-2 
Dani Rodríguez (m 20.30), 6-3 
Ton Baliu (m 21).
Més info a http://ihc.blog.cat

Imatge d’un dels darrers partits de l’IHC a les Comes. Arxiu Joan Guasch.
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Jornada 3
Tordera - ICG Lleida    4 - 2
C.P. Manlleu - Enrile Alcoy  4 - 4
Voltregà - Monbus Igualada  6 - 3
Calafell - Reus Dep.    5 - 3
Vilafranca - FC Barcelona  1 - 3
Cerceda - Noia Freixenet  5 - 2
Moritz Vendrell - HC Liceo  21/10
C.H. Mataró - Club Pati Vic  4/11

         PT j g e p     gf     gc    d
1 FC Barcelona 9 3 3 0 0 21 5 16
2 Cerceda 7 3 2 1 0 15 8 7
3 Reus Dep. 6 3 2 0 1 12 10 2
4 Calafell 6 3 2 0 1 10 14 -4
5 C.P. Manlleu 4 2 1 1 0 9 5 4
6 Club Pati Vic 4 2 1 1 0 6 3 3
7 Voltregà 4 3 1 1 1 11 9 2
8 Enrile Alcoy 4 3 1 1 1 7 11 -4
9 Igualada 3 3 1 0 2 11 10 1
10 HC Liceo 3 2 1 0 1 8 7 1
11 Vilafranca 3 3 1 0 2 8 10 -2
12 Noia Freixenet 3 3 1 0 2 6 11 -5
13 Tordera 3 3 1 0 2 9 15 -6
14 ICG Lleida 1 2 0 1 1 6 8 -2
15 C.H. Mataró 0 2 0 0 2 7 11 -4
16 Moritz Vendrell 0 2 0 0 2 4 13 -9 

Jornada 4
FC Barcelona - Voltregà   6 -2
Club Pati Vic - Moritz Vendrell
Enrile Alcoy - Tordera
Monbus Igualada - C.P. Manlleu
Noia Freixenet - C.H. Mataró
HC Liceo - Calafell    4/11
Reus Dep. - Vilafranca   11/11
ICG Lleida - Cerceda

OK Lliga masculina

PREBE. INICIACIÓ
CH CORBERA - VITALDENT IHC 1-3
PREBENJAMI C
CP OLESA - VITALDENT IHC 2-1
PREBENJAMI B
CP OLESA - VITALDENT IHC 0-3
PREBENJAMI A
VITALDENT IHC - CP RIUDEBITLLES 3-0
BENJAMI B
CE NOIA- IGUALADA HC 0-5
BENJAMI A
IGUALADA HC - HF SANT JOSEP SS 4-10
ALEVI B
IGUALADA HC - CH MATARO 4-6
ALEVI A
IGUALADA HC - GEIEG 2-12
INFANTIL C
GEIEG - IGUALADA HC 9-2
INFANTIL B
CP MANRESA - IHC 2-4
INFANTIL A
BIGUES I RIELLS - IGUALADA HC 3-10
JUVENIL
IGUALADA HC - CP TARADELL 8-5
SUB 23
VOLTREGA - EMB. VALLTER IHC 2-8

Esports

Resultats base
durant molts minuts, fins que 
al minut 12 Vargas va aprofitar 
un rebuig del mateix Elagi per 
posar per davant als blanc-i-
blaus. 
Els de Francesc Monclús no es 
van  enfonsar i van aconseguir 
tornar a entrar al partit amb un 
gol de Molas, engaltant una 
pilota penjada al segon pal. 
(podria haver estat millor per-
què instants abans Pla havia 
disposat d’un penal). No era un 
capgirar marcador però com a 
mínim l’empat revivia l’equip. 
Però quan els arlequinats ha-
vien fet el més difícil va venir 
la sotragada Rodriguez. Un 
hat trick de l’Àlex i un altre gol 
(gran gol) del Dani van trencar 
(ells sí, el partit). A última hora 
Ton Baliu en una gran acció 
individual entrant en diagonal 
des de la banda i encarant To-
relló va deixar el marcador en 

el 6 a 3 definitiu. 
Després del partit, el tècnic 
Francesc Monclús donava el 
seu punt de vista sobre el par-
tit. 
Un altre partit amb bon joc 
d’inici i en canvi pitjor final.
El cert és que l’equip va tre-
ballar molt bé fins el 2-2, amb 
moltes ocasions i control de-
fensiu. Però a partir d’aquí i en 
dues errades en atac més la 
FD varen venir 3 gols seguits 
en contra que van ser defini-
tius. Vàrem pagar molt cares 
les nostres pròpies errades. 
Tot i que no hem d’obviar que 
en molts moments l’equip va 
estar molt ben posicionat.
I en 3 minuts se’n va tot en 
orris.
La veritat és que en la segona 
part ens fan els 6 gols, pràcti-
cament tots ells evitables, tot 
i que tret dels tres minuts fa-

tídics,  l’equip va tenir moltes 
ocasions. Vàrem passar d’es-
tar dins el partit creant ocasi-
ons pel 2-3 a no poder reacci-
onar.
Com es pot guanyar continu-
ïtat?
Cal que l’equip pugui assumir 
el seu rol de control defensiu i 
projecció amb qualitat a porte-
ria durant els 50 minuts, i sa-
bent que ho podem fer, tenim 
capacitat com equip i qualitat 
individual per fer-ho. Segur 
que aquests partits ens se-
guiran fent mes forts i sabrem 
que és el que hem de controlar 
més.
I ara un Manlleu que no està 
notant el canvi de categoria.
Sí, el proper el Manlleu. Un ri-
val que vindrà a fer el seu partit 
i donar-nos el pes del mateix. 
Caldrà fer un partit complert 
com el del Vilafranca. Vindran 

Presenten l’OK Manager, un joc en línia sobre la lliga 
Ja està disponible el OK Ma-
nager, el joc en línia basat en 
els resultats reals dels juga-
dors de l’OK Lliga. Es tracta un 
joc íntegrament per internet 
en el qual cada usuari podrà 
crear infinits equips, cadascú 
amb un pressupost ajustat i 
en el qual haurà de confec-
cionar un model per sumar el 
màxim nombre punts. A partir 
d’ara, qualsevol usuari es po-
drà convertir en entrenador i 
director esportiu dels equips 
d’hoquei patins de la primera 
competició.
Aquests punts s’obtindran 
a través dels resultats reals 
dels jugadors en cada jorna-

da de l’OK Lliga. El preu de 
cada jugador oscil·la també 
al llarg de les jornades depe-
nent dels resultats que facin 
en els partits reals de l’OK 
lliga, el que converteix l’entre-
nador al seu torn en broker, a 
la recerca dels jugadors que 
van a l’alça. 
Aquesta temporada 2014-
2015 serà la primera en la 
qual qualsevol seguidor po-
drà jugar a ser entrenador 
mitjançant aquest joc online. 
Recordem que la propera jor-
nada 5 serà la primera pun-
tuable. 
Per poder jugar, cal entrar a 
l’adreça okmanager.fep.es



L’igualadí Jordi Viladoms, un pilot espectacular i efectiu.

Derrota de l’equip 
de Sots 25 masculí 
del Vilanova Bàsquet 
Endavant
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PATINATGE/ LA VEU

Des del 27 de setembre i fins 
el dissabte 11 d’octubre, es 
celebra a Reus el Mundial de 
Patinatge Artístic, que compta 
amb la participació de 27 pa-
ïsos. 
Les modalitats del Mundial 
són: en Júnior i Sènior (mas-
culí i femení): Figures obliga-
tòries, Patinatge lliure, Com-
binada, Solo Dansa, Parelles 
d’Artístic i Parelles de Dansa.
En Categoria Única: Patinatge 
de Precisió, Grups Show Pe-
tits i Grups Show Grans.
La seu és al Pavelló Olímpic 
Municipal de Reus, que amb 
una cabuda de 3.500 especta-
dors, ja va ser subseu de ho-
quei patins pels Jocs Olímpics 
de Barcelona 92 i del Campi-
onat del Món de Patinatge Ar-
tístic l’any 1997.
Aquest dissabte 11 d’octubre 
a la tarda competirà la iguala-
dina Elisenda Font amb la ca-
tegoria Grup Show Grans “El 
laberint” (fusió del CP Masnou 
i el PA Sant Just durant aques-

El grup de la igualadina Elisenda Font.

La igualadina Elisenda Font, al 
Mundial de Patinatge Artístic a Reus

ta temporada 2014). 
Gràcies a la feina i esforç du-
rant aquesta temporada de 
tots el patinadors i tècnics amb 
la coreografia “El Laberint”, el 
darrer mes d’abril aconsegui-
en la classificació per parti-
cipar en el Mundial, després 
d’haver aconseguit un 3r lloc 
al Campionat d’Europa cele-
brat a Almere (Holanda).
Cal destacar que aquest es-

port pot semblar minoritari, 
però no ho és tant, ja que la 
Federació Catalana ha trami-
tat enguany 10.639 llicències.
Si voleu seguir la competició o 
tenir més informació del Show 
i la Cloenda del Campionat , 
podeu visitar la pàgina  http://
www.reus2014.com.
La Competició de Show Grans 
serà el proper dissabte a les 
19:30 hores.

Adrià Perea, quart classificat a 
la Mitja Marató del Priorat
TRIATLÓ/ LA VEU

El passat dissabte 4 d’octu-
bre es va disputar a Falset la 
Mitja Marató de Muntanya del 
Priorat, cursa que transcorria 
per camins i corriols amb uns 
1400 metres de desnivell acu-
mulat i amb la participació de 
gairebé 200 participants, amb 
Adrià Perea representant al 
CN Igualada/ Best/ Fasol Bi-
cis.
El jove corredor vilanoví va 
sortir ja en les primeres po-
sicions, i malgrat patir una 
caiguda durant els primers 
kilòmetres que li va provocar 
una forta contusió i ferida a 
la cama, va poder continuar 
corrent en les posicions cap-
davanteres de la cursa.
A la segona meitat de la cur-
sa, a partir del km 12, Perea 
ja atrapà el 4rt i 5è classificat, 
corrent amb ells fins als últims 
3 kilòmetres, on mitjançant un 
canvi de ritme, el corredor del 
CNI/ Best/ Fasol Bicis, acon-
seguí despenjar als altres dos 
corredors entrant a meta com 

a 4rt classificat absolut i 3er de 
la seva categoria, amb un bon 
temps de 1 hora i 44 minuts, 
completant així una gran ac-
tuació. El guanyador final fou 
Mikel Besora amb un temps 
de 1 hora i 32 minuts.
Cal agrair la col•laboració a 
l’equip principalment del Club 
Natació Igualada/ BEST equi-
pacions personalitzades/ Bicis 
FASOL i dels següents spon-
sors: Fisioteràpia Regordosa, 
Caprabo Sport, Bàsic Ona Na-
tació, Fitnes Camats i Fruits 
Secs Torra. 

BÀSQUET/ LA VEU

Dissabte, en el seu segon par-
tit de la temporada i amb un 
planter mig renovat, l’equip 
masculí sots 25 del Vilanova 
Basquet va patir una contun-
dent derrota (50-118) davant 
del C. B. Viladecans. Un molt 
bon primer quart (10-17) amb 
un treball excel.lent sota la 
cistella no va tenir continuitat 
en el segon. La pressió en tot 
el camp de l’equip visitant va 
propiciar contínues errades 
i pèrdues de pilota per part 
dels vilanovins que només 
van poder anotar dos punts 
abans d’arribar al descans. 
En la reanudació va tornar el 
bon nivell per part dels locals, 
sobretot en el seu joc interior, 
aconseguint un parcial força 
igualat (21-29). L’últim quart 
no va tenir cap historia més 
enllá de confirmar l’entrega i 
il.lusió dels locals que mai van 
donar una pilota per perduda. 
Tot i la derrota,  les sensaci-
ons són bones de cara a una 
temporada que tot just acaba 
de començar. Parcials: 10-17, 
2-29, 21-29 i 17-43. 
Van jugar: F. Leno (12), O. 
Borrega (7), D. Longarón, 
A. Moreno, H. Castillo (4), A. 
Lloret, R. Manzano (6), O. Gó-
mez, Stalin Rodríguez (15) i P. 
Ropero (6)
Propera jornada: 11-10-2014 
19.50 h. Vilanova-L’Esquitx St. 
Sadurní

Jordi Viladoms participa al ral.li del Marroc 
MOTOR/ JOSEP M. VIDAL

Per pistes d’arena, per pistes 
ràpides, per dunes, s’ha traçat 
el recorregut al llarg de 2.000 
kms, dels que 1.450 corres-
ponen a especials cronome-
trades que configuren al llarg 
de sis etapes el Ral.li Oilybia 

Marroc  amb el patrocini de Sa 
Majestat el Rei Mohammed 
VI,  i amb la participació de 
Jordi Viladoms de Moto Club 
Igualada dins el potent equip 
KTM oficial.
Ja des de el dissabte dia en 
que es va disputar la primera 
etapa, Viladoms va ocupar la 

sisena posició, i que ha anat 
mantenint en els darrers dies 
tot i que a l’etapa de dimarts 
es va veure afectat per proble-
mes gastrointestinals però tot 
i així va continuar pilotant per 
les terres marroquines.
A l’hora d’escriure aquestes 
línies el dimecres al final de la 
penúltima etapa, el pilot igua-
ladí ocupava la setena posició 
i comentava: “El meu objectiu 
va canviar ahir després dels 
problemes físics que vaig te-
nir, i avui tampoc em trobava 
al cent per cent. Tenia clar 
que no era el moment de cór-
rer riscos innecessaris, i més 
veient com estava el terreny, 
pistes amb molta pedra, espe-

cialment perilloses en l’últim 
tram. Crec que ha estat l’es-
pecial més complicada del ral.
li i tot i així he pogut recuperar 
alguns minuts a la classifica-
ció general, això significa que 
he mantingut un bon ritme de 
carrera, en aquest sentit estic 
content “.
Pel que fa al primer lloc aquest 
era pel company d’equip de 
Viladoms, el pilot Marc Coma. 
A la propera edició La Veu 
informarà del desenllaç final 
d’aquest Rall.li del Marroc i 
que per l’anoienc Jordi Vila-
doms així com tambe per la 
resta de participants serveix 
de preparació pel seu gran ob-
jectiu anyal com és el Dakar.

Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’ Anoia només 
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que es celebrarà a finals de mes.

Per més informació truca al tel. 93 804 24 52
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Mariona Marsal, en una acció.
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ELENA ALERT / CFI

Després d’aconseguir els pri-
mers tres punts l’anterior jor-
nada, el C.F. Igualada rebia a 
casa el líder de la competició, 
el Catllar. El partit es presen-
tava complicat ja que els visi-
tants només han cedit un punt 
en tota la temporada, però els 
d’Igualada van sortir decidits a 
lluitar pels 3 punts.
En la primera meitat el domini 
va ser del Catllar que, malgrat 
controlar el joc, no va saber 
foradar la porteria. L’Igualada 
va anar de menys a més i va 
poder aguantar els forts atacs 
del Catllar, arribant al des-
cans amb un 0-0 que deixava 
45 minuts de futbol totalment 
oberts.
La segona part va començar 
amb una tònica totalment dife-
rent: l’Igualada va sortir a per 
totes, pressionant més amunt 
que a la primera meitat i els 
fruits van arribar quan només 
es portaven 5 minuts de joc: 
després d’una passada ver-
tical des del mig camp, Fran 
es colava entre el central i el 
lateral per la dreta de l’àrea i 
aconseguia el primer gol del 

Palet desmarcant-se davant un defensor.

El CFI perd el partit davant el líder 
El Catllar en el darrer moment (1-2)

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

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G3
Jornada 5
Rapitenca UE - Lleida Esp.  0 - 1
St. Ildefons - Vilanova   2 - 2
Viladecans - Torredembarra  3 - 2
Santboià FC - Torreforta   2 - 3
Mollerussa - Amposta   2 - 1
Balaguer - Juv. 25 Sep.   1 - 0
Tàrrega - Morell    0 - 0
Almacelles - Reddis    0 - 1
Igualada - El Catllar    1 - 2

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

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

   PT. p j e p gf  gc df
1 Calaf  12 5 4 0 1 16 8 8
2 Sitges  12 5 4 0 1 11 6 5
3 Les Roquetes 10 5 3 1 1 17 7 10
4 Anoia 10 4 3 1 0 14 5 9
5 La Granada 10 5 3 1 1 15 7 8
6 Odena 9 5 2 3 0 16 9 7
7 Piera  9 5 3 0 2 10 8 2
8 FE Vilafranca 8 4 2 2 0 9 6 3
9 Cubelles 7 5 2 1 2 8 5 3
10 Ribes 6 5 2 0 3 2 6 -4
11 Carme 6 5 2 0 3 12 19 -7
12 M. Igualada 5 4 1 2 1 4 7 -3
13 Riudebitlles 4 4 1 1 2 8 9 -1
14 Base Espirall 3 4 1 0 3 6 10 -4
15 Pª Jove Roq. 3 4 1 0 3 5 11 -6
16 St. Pere M. 1 4 0 1 3 7 11 -4
17 St. Cugat S. 1 5 0 1 4 4 19 -15
18 La Múnia 0 4 0 0 4 3 14 -11 
 

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

PITXITXI DE L’ANOIA

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 6
Torredembarra - Santboià  
Reddis - Viladecans
Morell - Almacelles
Juv. 25 Sep. - Tàrrega
Torreforta - St. Ildefons
Amposta - Igualada
Lleida Esp. - Mollerussa
Vilanova - Rapitenca UE
El Catllar - Balaguer

Jornada 6
Olivella - Begues
Martorell - San Mauro
Júnior - St. J. Despí
Gornal - Vista Alegre
PUD Málaga - Moja
Can Vidalet - St. Andreu B.
Suburense - Unif. Bellvitge
Sant Cugat - Prat B
Espluguenc - Marianao P.

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

Després de la suspensió del 
partit de la setmana passada 
a causa de la pluja, l’Igualada 
Femení tenia un desplaça-
ment molt complicat a casa 
del F.C. Barcelona.
Equipades amb les noves sa-
marretes commemoratives del 
75è aniversari del club, les ju-
gadores igualadines han sortit 
amb un plantejament seriós 
que dificultava les opcions de 
les blaugranes que tenien el 
domini del partit. Tot i així, les 
visitants han gaudit de diver-
ses ocasions de gol en sen-
gles contraatacs. Com que la 
constància té premi, al minut 
36 de la primera, la Mariona 
ha rebut en punta i, guanyant 
per velocitat la defensa, s’ha 

aconseguit el preuat gol que 
els ha donat els tres punts i ha 
tret a l’Igualada la possibilitat 
d’aconseguir un empat que 
hauria estat molt més just.
Diumenge que ve a les 5 de 
la tarda, l’Igualada rep el Sant 
Andreu, un rival que hauria 
de permetre a les igualadines 
d’aconseguir els tres punts. 
IGUALADA: Noelia García, 
Elena Alert, Araceli Barroso, 
Marta Cuadras, Ari Rius, Jès-
sica Pablos, Judit Pablos, Ma-
rina Salanova, Míriam Solias, 
Mariona Marsal (Marta Sáez 
87’), Núria Miquel (Stefany 
Ferrer 82’). Entrenadors Santi 
Ramos i Paco Pablos.
FC BARCELONA: Marta Ale-
many, Arola Aparicio, Queralt 

Gómez, Andrea Cortés, Denia 
Muela (Ona Batlle 55’), Aitana 
Bonamtí, Carla Armengol (Ari-
adna Rovirola 89’), Nerea Va-
leriano, Irina Uribe (Elena Be-
nítez 55’), Paula Fernández, 
Carla Puiggròs. Entrenador: 
Jordi Ventura,
Gols: 0-1 Mariona (36’), 1-1 
Carla Puiggròs (61’), 2-1 Carla 
Puiggròs (93’).

partit. Després del gol l’Igua-
lada es va descol·locar una 
mica però ben aviat va tornar 
a agafar l’odre i a robar pilotes 
a la línia defensiva del Catllar. 
Fruit d’aquesta pressió alta, 
Dalmau va tenir una ocasió 
clara al minut 75 que finalment 
va sortir per sobre el travesser. 
A partir d’aquest moment el 
partit es va convertir en un 
seguit d’anades i vingudes 
d’ambdós equips: al minut 
77, Bernat treia, providenci-
al, una pilota de sota els pals 
de la porteria Igualadina i 
dos minuts més tard l’àrbitre 
anul·lava un gol a l’Igualada 
després d’una rematada de 
Bacha dins l’àrea. Amb el par-
tit boig va arribar el primer gol 
del Catllar: jugada ràpida per 
la banda esquerre, centrada a 
l’àrea petita i rematada a boca 
de canó del davanter groc. El 
gol (al minut 81) va ser un cop 
dur per als igualadins que ja 
començaven a somiar amb 
els 3 punts. Els últims minuts 
van continuar amb la matei-
xa tònica d’atacs per ambdós 
costats, i tot i que l’Iguala-
da va tenir alguna molt bona 

ocasió, va ser el Catllar qui va 
sentenciar el partit al minut 88 
després de rematar una fal-
ta xutada des de la zona de 
3/4. Amb el temps quasi fina-
litzat l’Igualada ho va intentar 
tot per aconseguir empatar el 
partit però, malgrat les ocasi-
ons, cap pilota més va entrar 
al fons de la xarxa.
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
EL CATLLAR, C.E: Alejan-
dro Rodenas, Eduard Escote, 
Raul Garcia, Imanol Gomez, 
Carlos Henarejos, Jordi Pa-
redes, Àlex Pedrosa, Edgar 
Cañellas, Víctor Solà, Víc-
tor Morillas, Amador Voces. 
Suplents: Joan Maria Clavé, 
Alexandre Gonzalez, Ricard 
Monge, Miquel Aguirre, Sergi 
Grau, Deiver Valdez, Francis-
co José Marín.   

Amb 5 gols:
Xavier Valls  Òdena  5
Julià López  Calaf  5 
David Garrido  Masquefa  5 
Amb 4 gols:
Carlos Simón  San Mauro  4
Edgar Rodríguez  Piera  4
Amb 3 gols:
Jordi Hernan  Carme  3
Jordi Boleda  Carme  3
Gerard Jorba  Òdena  3
Francesc Arévalo   Igualada  3
Ismael Copoví  PM Tossa  3
Manuel Fernández PM Tossa   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
Xavi Mas  Piera  2
Jose M. Sillero  Capellades  2
Norbert Ferrer   Capellades  2
Gerard González  Masquefa  2
Josep Solà  Jorba  2
La classificació es publicarà segons la que 
proporcioni la FCF en funció de l’exposat en 
les actes de cada partit.

futbol 4A CATALANA G7

   Pt. P J E P Gf  Gc
1 Masquefa 9 3 3 0 0 18 0   
2 PM Tossa 9 3 3 0 0 11 0    
3 La Pobla Cl. 9 3 3 0 0 7 2    
4 Hostalets P. 7 3 2 1 0 5 0    
5 Fatima 6 3 2 0 1 7 3    
6 Jorba 6 3 2 0 1 8 7    
7 Tous 4 3 1 1 1 7 4    
8 Capellades 4 3 1 1 1 6 6    
9 Ateneu PBI 3 2 1 0 1 4 4  
10 Vilanova C. 3 3 1 0 2 5 6 
11 Rebrot 1 2 0 1 1 3 6 
12 La Llacuna 1 3 0 1 2 3 8  
13 Cabrera 1 3 0 1 2 2 11  
14 San Mauro 0 3 0 0 3 2 6  
15 La Torre Cl. 0 2 0 0 2 0 9    
16 La Paz 0 2 0 0 2 0 16 

Jornada 3
Capellades - PM Tossa   0-4
Cabrera - Jorba     0-3
Vilanova C. - La Llacuna    2-0
Masquefa  - La Paz     11-0
Rebrot - Hostalets P.    0-3
Tous - Pobla Clar.     2-4
San Mauro B  - Ateneu PBI  2-3
Torre Clar. - Fàtima    0-5

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

El femení cau a Can Barça per la mínima (2-1)
plantat sola davant la portera 
fent pujar el 0-1 al marcador.
Amb aquest avantatge s’ha 
arribat al descans. A la sego-
na part, el partit ha continuat 
amb la mateixa tònica si bé 
les blaugranes han pressionat 
encara una mica més. Amb 
aquesta pressió suplementà-
ria, els contraatacs es feien 
cada vegada més difícils i la 
resistència ha caigut a la mitja 
hora de partit quan les locals 
han aconseguit l’empat.
D’aquí al final, tot igual, excep-
tuant que l’Igualada s’ha anat 
estirant una miqueta més per 
mirar d’aconseguir un segon 
gol que donés els tres punts. 
No ha estat així i en el llarg 
temps afegit, les locals han 



Equip aleví B.

El Tennis Montbui 
continua invicte a la 
Lliga Catalana 
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NATACIÓ / CNI

La temporada del C.N.I. 2014-
15 ha començat amb força. 
Després del tastet de la par-
ticipació en la 71a. Travessa 
al Llac de Banyoles del 21 de 
setembre, a on les categories 
Junior i infantil gran van nedar 
2.000 m, infantils petits i ale-
vins grans 1.000 m i els ale-
vins petits van nedar 400m. 
amb molt bons resultats pels 
nostres nedadors.
El diumenge  28 de setembre 
es va celebrar al Port de Bar-
celona  la 87a. travessa al port 
amb una nodrida representa-
ció  de les categories Junior, 
Infantil I Aleví  que varen ne-
dar 1000m. Els resultats en 
menors masculí : un magnífic 
2n. lloc de Bernat Esteban, se-
guit per Jaume López (6è), Nil 
Enriquez (17è), Andreu Ber-
mejo (26è), Jan Naranjo (43è) 
i Aleix Casal (54è). Els resul-
tats en  menors femenines, 
destacar la 8a. posició d’ An-
drea Pérez, seguida per Judit 
Ibarra (10a), Laura Rodriguez 
(20a), Alicia Pérez (35a), Car-
la Alemany (40a), Janna Blaya 
(41a), Judit González (64a) i  
Maria Pérez (66a). En cate-

El CNI comença la temporada amb força

goria infantils masculins: l’11a 
posició per Alex Varea, seguit 
per Xavi Tort (40a), Marçal Ro-
driguez (42a), Guillem Martín 
(49a) i Mikel Naranjo (51a). I 
en categoria infantil femeni-
nes: La 26a per Ona Brunet i 
Elia Ibarra (31a).
Els passats 4 i 5 d’octubre es 
va iniciar la lliga  de la Federa-
ció Catalana en les categories 
de Junior i Infantil. El dissabte,  

a la piscina del Club Natació 
Minurisa (a Manresa), van te-
nir lloc les proves de  1500 m 
lliures masculins i 400 m. estils 
femenins;  i el diumenge, a les 
instal·lacions del Club Natació 
Barcelona,  400m. estils mas-
culins i 800 m. lliures feme-
nins. En total 15 nedadors/es 
molt motivats en aquest inici 
de temporada que van obtenir 
molts bons resultats en gene-

ral, aconseguint en la majoria 
de les proves mínimes pels 
Campionats de Catalunya.
Juniors participants: Ona Bru-
net i Elia Ibarra. Infantils: Nil 
Enríquez, Bernat Esteban, 
Jaume López, Marçal Rodri-
guez, Amaru Rubio, Xavi Tort, 
Alex Varea, Carla Alemany, 
Judit Ibarra, Esther Morillo, 
Alicia Pérez, Andrea Pérez, 
Laura Rodriguez. 

TENNIS / REDACCIÓ

El dissabte 4 d’octubre els 
jugadors del primer equip ab-
solut del Club Tennis Montbui 
es van desplaçar a les instal-
lacions de la Societat Espor-
tiva Torribera situades a la 
població de Santa Coloma de 
Gramenet, on es van imposar 
a l’ equip rival per un 4 a 1.
Els jugadors que van formar l’ 
equip d’ aquesta jornada van 
ser José María Torres (6/0-
6/4), Oriol Bosch (6/3-6/4), 
Pau Trenado (6/1-6/1), Martí 
Dou (6/3-3/6-6/7) i Miquel Car-
reño amb Albert Rovira a la 
modalitat de dobles (6/1-6/3).
La propera jornada l’hauran 
de disputar el 18 d’octubre 
contra l’equip del Club Tennis 
Sitges, a la vila del Garraf.

Sense sort per a l’HC Montbui

HOQUEI / HCM

Tercera jornada i l’HC Montbui 
no acaba d’arrencar del tot. 
Igual que molt altres partits, 
va començar perdent al primer 
minut de partit, per culpa d’un 
rebot a dintre de l’àrea. Tot i 
aquest gol, el partit va seguir 
molt igualat durant tota la pri-
mera part i amb bones oca-
sions pels dos equips, però 
van ser els locals que van sa-
ber aprofitar una falta directa 
per posar-se amb dos gols 
d’avantatge. A la mitja part el 
marcador estava amb un re-
sultat de 2 gols a 0 pel Casal. 
La segona part va començar 
malament pel Montbui, ja que 
va rebre el tercer gol. Però tot 
i el resultat advers, l’HC Mont-
bui Nolor va seguir treballant 
per igualar el marcador, cosa 
que va aconseguir en 5 minuts 
de bon joc i molta efectivitat. 
En aquest moment el marca-
dor reflectia un 3 a 3 molt es-

perançador, però tot i la bona 
dinàmica, el Casal no va abai-
xar els braços i va aconseguir 
dos gols. El partit es situava 
amb un 5 a 3 al marcador 
quan un gol afortunat dels lo-
cals va situar el 6 a 3. El partit 
es va suspendre 10 minuts per 
un tall de llum, però després el 
Montbui no va gaudir de grans 
ocasions. 
HC Montbui: Pep Ferrer (por-
ter), Albert Vidal, Daniel Gual, 
Edu Cassadó i Bernat Perelló 
-inicial- Marcel Monclús (3), 
Isaac Gual, Iván Rica  i Roger 
Madrid (porter). Pròxim Partit: 
HC Montbui Nolor-Palau de 
Plegamans (Avui divendres, 
21.30h a Can Passanals).
Resultats base:
St. Ramon-HCM Preb in. (3-0)
Sferic-HCM Benjamí (12-4)
HCM Aleví B-Vilassar B (5-9)
HCM Aleví A-Vilassar C (10-0)
GEiEG-HCM Juvenil (8-2)
HCM Júnior-Masquefa (2-4) 

Resultats de la 
jornada del 
Club Ping Pong 
Igualada

TENNIS TAULA / REDACCIÓ

1ª Estatal : Cpp Igualada Ctai  
2- Borgues Blanques 4
2ª Estatal : Cpp Igualada Ctai  
4  -  Ctt Esparraguera 3
3ª Estatal : Ateneu 1882  4  -  
Cpp Igualada Ctai  2
El passat cap de setmana va 
començar la temporada pels 
equips que participen a les 
competicions estatals.
En el partit de 1ª Estatal dispu-
tat a Igualada, contra el potent 
Borges Blanques, tot i fer un 
gran encontre, es va decantar 
per l’equip visitant. Jugaren 
Joan Masip (1), Jordi Satorras 
(1) i Albert Matsuoka.
A 2ª Estatal partit de gran ri-
valitat contra l’Esparreguera, 
molt emocionant i disputat fins 
a l’últim punt de la partida de 
dobles. Jugaren Daniel Luco 
(2’5), Roger Domingo (1’5) i 
Francesc Masip.
A 3ª Estatal desplaçament a 
Sant Joan d’Espí, amb derrota 
previsible, donat el potencial 
del rival. Jugaren Joan Bertran 
(2), Joan Moriana i Miguel Mo-
riana. Propera jornada:
1ª Estatal:  Torroella de Mont-
grí-Igualada; 2ª Estatal : Pa-
rets del Vallés-Igualada; 3ª 
Estatal: Igualada-Molins de 
Rei (Dissabte, 17h a les Co-
mes).
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BÀSQUET / LA VEU

Els blaus es disposaven a 
jugar el seu tercer partit, en 
aquest cas fora de casa, con-
tra un rival fort com és l’Espar-
reguera.
El primer període del partit, va 
estar marcat per un joc ràpid 
però poc encert per part dels 
dos equips, sense imaginar el 
que passaria moments des-
prés. Els blaus van arribar al 
final del primer quart guanyant 
per una diferència de dos 
punts.
Entrant al segon quart, els 
locals van començar a portar 
el ritme del partit, mostrant 
un gran encert, i trobant co-
moditat en el camp. Els blaus 
també van saber trobar més 
ocasions d’encert, però que 
no van ser suficients per evi-
tar la remuntada dels jugadors 
d’Andrés Joya, que van mar-
xar a la mitja part amb el mar-
cador a favor, 35-31.
Durant el tercer quart, els lo-
cals van mostrar el seu poder 
des de la línea de triple, fent 5 
triples que els donaven la mà-

El CBI masculí cau de set punts a 
Esparreguera (78-71)

xima diferència del partit. Van 
ser deu minuts marcats per la 
facilitat d’Esparreguera de fer 
punts, i la dificultat que posa-
ven als blaus per poder trobar 
situacions fàcils de bàsquet. 
Finalment, van fer un parcial 
de 27-10, que posava les co-
ses molt difícils als jugadors 
de Raül Caballero.
En els últims minuts de partit, 
l’Igualada va començar amb 
força per intentar canviar les 
coses, arribant a escurçar for-
ça les distàncies. Van mostrar 
un joc diferent al que haviem 
vist durant el tercer quart, des-
pertant de cop, arribant a fer 
tres triples seguits. Tot i així, 
no va ser possible la remun-
tada. Finalment el matx va 
acabar amb un marcador de 
Tenea-CB Esparreguera 78 – 
Physic CB Igualada A 71.

Tenea-CB Esparreguera: A. 
Meri (6), A. Jorba (11), F. Riera 
(10), M. Jorba (10), A. Quiran 
(10), I. Expósito (0), A. Fon-
tanals (19), S. Fluvia (1), P. 
Campaña (3), R. Romero (8).

Physic CB Igualada A: Q. Pa-
drós (2), R.Riu (5), E.Burgès 
(10), M.Moliner (6), J.Torres 
(7), C.Fons (12), A.Gual (4), 
A.Roca (4), M. Padrós (13), 
E.Tejero (8) i S.Laguarta (0)
Parcials: 12-14, 23-17 (35-31), 
27-10 (62-41), 16-30 (78-71)
Àrbitres: X. Gotsens, E. Gar-
cia
El següent cap de setmana, 
dissabte 11 d’octubre, l’equip 
igualadí jugarà contra UE Hor-
ta A, a les 19:45h a Les Co-
mes.

El sènior femení perd 
en el debut a casa 
Debut a casa amb derrota del 
sènior femení A del Depimés 
CB Igualada . Les igualadines 
van perdre 57 a 62 davant un 
bon Hospitalet.
Les locals van caure fruit d’un 
primer quart molt fluix tant en 
atac com en defensa. Moltes 
pilotes perdudes i poca activi-
tat defensiva van donar un clar 
4 a 14 en els primers 10 min. 
a l’equip visitant. En el segon 
el joc es va igualar, però enca-

ra amb diferències a favor de 
les visitants que van marcar el 
ritme del partit. Al descans 18 
a 28.
A la represa els primers mi-
nuts va reaccionar les iguala-
dines, però van tornar a caure 
en els errors de sempre: pre-
cipitació ofensiva i moltes pilo-
tes perdudes. Aquest fet ho va 
saber aprofitar l’equip visitant 
i va aconseguir una màxima 
avantatge de 16 punts a favor 
(24-40). Tot i això les locals 
van lluitar i reaccionar i amb 
un bon joc col.lectiu i una mica 
més d’encert va retallar fins el 
37 a 42, resultat final del tercer 
quart. En el darrer les igualadi-
nes van continuar amb la seva 

bona reacció i van capgirar el 
marcador al seu favor 54-50 
a falta de 3 min pel final. Els 
darrer minuts van ser d’infart 
. Els tirs lliures a favor de les 
visitants i pilotes perdudes de 
nou de les locals van donar 
la victòria a les d’Hospitalet. 
Proper partit diumenge al matí 
pista del Bam a Barcelona.
Parcials: 4-14, 18-28, 37-42, 
57-62
C. Carner (4), C. Miramunt (-), 
M. Quintana (7), N. Soler (8), 
J. Salanova (-), E. Compte (3), 
M. Amatlle, A. Acevedo (14), 
B. Sellarès (5), C. Bargalló (-) 
J. Fuertes (16), A. Denti (bai-
xa).

Resultats i cròniques dels equips base del CBI
SENIOR FEMENÍ B
CB PRAT 60 
CB IGUALADA B 50
C.Martínez (8), J.Codina (4), 
C.Solé (2), M.Fernández 
(3), C.Oller (8) -cinc inicial-, 
M.Sàbat (4), M.Masegosa (7), 
M.Calleja (6), M.Fernández 
Pintó, L.Rius (6). Lesionades: 
J.Lamolla, L.Ferrer
Parcials: 16-14, 12-15 (28-29), 
20-9 (48-38), 12-12 (60-50)
Àrbitre: D.Gambín
Primera derrota de la tempo-
rada del jove CB Igualada B a 
la pista del CB Prat B.
SENIOR MASCULÍ B
CB CORBERA VERMELL 42
CB IGUALADA “B” 74
Intensitat seria la paraula que 
podria definir el partit disputat 
pels anoiencs dissabte a la 
tarda a la pista del CB Corbe-
ra.
P.Benito 2, X.Leon 15, 
B.Marimon 2, M.Benito 24, 
S.Tarrida 16, M.Màximo 6, 
J.Fons 1, G.Vilagines 4, 
A.Yebra 4.
SOTS-21 FEMENÍ
Aquest dissabte vam disputar 
el nostre segon partit de lliga 
de la temporada, el partit CB 
Igualada – BF Castelldefels, 
amb el resultat final de 41 – 
36, victòria per a l’equip local.
Marina Espejo (8), Núria Bar-
ral (4), Clara Roca (3), Marina 
Palmés (4), Mariona Barral 

(6), Èlia Díez (7), Marta Llo-
rens (1), Sílvia Tomàs, Núria 
Torrens (2) i Cristina Garcia 
(6).
CADET MASCULÍ A
SANT GABRIEL VILADE-
CANS 32 CB IGUALADA 66
Debut amb victòria del ca-
det “A” masculí en la lliga de 
promoció nivell “A”. El rival, el 
Sant Gabriel de Viladecans, 
no va tenir cap opció ja que els 
igualadins varen realitzar un 
bon primer període tal i com 
demostra el 4 a 20 de parcial.
Puig 11, Fratila 18, Carpi 2, 
Romero 2, Latorre 10 -cinc ini-
cial- Farrès 2, Gabarró A 4, Gil 
12, Cavalletto 5, Gabarró B (-)
CADET MASCULÍ C
CB Igualada C 68
CB Cornellà Blau 67
Emocionant partit el jugat a 
Les Comes el dissabte al matí, 
en el que el joves igualadins 

debutaven a la categoria Ca-
det.
O. Llopart, D. Aguirre, G. So-
teras, T. Lamolla, G. Morera, 
S.Torrellardona, M. Sanchez, 
N. Riba, A. Matencio i R. Mar-
sà.
INFANTIL MASCULÍ
CB PIERA: 4
CB IGUALADA TRIOPTIC: 55
Els infantils comencen la tem-
porada guanyant al CB Piera.
Amb una mica de nervis inici-
aven el partit els infantils de 
l’Igualada, però de seguida 
van poder imposar la seva su-
perioritat. 
B. Aguilar, J. Segura, O.Godó, 
T. Lamolla, J. Moreno, J. Quin-
tana, E. Tomàs, B. Soteras, I. 
Raurich.
CADET FEMENÍ A
CB SAMA VILANOVA-CFA 58
CB IGUALADA A 67
Gran partit igualadí davant el 

Samà en el primer partit de la 
competició a nivell A. 
P.Rosello(25), C. Maestre (4), 
E. Pedregosa (6), E. Roda (4), 
J. Bartolí(4), A. Marsa (-), C. 
Odena (17), C. Gracia (2), M. 
Fernandez (5). 
PREMINI MASCULÍ
BÀSQUET CASTELLBISBAL 
50 – CBIGUALADA 48
Estrena del preminis a la pista 
del Castellbisbal, per molts ju-
gadors el primer partit amb la 
samarreta del CBIgualada.
Han jugat: Bernat Esteve, 
Marc Perez, Diego Calle, Al-
bert Vancells, Ricard Sàbat, 
Biel Sevilla, Olau Riera, Albert 
Sàbat, Eudald Balsells, Joan 
Comas i Pere Moreno.
MINI FEMENÍ A
CB IGUALADA A, 51
FEMENÍ MARESME 3V, 101
Les igualadines han tingut una 
actitud boníssima i no han dei-
xat de treballar durant els vuit 
períodes tot i que l’equip visi-
tant era clarament superior. 
Farrés, Morros, Díaz-Guerra, 
Vancells, Gudel, Acevedo, 
Ordi i Farnós. Eren baixa: Solà 
i Poncell.
MINI FEMENÍ B
CB IGUALADA B 13 – BÀS-
QUET SAMÀ VILANOVA 63
Les igualadines s’han trobat 
amb un equip més potent físi-
cament, superior tècnicament 
i molt organitzat en defensa. 
Elena Romeu, Gisela Bocac-

he, Marina Vallès, Mar Clara-
munt, Jana Puig, Marta Ger, 
Sara Homs, Sara Mitjans, Jú-
lia Pujolà, Mireia Casas, Aina 
Gonzalez i Precious Akudo. 
No va jugar: Meritxell Soma-
carrera.
MINI FEMENÍ C
CB IGUALADA C 49
CB ESPARREGUERA 23
Bon inici de temporada de les 
minis, que vencen un Esparra-
guera molt superior físicament 
però poc intens.
Sara Vich, Beth Muxí, Pilar 
Pintó, Arlet Cots, Sira Díaz-
Guerra, Alba Ribalta, Carla 
Solà, Blanca Altés, Martina 
Forner i Clàudia Roblas. No 
va poder jugar per lesió; Judit 
Mas, esperem que es recuperi 
aviat.
MINI MASCULÍ A
Els minis A del Club Bàsquet 
Igualada comencen la tempo-
rada amb una bona victòria, 
66-16 contra el Solsona.
Pere Miquel Marbà, Dani Ji-
ménez, Tià Castelltort, Gil 
Bachs, Jorge Fuentes, Arnau 
Brunet, Adrià Peña, Arnau 
Baltà, Oriol Viladrich, Martí Ar-
carons, Carles Tort.
MINI MASCULÍ B
El partit el jugarem contra el 
Manyanet Molins B. Malgrat la 
diferència en el marcador 81 a 
32, va ser un partit que s’havia 
de lluitar.



Bon ral.li de Pons i Haro al mundial de França.
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL (Estrasburg)

L’avant penúltima prova del 
campionat del món de raŀlis 
era el Ral·li de França que va 
tenir la seva seu central a la 
ciutat d’Estrasburg, amb els 
trams cronometrats tots ells 
d’asfalt per les carreteres al-
sacianes, amb la participació 
del pilot osonenc Xevi Pons 
copilotat per l’odenenc Àlex 
Haro amb Ford Fiesta R5.
El ral·li francès constava de 
divuit trams, set el divendres 
durant la primera etapa, sis el 
dissabte i quatre a la darrera 
etapa del diumenge. Pons i 
Haro participaven a la catego-
ria de WRC2 tot i que sense 
puntuar doncs cal fer la ins-
cripció a principis de tempora-
da, com així ho faran de cara 
a la propera del 2015 i en la 

El manresà de Moto Club Igualada, Miquel Marsol.

Cinquè lloc de Xevi Pons i l’odenenc 
Àlex Haro al ral·li de França

que seran un ferms aspirants 
al títol de WRC2.
Quan estaven fent uns bons 
registres en els trams del di-
vendres i en els primers del 
dissabte van patir una pun-
xada de pneumàtic que els hi 
va fer perdre tres minuts, tot 
i això aconseguien el cinquè 
lloc a WRC i el dinovè a la ge-
neral absoluta.
Al finalitzar el ral·li Xevi i Àlex 
comentaven: “El balanç del 
Ral·li de França és bo, sobre-
tot perquè estem cada vegada 
més contents amb el cotxe 
i havent progressat bastant 
respecte al Ral·li d’Alemanya. 
El resultats no han sigut molt 
bons per culpa de la punxada 
del pneumàtic, però en cro-
nos estem més endavant del 
que estàvem anteriorment. 

El perdre els tres minuts ha 
sigut una llàstima, però en 
conjunt estem molt contents 
de como han anat les coses 
en una prova amb els trams 
d’asfalt molt ràpids en els que 
hem anat perfectament amb el 
Ford Fiesta R5 i en el que els 
pneumàtics Hankook han anat 
perfectes. Cada vegada millo-
rem més i estem en la bona 
direcció”.
El guanyador del ral·li va ser el 
finlandès Jari-Matti Latvala co-
pilotat per Miikka Anttila amb 
VW Polo R WRC, seguit del 
noruec  Mikkelsen també amb 
VW Polo R WRC, completant 
el podi Kris Meeke amb Ci-
troën DS3 WRC. El quart lloc 
fou pel càntabre Dani Sordo 
copilotat pel català Marc Martí 
amb Hyundai i20 WRC.

Presència del MCI 
a la Pujada a El Farell
MOTOR / ENRIC RUIZ

El passat cap de setmana es 
va disputar la sisena proba del 
Campionat de Catalunya de 
Muntanya amb la 18a Pujada 
a el Farell, a Caldes de Mont-
buí. Sota la mà de l’escuderia 
Penya Motorista 10 x Hora i la 
col·laboració de AB Motors-
port i Montbui Racing Vallès 
la cursa va comptar amb una 
50a d’equips inscrits, 11 dels 
quals corresponien a vehicles 
monoplaces. 
La climatologia va ser la pro-
tagonista del dia, deixant en 
condicions de pluja les dues 
pujades cronometrades del 
dia un cop es van disputar 
les dues mànigues d’entrena-
ments en sec, fet que va fer 
perdre qualsevol referència 
obtinguda amb anterioritat als 
pilots.
El guanyador absolut va ser  
Jordi Galofré, amb un Speed-
Car, seguit de Francesc Mun-
né, amb Demon-Car i de l’An-
dorrà Ramon Plaus amb un 
Speed-Car GTR, tots tres amb 

monoplaces.
En la categoria de Turismes 
Felix Jurado es va emportar la 
victòria amb el seu Mitsubishi 
Lancer Evo VII, afavorit per la 
tracció total del seu vehicle, 
seguit de Santi Vega, amb el 
seu petit Citroën AX.
Cal destacar també la molt 
bona actuació d’en Miquel 
Marsol, pilot manresà del Moto 
Club Igualada, que a bord del 
seu Mitsubishi Lancer Evo IX 
va assolir la tercera posició al 
grup FX i la 7ª entre els Turis-
mes  amb la millor marca de 
3’41.365” en un traçat de poc 
mes de 4150 metres . 
També va ser present en 
aquesta proba Enric Ruiz, ofi-
cial del Moto Club Igualada, 
que va actuar en aquesta cur-
sa com a Cap de Comissaris 
Tècnics.
La propera cita del campionat 
de Muntanya serà el proper 
dia 12 d’Octubre amb la dis-
puta de la XV Pujada al Pont 
de Vilomara, a Manresa.

Laura Orgué guanya el Grand Prix 
Sportful de Rollerski a Itàlia
MOTOR / ENRIC RUIZ

La fondista Laura Orgué s’ha 
proclamat campiona en la ca-
tegoria femenina del Grand 
Prix Sportful a Itàlia. Ha estat 
una cursa molt disputada, fins 
que la igualadina ha aconse-
guit escapar-se en l’últim tram 
deixant a la italiana Mary Pi-
ller en segona posició, a 15 
segons. El tercer lloc ha estat 
per a l’experimentada fondis-
ta ucraïnesa Valentina Xevt-
xenko, bronze en els 30km en 
els Mundials de fons de Libe-
rec 2009. 
El tècnic de l’equip de fons de 
la RFEDI, Franco Puntel, s’ha 
mostrat satisfet i assegura que 
“ha estat un molt bon resultat 
en una competició molt dis-
putada. Els dos components 
de l’equip espanyol d’esquí 
de fons han fet un gran salt 
qualitatiu respecte la tempo-
rada passada. Ja van millorar 

posicions a finals de la tempo-
rada passada i ara estan molt 
forts, física i mentalment. El 
punt d’inflexió va estar en els 
resultats dels Jocs Olímpics 
de Sotxi, amb el 10è lloc de 
Orgué en els 30km i el 33è de 
Rojo en la modalitat de 50km. 
Tenim moltes esperances di-
positades en l’hivern que co-
mençarà en breu”. 
Després de la seva bona pre-
temporada, en què han sumat 

4 concentracions als Alps, 
dues d’elles als Alps italians i 
les dues restants a Ramsau, 
els Alps austríacs, tant Orgué 
com el seu company Imanol 
Rojo ja tenen en ment les pri-
meres carreres. El primer rep-
te que els espera és una FIS 
en Beitostoelen, Noruega, del 
21 al 23 de novembre. I del 5 
al 7 de desembre disputaran 
la primera Copa del Món a Li-
llehammer, Noruega.

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.



Joan Morros i Carles Planell per les carreteres Berguedanes.
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ESQUAIX/ DAVID JAUME

La federació catalana orga-
nitza pels més iniciats un mini 
circuit que engloba nens i 
nenes que des de molt petits 
ja comencen a practicar l’es-
quaix. Aquest circuit i l’escola 
esportiva catalana seran un 
dels grans projectes fede-
ratius del 20015. Just a les 
faldes de Collserola, el club 
Ciutat Diagonal va organitzar 
el campionat infantil de tar-
dor amb 7 igualadins partici-
pants. Tot i que el resultat és 
el de menys, la Berta Aguirre 
va ser la millor classificada 4a 
desprès de guanyar un set a 
les dues millors júniors catala-
nes, Selena Georgieva i Maria 
Pajares. Els altres igualadins 
participants Mar Aguirre, Ge-
rard Sabariegos, Guillem i Ge-

Xavier Bargalló en una de les espectaculars zones,

Campionat de tardor al Ciutat 
Diagonal per a l’Esquaix Igualada

Morros finalitza al “top ten” 
del Ral·li Open d’Avià
MOTOR / ENRIC RUIZ

El passat dissabte dia 13 de 
setembre es va disputar la 
novena edició del Ral.li amb 
seu a Avià i puntuable per 
la Copa Catalana de Ral·lis 
d’Asfalt amb coeficient 6, per 
l’Open Bridgestone de Ral·lis 
i pel Campionat de Catalunya 
de Regularitat. Organitzat per 
l’escuderia Amics del Motor 
d’Avià els del Berguedà en-
guany van poder arreplegar 
52 equips provinents d’arreu 
del País. El recorregut cons-
tava de 7 trams d’especials 3 
dels quals eren diferents, amb 
un total d’uns 60,14 kms cro-
nometrats.
Albert Orriols i Manel Muñoz 
van ser els clars dominadors 
de la cursa adjudicant-se el 
millor temps en la totalitat dels 
trams amb el seu Porsche 
911 GT3 Cup Rallye. L’Equip 
format per Martinez-Larrosa, 
amb BMW 320 E30, van ser 
els segons classificats a 1 mi-
nut 46 segons d’Orriols , se-

rard Fusté, Nil Aguilera i Jofre 
Barrufet van tenir diferent sort 
però sense desentonar gens 
ni mica i més tenint en compte 
de que alguns d’ells debuta-
ven en competició federada.
 
Proves d’accés a tècnics de 
nivell-I a l’IGD Esquaix
Feia molts anys que la fe-
deració catalana no feia cap 
convocatòria per formar nous 
tècnics. L’entitat igualadina 
va tenir el passat dissabte a 
molts dels futurs tècnics que 
posaran en marxa la futura 
escola catalana d’esquaix. La 
matinal que constava de varis 
exercicis va tenir una notabi-
líssima resposta sota les or-
dres del nostre coach del club 
Nasi Herms, el neozelandès 
Toni Griffin, director del curs i 

el responsable de la secreta-
ria gral de l’esport, Josep Ma. 
Povill. Entre els aspirants, el 
David Aguilar i el Joel Jaume. 
En breu sabrem si han passat 
el tall o no.

Rànquings d’octubre
La federació i la PSA (ràn-
quing mundial), han tret els 
nous ràquings d’aquest mes. 
De nou el nostre jove igualadí 
Bernat Jaume, encara en edat 
júnior, és el millor classificat, 2 
del rànquing català i 220 del 
mundial. També en el mascu-
lí, el Nasi Herms ocupa la 13a 
posició i el Joel Jaume la 15a 
i el Nil Munné en 27a. A nivell 
femení, la Berta segueix en 
17è lloc i la Mar apareix 20a, 
per primer cop entre les TOP 
20, catalanes.

guits de Borrellas-Sunyé, clars 
coneixedors de la zona, que 
amb el seu Mitsubishi Lancer 
Evo VII van finalitzar tercers a 
poc mes de 1’52”.
Joan Morros i Carles Planell, 
equip del Moto Club Igualada, 
van quallar una de les millors 
actuacions d’aquesta tempo-
rada 2014 , finalitzant amb el 
seu Volkswagen Golf GTI en 
la 10ª posició absoluta i 2ons 
del Grup HL, en una cursa on 
l’Odenenc Morros va demos-
trar la seva conducció sobre 
les sinuoses carreteres Ber-
guedanes arribant fins i tot a 
assolir un 8è scratch a l’últim 
tram del dia “Cal Rosal”.
Des del Moto Club Igualada 
animem a l’Equip Igualadí a 
seguir amb la mateixa pro-
gressió en la resta de la tem-
porada.
La propera cursa que puntu-
arà per la Copa de Catalunya 
de Ral·lis d’Asfalt serà el Ral.
li de Valls previst pel proper 11 
d’Octubre. 

MOTOR / ENRIC RUIZ

El passat diumenge dia 28 de 
setembre es va disputar la pe-
núltima prova de la temporada 
del Campionat de Trial 4x4 ce-
lebrada en aquesta ocasió a la 
població Osonenca de Callde-
tenes. Organitzada pel Grup 
4x4 d’Osona, la prova reunia 
10 equips dividits en els dos 
grups segons la seva prepara-
ció. La cita osonenca va reunir 
un bon grapat d’afeccionats, 
tònica molt habitual durant 
tota la Temporada 2014.
En el Grup A reservat per a ve-
hicles de sèrie, el triomf va ser 
per a Dani Codina, que amb un 
Jeep Wrangler, aconsegueix 
d’aquesta manera empatar a 
punts nets al Campionat amb 
l’Anna Emilio, que en aquesta 
ocasió va ser segona amb el 
seu Mercedes G a nomes un 
punt de Codina. Aquest fet fa 
que el Campionat es decidei-
xi a l’ultima proba de la Tem-
porada, fruit de la igualtat i 
competitivitat que existeix en 

Pilots de Moto Club Igualada al Trial 4x4 de Calldetenes
aquest Esport.
En la categoria del grup B, 
Florenci Rius amb un Range 
Rover V8 va ser el clar vence-
dor amb 51 punts, conservant 
així la seva primera posició al 
Campionat de Catalunya dels 
vehicles preparats, però seguit 
molt de prop (nomes els sepa-
ren 6 punts) del pilot del Moto 
Club Igualada Xavier Bargalló 
i el seu motxiller Alfons Marga-
rit, que amb el seu Defender 
90 van ser segons a Calldete-
nes amb 81 punts. Bargalló va 
patir un “fiasco” a una de les 
zones fruit d’una semibolca-
da sense conseqüències però 
que li va fe perdre un grapat 
de punts molt valuosos que el 
van apartar de la victòria.
El tercer classificat fou l’Agus-
tí Ros, amb Mercedes G, que 
va finalitzar la cursa amb 90 
punts. Bargalló i Rius també 
es juguen el Campionat en 
l’ultima proba de Trial 4x4 a 
Muntanyola prevista per avui 
10 d’Octubre.  



Gran pas endavant dels cadets del CHI.
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TRIATLÓ / CAI

El passat dissabte 4 octubre 
es va celebrar 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.
La prova amb rècord d’inscrits 
va haver de tancar inscripci-
ons dies abans al previst una 
vegada es va arribar al màxim 
d’inscrits. Van participar gai-
rebé 190 nens d’arreu de Ca-
talunya compresos entre les 
categories de Prebenjamins 
(nascuts any 2007 - 2008) 
fins als més grans, els cadets 
(nascuts any 1999 - 2000).
En un dia assolellat i molt bona 
temperatura, tots els partici-
pants i acompanyants van po-
der gaudir d’un gran dia d’es-
port i lleure. Els participants 
van iniciar la triatló a la piscina 
del complex infinit on van fer el 
tram de natació, a continuació 
van fer el tram de ciclisme pels 
voltants de l’estadi atlètic i per 
acabar van realitzar la cursa a 
peu per l’estadi atlètic d’Igua-
lada. Prèviament a la prova el 
triatleta professional igualadí 
Albert Moreno va fer una pe-
tita demostració de la triatló 

Grup de participants a la triatló.

190 nens a la Triatló Infantil d’Igualada

als més joves, a més va estar 
present junt amb la resta d’au-
toritats a l’entrega de trofeus.
Una vegada finalitzada la pro-
va tots els participants i acom-
panyants van poder gaudir 
d’un berenar amb coca i xoco-
lata. Des del CAI triatló Petro-
miralles, agrair la col·laboració 

i implicació de tots els mem-
bres del club i voluntaris que 
van ajudar a que la prova es 
dugués a terme en perfectes 
condicions.
Recordem que durant els pro-
pers dies es penjaran fotos de 
la prova al facebook del CAI 
triatló.

L’Handbol Igualada s’estrena 
amb victòria (30-19)
HANDBOL / CHI

Primer partit de lliga de la tem-
porada que ha començat be 
per l’Igualada davant el St. 
Andreu. Molt bon partit dels 
nostres jugadors que han do-
minat clarament tot el  temps, 
anant sempre per davant en el 
marcador. Un partit trepidant, 
molt ràpid i amb jugades que 
podem dir de pissarra per part 
del Igualada. 
Aquesta temporada s’han afe-
git nous jugadors provinents 
de la “pedrera” del nostre club 
que ho estan fent molt bé, col-
laborant amb l’equip i donant 
força nova i nou entrenador 
Josep Manel Jimenez, als que 
desitgem molta sort.
El públic assistent, mig pavelló 
ple, ha gaudit d’un bon partit 
d’handbol. La primera part ha 
acabat amb 13 a 8 per l’Igua-
lada i el resultat final de 30 a 
19.
Entrenats per Josep Manel 
Jimenez, han jugat: Ruben 
Alvarez (1), Josep Lluis Alva-
rez (1), Adrià Suero (4), Jordi 
Vilarrubias (2), Pol Cantero 
(6), J.Ramallo (1), Miquel Al-

bareda, David Cubí (1), Jordi 
Grado (4), Esteve Lezama( 2) 
Oscar Visa (5), Sergi Garcia 
(2). Porters: Jordi Bermejo (9 
a.) Robert Canadell (7 a.)

El cadet, a la 
Lliga Catalana
Dissabte i diumenge passats 
l’equip cadet masculí del Club 
Handbol Igualada va jugar les 
fases d’ascens a Lliga Catala-
na, davant l’OAR Gràcia Sa-
badell. A l’anada, a casa, es 
va guanyar clarament per 30-
18. A la tornada, amb molt pa-
timent, els locals van guanyar 
33-21. Finalment, l’equip mas-
culí del Club Handbol Igualada 
jugarà la màxima competició 
catalana d’handbol: la Lliga 
Catalana.
Pel Club Handbol Igualada 
van jugar: Toni Barrantes, 
Max Segura, Dani Navarro, 
Nil Subirana, Pep Bové, Arnau 
Capitán, Pol Riba, Cesc Car-
les, Josep Marcé, Nico Oroz-
co Joel Caño i Manel Muñoz; a 
la porteria Adrià Senar i Martí 
Méndez. Com a entrenadors: 
Roger Calzada i Ana Vázquez.

Fort càstig al Mestre Vila Vell 
per al CFS Òdena
FUTBOL SALA / CFS ÒDENA

Primer partit del sènior del 
CFS Òdena a casa i segona 
derrota a la Lliga en dos par-
tits jugats, aquest cop però 
de forma molt més dolorosa i 
dura que la jornada anterior. 
Els odenencs van caure per 3 
gols a 11 contra el Baganes, 
equip que l’any passat militava 
a 1a divisió. 
No hi va haver color durant tot 
el partit ja que els visitants ja 
dominaven per 0-5 al descans 
amb un Òdena molt descol-
locat defensivament i rebent 
gairebé tots els gols amb pi-
lota al segon pal, guanyant 
l’esquena molt fàcilment. El 
proper cap de setmana és jor-
nada de descans pel sènior de 
segona divisió que no jugarà 

el proper partit fins el dia 19 
d’octubre a la pista del Caste-
llar FS. 
Van jugar per part del CFS 
Òdena:  Josep, Andoni, Javi, 
Gerard(2), Sergi, Cristian, 
Àlex(1), Joan i Jordi. Molta 
sort i força per a continuar 
aprenent al món del futbol 
sala.

Nom

Adreça

Localitat

Tel

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA



Participants en el torneig disputat a les pistes del Molí Nou.
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VÒLEI / GUILLEM GONZÁLEZ

El sènior masculí A va perdre 
dissabte al Gimnàs de Les 
Comes contra un Gavà liderat 
per l’exjugador de la selecció 
cubana i participant als Jocs 
Olímpics d’Atlanta’96 i Ate-
nes’04, Juan Miguel Rosell. 
Tot el partit va estar marcat pel 
jugador cubà que, a més, és 
l’actual campió de Catalunya 
de vòlei platja i l’indiscutible 
cap de files de l’equip (parcials 
de 22-25/25-21/19-25/16-25).
L’Igualada va deixar clar, ja de 
bon principi, que en conjunt és 
superior als del Baix Llobre-
gat. En el primer set l’equip es 
va posar per davant al mar-
cador fins el moment decisiu, 
quan Rosell va desplegar tot 
el seu potencial ofensiu amb 
remats inapel·lables impropis 
de la categoria. Tot i l’omni-
presència de l’exinternacional, 
els locals van reaccionar en el 
segon parcial i van aconseguir 
empatar el partit amb un gran 
joc d’equip i evitant els errors 

L’Igualada Vòlei club no pot fer front 
al desplegament olímpic del Gavà

no forçats.   
Ja en el tercer i quart set, el 
CV Gavà va tornar a capgirar 
el partit amb una tàctica ben 
clara: centrar totes les seves 
jugades d’atac en Juan Ro-
sell. L’Igualada només podia 
mantenir l’equilibri en les ro-
tacions en què el capità dels 
visitants es situava en posi-
ció defensiva i assumia el rol 
de col·locador, però va ser 
impossible contenir els seus 
atacs quan el jugador estava 
en punta.
Així doncs, segona derrota 
d’un Igualada Vòlei Club reno-
vat que intentarà començar a 
sumar punts aquest diumenge 
a la pista del CV Martorell.
El sènior B va sumar la sego-
na derrota diumenge al pave-
lló esportiu d’Arenys de Mar 
(3-0). El filial igualadí no va 
poder fer front a un CV Arenys 
que compta en les seves fi-
les amb diversos jugadors ju-
venils de molta alçada i bon 
nivell. Tot i la derrota, els ju-

gadors dirigits per Xavi Carpi 
segueixen millorant el seu joc 
amb pas ferm (parcials de 25-
16/25-21/25-23).
Els dos primers sets van ser 
d’igualtat absoluta fins al tram 
final, quan l’equip del Mares-
me va imposar el seu millor 
nivell de joc. En el tercer, en 
canvi, l’Arenys va reservar un 
parell de jugadors i els iguala-
dins, que van mantenir el seu 
nivell sense cometre gaire er-
rades, es van situar amb un 
avantatge considerable. Així 
doncs, l’entrenador local es va 
veure obligat a canviar algu-
nes peces dins l’equip. Substi-
tucions que van demostrar ser 
decisives, ja que van ajudar a 
capgirar el marcador i impedir 
que l’Igualada sumés el primer 
set d’aquesta temporada.
El filial del vòlei igualadí de-
butarà com a local aquest dis-
sabte a les 18h contra el CV 
Vilafranca B al Gimnàs de Les 
Comes.

Eduard Ferrer segueix 
acumulant títols en vela
VELA / REDACCIÓ

Després d’un estiu ple d’èxits, 
el regatista d’Optimis t’Eduard 
Ferrer ha estat a les regates 
amb més nom d’Europa, on 
és ben conegut i no ha deixat 
ningú indiferent, ja que no ha 
parat de fer podis i ampliar 
el seu palmarès: Campió de 
Catalunya 2014, revalidant tí-
tol; Sotscampió de Catalunya 
per Equips 2014; Sotscampió 
d’Espanya per Equips-Cam-
pionat d’Espanya a Puerto 
Sherry; Campió per equips al 
Campionat francès de Biscar-
rosse; 3r. Absolut individual 
al Campionat de Biscarros-
se (França) d’un total de 300 
regatistes; 5è. boy i 7è. de la 
gral. a la International Cham-
pionship Volvo Gill de Wey-
mouth (Anglaterra) de un total 

de 400 regatistes; 1r, regata 
Costa Daurada-Cambrils; 3r. 
Absolut de l’Atenea-l’Escala; 
Campió de la windba-stage i 
regata a Roses.
El passat cap de setmana va 
estrenar temporada 2014/15, 
amb la primera prova, Regata 
Nieves Mar-l’Escala, classifi-
catoria per el rànquing català 
i no va defraudar, tot i estant 
provant vela nova es va mar-
car (6-1-5-6) portant-lo al podi 
com a 1r. del grup A i 2n. De 
la general només es van po-
der disputar quatre regates el 
dissabte amb uns 15 nusos, el 
diumenge no se’n va poder fer 
per falta de vent. La pròxima 
fita serà la Copa de las Naci-
ons, del 9 al 12 d’octubre a La 
Corunya. 
Foto: Cristina Balcells.

Els equips de pàdel masculins 
segueixen en hores baixes

PÀDEL / DAVID JAUME

El dos equips Subaru de 1a 
catalana segueixen molt errà-
tics últimament. 
El segon equip va caure a 
casa per 0-3 i el primer va en-
sopegar 2-0 a Les Moreres a 
falta d’un partit per completar.
En segon equip tot i lluitar va 
caure amb un rival superior en 
tot.
Joan Albareda/Lluís Fernàn-
dez van fer un digníssim par-
tit tot i caure per 5-7, 3-6 da-
vant Moisès Tàpia/Albert Viu. 
Tampoc Josep Basols/Agustí 
Homs van tenir massa sort 

cedint per un doble 6-3 amb 
Cristina Casals/Miquel Martí-
nez. Finalment la ja clàssica 
parella Jordi Homs/Àngel Solé 
també va patir una derrota 
amb Joan Nicolàs/Jose Fer-
nàndez per 3-6, 2-6.
El primer equip tampoc va 
tenir gaire sort caient a les 
Moreres a falta de disputar el 
partit entre el Mito Campins/
Marc Corcelles. Carlos Jimé-
nez/Josep Llorach van caure 
en 3 sets després de dominar 
el primer i igual sort van patir 
el Bernat Solé/Isidre Marimon 
també caient en 3 sets.

Setze parelles inscrites al Torneig 
de Frontennis d’Igualada
FRONTENNIS / ANTONI FONT

Dissabte i diumenge, 4 i 5 d’oc-
tubre, al Frontó del Molí Nou, 
es va celebrar el XIII Torneig 
Frontennis d’Igualada amb pi-
lota preolímpica, cita esportiva 
en la qual van participar les 
millors parelles de Catalunya. 
Les 16 parelles inscrites van 
ser convidades per rigorosa 
invitació segons el rànquing 
català, de les quals dues eren 
del Club Frontennis Igualada.
Els guanyadors van ser la pa-
rella formada per Joan M. Gar-
gallo i Albert Gargallo, que es 
van imposar a la final a Xavi 
Dalmases i Dani López, en 
una partida molt dura, iguala-
da fins al final i digna de veu-
re, però amb domini dels ger-
mans Gargallo.
Els semifinalistes van ser les 
parelles formades per David 
Cano i Adrià Cano i Dani Ló-
pez i Mario Cañada, que tam-
bé van demostrar un altíssim 

nivell de joc, com tota la resta 
de participants.
Finalment es va l’acte de lliu-
rament de trofeus amb la pre-
sidència de la Tinent Alcade 
de Dinamització Econòmica 
de l’Ajuntament, Àngels Cha-

con, que també es va encarre-
gar de dir unes paraules. 
Seguidament, un petit refrigeri 
va servir per acabar amb èxit 
aquest XIII Torneig, el més an-
tic de Catalunya. 
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L’Ajuntament d’Igualada i 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC), amb la col·laboració del 
Museu de la Pell, la Biblioteca 
Central i el Programa de Mi-
llora del Barri de Sant Agustí, 
proposen dues jornades que, 
sota el títol “El valor patrimoni-
al de la Igualadina Cotonera”, 
pretenen recuperar la memò-
ria d’aquesta l’antiga fàbrica 
tèxtil del segle XIX, emblema 
del gran passat del tèxtil de 
la capital de l’Anoia i que ac-
tualment s’està rehabilitant de 
manera progressiva i reobrint 
mica en mica a la ciutadania.

10 d’octubre: La memòria de 
la Igualadina Cotonera
Avui divendres, 10 d’octubre, 
a partir de les 7 de la tarda, 
el Teatre Municipal l’Ateneu 
acollirà la jornada “La memò-
ria de la Igualadina Cotonera”. 
Arrencarà amb la presentació 
del llibre La Igualadina. Sím-
bol de la Revolució Industrial 

a Catalunya, de Pere Pascual 
i Domènech, catedràtic d’His-
tòria Econòmica de la Univer-
sitat de Barcelona (UB). Tot 
seguit es presentarà el llibre 
visual La ciutat i la fàbrica. La 
igualadina Cotonera, obra del 
pintor i dissenyador igualadí 
Ramon Enrich.
Seguidament, a 2/4 de 8, es 
projectarà el documental His-
tòria i Memòria oral de la Igua-
ladina Cotonera, que recull els 
testimonis de la família Godó, 
vinculats a l’empresa fins l’any 
1967, i també els testimonis, 
avui, dels darrers treballadors 
de la factoria.
Per finalitzar la jornada, a 2/4 
de 9 del vespre seran precisa-
ment aquests darrers treballa-
dors i els descendents de la 
família Godó els encarregats 
de tancar l’acte.

17 d’octubre: Primera jorna-
da d’història industrial
El divendres, dia 17, serà el 
Museu de la Pell l’escenari 

que acollirà la Primera jornada 
d’història industrial, amb dife-
rents conferències que traslla-
daran els assistents 150 anys 
enrere.
A un quart d’11 del matí, Eu-

Igualada celebra el 10 i el 17 d’octubre dues jornades per 
recuperar el valor patrimonial de la Igualadina Cotonera

sebi Casanelles, que va ser 
director del mNACTEC en-
tre 1982 i 2013, introduirà la 
conferència que tot seguit 
pronunciarà Lorna Davidson, 
directora del New Lanark 
Trust d’Escòcia, explicant 
una experiència exemplar de 
conservació del patrimoni in-
dustrial. La població de New 
Lanark, a 40 quilòmetres de 
Glasgow, va néixer el 1786 al 
voltant d’una potent indústria 
del cotó. Després d’una època 
de decadència a mitjan segle 
XX, el 1968 es va crear una 
comissió de conservació que 
ha vetllat aquest patrimoni i 
ha aconseguit que avui New 
Lanark sigui un referent turís-
tic, fidel al passat i reconegut 
per la UNESCO, formant part 
també de la Ruta Europea del 
Patrimoni Industrial (ERIH).
A 3/4 de 12, el catedràtic de la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB) Jordi Maluquer, 
pronunciarà la ponència La 
innovació tecnològica, prota-
gonista de la industrialització 
de Catalunya. 
A 2/4 d’1 del migdia, Àlex 
Sánchez, professor titular de 
la UB, prendrà el relleu amb 
Les manufactures d’indianes i, 
a 1/4 de 2, es podrà escoltar 
Gràcia Dorel-Ferré, de la Uni-
versité de Reims, reflexionant 
sobre La utopia de la fàbrica.
A la tarda, el catedràtic de la 
UB Carles Sudrià pronunci-
arà la conferència Les ma-
nufactures i el putting-out a 
les 15:30h. A les 16:30h, per 
posar la cloenda a la jornada, 

Pere Pascual guiarà una visita 
a l’edifici de la Cotonera.

Un edifici símbol del poder 
del tèxtil 
La Igualadina Cotonera, tam-
bé coneguda com a Vapor Vell, 
va ser construïda al voltant de 
1842, és la fàbrica d’estil man-
xesterià més antiga conserva-
da a Catalunya, va ser un dels 
principals centres manufactu-
rers de fil i teixits de cotó du-
rant la Revolució Industrial de 
Catalunya i va funcionar fins el 
1967. L’edifici, que va ser ad-
quirit per l’Ajuntament d’Igua-
lada l’any 2003, és Bé d’Inte-
rès Local des de l’any 1997 i 
Bé Cultural d’Interès Nacional 
des de l’any 2006.
La Igualadina Cotonera és un 
dels darrers testimonis de la 
profunda transformació eco-
nòmica i social de Catalunya 
d’aquella època i és un exem-
ple únic, ja que ha arribat als 
nostres dies amb l’estructura 
totalment original, sense in-
tervencions posteriors signifi-
catives. El procés d’industria-
lització a Catalunya va arribar 
tard respecte els països del 
nord d’Europa però, malgrat 
això, esdevé l’excepció en els 
països del sud perquè la gran 
majoria de zones van roman-
dre ancorades en economies 
agràries. La industrialització 
catalana va ser un dels ele-
ments que va reforçar la 
consciència del fet diferencial 
i l’aprofundiment de la perso-
nalitat nacional.

Conferències, projeccions d’audiovisuals i presentacions de llibres per a posar en valor l’emblemàtic edifici fabril igualadí

La Generalitat atorga la Medalla d’Or 
a Jordi Savall

MÚSICA / LA VEU

El Govern de la Generalitat 
ha acordat atorgar la Meda-
lla d’Or de la Generalitat de 
Catalunya a Jordi Savall per 
la seva destacada trajectòria 
musical i la seva contribució 
de primer ordre a la cultura i 
a la civilitat.
Amb la concessió de la màxi-
ma distinció honorífica de la 
Generalitat a Jordi Savall, el 
Govern vol honorar un dels re-
ferents de la música catalana 
i de la projecció al món de la 
cultura del país, un artista que 
ha excel·lit en la recuperació 
de les músiques medievals, 
renaixentistes i barroques i les 
ha fet contemporànies.
La Medalla d’Or de la Gene-
ralitat de Catalunya és la mà-
xima distinció honorífica que 
atorga l’Executiu per reconèi-
xer les persones i col·lectius 
que amb la seva aportació 
hagin prestat serveis relle-
vants, destacats, eminents o 
extraordinaris a Catalunya en 
els àmbits polític, social, eco-

nòmic, cultural o científic.
Jordi Savall és un dels refe-
rents mundials en la revalora-
ció de la música històrica. Ha 
actuat arreu del món, ha dirigit 
formacions de prestigi, ha en-
registrat nombrosa discrogra-
fia a més d’impulsar el Centre 
Internacional de Música Antiga 
i la seva propia discogràfica, 
Alia Vox. La seva trajectòria ha 
estat premiada amb nombro-
ses distincions.
Les seves actuacions fan que 
la música esdevingui un actiu 
per a la pau al món i l’entesa 

entre les cultures, a voltes en-
frontades. Per això, entre els 
artistes convidats de les se-
ves formacions hi ha músics 
àrabs, israelians, turcs, grecs, 
armenis, afganesos, mexi-
cans i nord-americans, entre 
d’altres. En aquest sentit, l’any 
2008 va ser nomenat ambai-
xador de la Unió Europea pel 
diàleg intercultural i, juntament 
amb Montserrat Figueras, in-
vestit artista per la pau dins 
del programa “Ambaixadors 
de bona voluntat” de la Unes-
co.
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De pas. Producció: La Indus-
trial Teatrera. Direcció: Jordi 
Purtí. Amb: Mamen Olías i 
Jaume Navarro. Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu. Dissabte, 4 
d’octubre.

El De pas que La Industrial 
Teatrera gira des de fa més 
de tres anys és una delícia. 
Només arribar a l’espai d’ac-
tuació (tant pot ser sala com 
carrer) un se n’adona que 
serà un espectacle diferent, 
però no sap que també en 
pot sortir diferent. Millor, tran-
quil, reconfortat. 
Una pissarra dóna la benvin-
guda al públic i el convida a 
passar a l’escenari per gau-
dir d’un muntatge “rodó com 
el món, com els cicles, com 
la vida”. Ja a l’escenari, una 
pèrgola de fusta d’uns cinc 
metres d’alçada amb llums 
florals i teló vermell centra 
tota l’atenció dels assistents, 
que trien seient al seu voltant 
mentre miren encuriosits el 
paperet que els acaben de 
donar. I, de sobte, apareixen 
ells. Una parella de principi 
del segle passat i molts anys 
compartits s’obre espai entre 
el públic. Alegres, escanda-
losos i juganers irrompen a 
l’escena per explicar, ni més 
ni menys, com de calidoscò-

NÚRIA CAÑAMARES

Fragments de felicitat

pica, circular i capritxosa és la 
vida. 
De manera simple, innocent i 
amb poc més llenguatge que 
el del clown arrenquen corre-
disses, jocs, balls, cançons, 
crits i, sobretot, rialles i aplau-
diments entre el públic sense 
forçar les situacions. Tot pas-
sa amb naturalitat i es crea 
una comunió sana i integra-
dora que fa sentir-s’hi a gust. 
Una sintonia que comença 
pels mateixos actors, Jaume 
Navarro i Mamen Olías, que 
demostren un gran domini 
del gènere. Ja sigui al trapezi 
i a les teles amb sabatots de 
pallasso, durant el transcurs 

de les diferents etapes de la 
vida o en la inevitable mort, 
no perden en cap moment la 
comicitat amb què es basteix 
el muntatge.
De pas va endur-se els Pre-
mis de Circ de Catalunya 
Zirkòlika 2012 a la millor di-
recció i posada en escena 
realçada, sens dubte, per 
aquesta magnífica i multifun-
cional pèrgola que roda so-
bre si mateixa, permet enfi-
lar-s’hi, amagar-hi l’utillatge... 
i, en definitiva, transporta els 
espectadors pels fragments 
de vida de dos personatges 
entranyables, capaços d’en-
comanar la felicitat.

Notes teatrals

CULTURA / LA VEU

Els pares i els educadors ja 
tenen a punt una nova edi-
ció dels tallers Ara t’ho expli-
co..., que la Biblioteca Central 
d’Igualada i les Llars d’in-
fants municipals organitzen 
cada curs escolar. L’objectiu 
d’aquesta activitat totalment 
gratuïta és oferir-los consells 
i recursos que els ajudin en 
l’educació dels més petits. La 
primera cita serà el dimecres 8 
d’octubre a 2/4 de 4 de la tar-
da a la llar d’infants La Lluna, 
amb l’Ara t’ho explico... titulat 
S de Son, que comptarà amb 
la presència de la psicòloga 
Laura Tejedor i la contacontes 
Anna Garcia. El 15 d’octubre, 
a la mateixa hora i lloc, serà el 
torn del taller P de Parla, que 
anirà a càrrec del logopeda i 
pedagog Marc Muntané.
A part de compartir tertúlia 
amb aquests professionals, 
els assistents també reben un 
punt de llibre elaborat per la 
Biblioteca amb una selecció 
de lectures sobre la temàti-
ca de la trobada. Aquests lli-
bres es poden trobar al Racó 
de pares de la Biblioteca, un 
espai pensat específicament 
per a ells per oferir-los llibres 

i també revistes, dvd i altres 
materials relacionats amb to-
tes les etapes de l’educació: 
des de l’embaràs fins a l’ado-
lescència.
Per als dimecres de novem-
bre, hi ha programades dues 
sessions més a L’Espígol, una 
sobre els límits, el dia 5, i una 
altra sobre la gelosia, el dia 
12. I finalment, al desembre 
i també en dimecres, es fa-
ran dos tallers a La Rosella: 
un sobre la creativitat, el dia 
3, i un sobre l’escola i l’entra-
da a P3 el dia 10. Per acabar 
les sessions de l’any es farà 
un taller especial titulat M de 
massatge, a la mateixa Biblio-
teca. Tindrà lloc el dissabte 13 
de desembre a les 11 del matí 
i anirà a càrrec de l’educadora 
de massatge infantil Montse 
Albareda.

Els problemes amb el dormir 
i la parla infantil, nous tallers 
de l’Ara t’ho explico... de la 
Biblioteca

TEATRE / LA VEU

El proper diumenge 12 d’octu-
bre, a ¼ d’1 del migdia, L’Insti-
tut Municipal de Cultura i el grup 
Xarxa Igualada presenten un 
espectacle de circ que compta 
amb el suport del Programa.
cat del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya i 
l’Oficina de Difusió Artística de 
la diputació de Barcelona. La 
companyia Elegants posarà en 
escena el seu espectacle Ca-
baret elegance. 
El preu de l’entrada serà de 5 
euros per als socis i 6 euros 
per al públic en general. (Cal 
presentar el carnet de La Xar-
xa per poder obtenir el des-
compte). Com és habitual, es 
poden comprar les entrades 
anticipades el dia abans de l’es-
pectacle, de 7 a 8 del vespre, 
al vestíbul de l’Ateneu Igualadí 
i el mateix diumenge des d’una 
hora abans de la funció.

Elegants, circ i humor
L’any 2011, quatre artistes de 
circ amb una llarga trajectòria 
professional, es reuneixen per 
crear la companyia Elegants, 

amb l’objectiu de realitzar es-
pectacles de circ d’alta qualitat. 
La reunió de tots ells ha propici-
at una recerca més intensa de 
les disciplines individuals de ca-
dascun dels components i l’exi-
gència d’una creació d’escena 
molt acurada. 
Cabaret Elegance es va es-
trenar el 2011 a les Festes de 
la Mercè de Barcelona sota la 
direcció artística de Miner Mon-
tell. 
Els quatre intèrprets presenten 

la història d’un important caba-
ret de luxe de Rio de Janeiro, 
després del seu tancament in-
esperat.  La història es desen-
volupa en una escenografia ori-
ginal, en què, amb una acurada 
posada en escena, se succe-
eixen números de gran nivell, 
combinats amb cèrcol, trapezi, 
malabarismes, equilibris, mono-
cicle i altres tècniques de circ, 
a les que se suma la comicitat 
com a vehicle conductor. Caba-
ret elegance és un espectacle 

La Xarxa presenta “Cabaret Elegance”, un circ d’alta volada
farcit de ritme, emocions, rialles 
i circ, on quatre artistes troben 
entre discussions i complicitats, 
la manera d’expressar-se i en-
senyar les seves qualitats. 

Un quartet de luxe 
Adriano Marçal “Dico”. Artista 
brasiler - portuguès format per 
l’Escola Nacional de Circ de 
Brasil. Especialista en diverses 
tècniques d’acrobàcia de terra, 
trapezi fix, trapezi volant, bàs-
cula, monocicle, patinatge acro-
bàtic, adagi acrobàtic i balança 
russa. Ha treballat durant anys 
en el mercat del varieté euro-
peu. Simpàtic i divertit bàrman 
que aprofitarà els diferents ob-
jectes del bar per donar-los vida 
en forma de perilloses acrobà-
cies.
Ramiro Vergaz.  Magnífic ma-
labarista internacional. Des de 
1995 ha actuat amb “Los Gin-
gers”, “Família Bolondo”, “Circ 
Cric” entre altres. La seva re-
putada carrera professional li 
ha valgut ser escollit per ELE-
GANTS per a la seva nova tem-
porada de “Cabaret Elegance” 
amb el número més aclamat 

de ball i malabars, inspirat en el 
món del jazz dels anys 30, que 
donarà a l’espectacle una reno-
vada elegància i frenesí.
Ignasi Gil. Format a l’Escola 
Nacional de Circ de Rio de Ja-
neiro, al Brasil, on s’especialit-
zà en tècniques aèries i equili-
bri. Ha fet pas per nombrosos 
festivals arreu, i ha format part 
de companyies com: Circ Cric, 
Res de Res, Àticus, “Llits” i Cia. 
Mar Gómez. El més elegant 
dels elegants, impressionant 
número a la perxa xinesa pre-
sentat d’una manera molt par-
ticular; amb el qual ha treballat 
en varietés europeus.
Jordi Juanet “Boni”.  Artista de 
circ des de fa 30 anys, especi-
alista en monocicle i malabars, 
membre de les companyies 
Boni & Caroli i La Família Ra-
mírez, ha actuat en nombrosos 
països d’Europa, Amèrica, Àsia 
i Àfrica. En aquest espectacle 
intenta, amb poca destresa, 
mostrar les seves habilitats. 
Fent de pallasso sense nas, 
ens presenta un divertit i arris-
cat número de monocicle i un 
particular concert de bateria.
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El proper dimecres, dia 15 
d’octubre es presentarà el lli-
bre Les 500 millors pel.lícules 
de la història del cinema. La 
presentació es farà a la Sala 
de Socis de l’Ateneu Iguala-
dí, a les 8 del vespre. Comp-
tarà amb la participació del 
seu autor, l’igualadí Ramon 
Robert, també coŀlaborador 
de La Veu de l’Anoia des de 
1982. A més de l’autor, inter-
vindran en l’acte l’editor Lluís 
Pagès, l’historiador i cineclu-
bista Toni Cuadras i el gestor 
cultural Francesc Rossell. En 
el transcurs de la presentació 
de l’acte es projectarà el curt-
metratge Viatge a la Lluna, 
realitzat per Georges Méliès a 
l’any 1902.
Editat per Pagès Editors,  Les 
500 millors peŀlícules de la 
història del cinema recull una 
selecció de peŀlícules de tots 
els temps. La més antiga, El 
naixement d’una nació, rea-
litzada per David W. Griffith a 
l’any 1915. La més nova, Blue 
Jazmine, interpretada i dirigi-
da per Woody Allen el 2013. 
Entre una i l’altra, els afeccio-
nats al cinema hi trobaran les 
millors i més importants peŀ-
lícules de tots els temps i de 
tots els gèneres. És el cas de 
Casablanca, Allò que el vent 
s’endugué, King Kong, Els 10 
manaments, Centaures del 
desert, Ningú no és perfecte,  
Espàrtac, La dolce vita, Amar-

cord, L’últim tango a París, 
Titànic, Pa negre, El pianista 
o Avatar. Iŀlustrat amb nom-
broses fotografies en blanc i 
negre,  el llibre ha estat editat 
aquest darrer estiu. 
En el mercat editorial espa-
nyol hi ha alguns títols sem-
blants, cas del gruixut Las 
1001 películas que debes ver 
antes de morir (Editorial Gri-
jalbo, 2005), però aquest que 
ara es publica aporta dues 
importants novetats respec-
te a aquests anteriors llibres, 
tots ells traduccions d’autors 
estrangers. La principal nove-

Dimecres, presentació del llibre 
“Les 500 millors peŀlícules de la història 
del cinema”, de Ramon Robert

tat és que es tracta d’un llibre 
en origen escrit en català. Hi 
ha molt pocs llibres de cine-
ma escrits en català, i cap 
d’aquestes característiques. 
La segona novetat important 
és que en cadascuna de les 
fitxes de les 500 peŀlícules se-
leccionades s’hi recull un frag-
ment de diàleg o de monòleg 
de la peŀlícula corresponent. 
El llibre és troba a la venda a 
les millors llibreries catalanes, 
així com en algunes llibreries 
de les Illes Balears i del País 
Valencià. 

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

Benvinguts al primer concert 
de la segona part de la tercera 
temporada del cicle de músi-
ques de butxaca que organitza 
l’Ateneu Igualadí de la Classe 
Obrera. Així és com l’organit-
zació dels concerts saludava 
al públic que va assistir diven-
dres passat, tres d’octubre, al 
Teatre Municipal l’Ateneu; així 
és com varen presentar-se 
el tres components del The 
Birdie Num Num Trio: Jules 
Bikoko al contrabaix, Caspar 
St.Charles a la bateria i Xavi 
Algans al piano. Benvinguts: 
un, dos tres...
The Birdie Num Num Trio és 
un trio que toca soul-jazz amb 
una efectivitat i classe del tot 
envejables. Amb estalvi de 
notes i recursos, destil·len au-
tenticitat i honestedat. El seu 
repertori inclou temes propis i 
versions i amb la combinació 
de tots el temes saben arribar, 

ANNA CARRETERO

Un, dos, tres...

i aprofitar, a un clímax al final 
del concert que el públic as-
sistent, crec, va agrair. De les 
versions m’agradaria destacar 
les de William James Edward 
“Bill” Lee III ( Mo Better Blues) 
i Al Green ( One woman) que 
va servir per tancar el concert. 
Dels temes propis em van 
agradar de manera especial, 
Phoenix Blues, amb la qual 
varen començar el concert, 
Honey Bunny, Fine Line i Gee, 
miss G. Menció apart es me-
reixeria Ibra Hymn, un tema 
que van presentar com un ho-
menatge al pianista sud-africà 
Abdullah Ibrahim.
En definitiva, un bon concert, 
un espai encantador, una bona 
organització i un públic fidel 
que, estaria bé, fos una mica 
més nombrós.

Un, dos tres...

TEATRE / LA VEU

Degut a la malaltia d’una ac-
triu de la companyia Els Pira-
tes Teatre, s’han suspès les 
representacions de l’especta-
cle Sing, Song, Swing, progra-
mades per aquest cap de set-
mana (10, 11 i 12 d’octubre) al 
Teatre de l’Aurora.
El Teatre de l’Aurora es po-
sarà en contacte amb totes 
aquelles persones que hagin 
adquirit les localitats per a les 
funcions d’aquest espectacle 
per procedir a la devolució 
dels imports de les entrades.
El Teatre de l’Aurora, que la-
menta les possibles molèsties 
ocasionades, anunciarà pro-
perament les noves dates de 
presentació d’aquest especta-
cle.

Suspeses les 
funcions de 
l’espectacle Sing, 
Song, Swing al Teatre 
de l’Aurora

MÚSICA / LA VEU

El grup anoienc Terratombats 
ha volgut retre homenatge a 
Pere Pubill Calaf “Peret” en-
trant a l’estudi per enregis-
trar un dels seus clàssics. Un 
tema que formarà part del CD 
recolpilatori que ha preparat la 
revista Enderrock per aquest 
mes d’octubre.
La banda ha escollit un dels 
temes més emblemàtics del 
rei de la rumba catalana; El 
mig amic, una peça que Peret 

va escriure al seu pare i que la 
banda, hereva del seu llegat, 
ha volgut dedicar al seu parti-
cular “mig amic”.
Després de guanyar els pre-
mis Enderrock al millor directe 
al 2011 i al millor disc 2012, 
els Terratombats estan immer-
sos en la preparació d’un nou 
treball discogràfic previst de 
cara l’estiu vinent.
El tema es pot descarregar 
gratuïtament en el web del 
conjunt: www.terratombats.cat

Terratombats homenatja Peret
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MÚSICA / LA VEU

El passat diumenge, l’esglé-
sia parroquial de la Sagrada 
Família va acollir a la nostra 
“Agrupació Coral La Llàntia” i 
a la Rondalla Puiggraciós, de 
La Garriga, en un concert que 
podem classificar de magnífic. 
La Rondalla Puiggraciós for-
mada per 17 músics (ban-
dúrries, mandolines, llaüts, 
guitarres, flauta travessera, 
contrabaix i percussió), diri-
gida per Joan Figueres, ens 
va portar a la segona part del 
concert pel món de la música 
amb melodies com vals, bole-
ro, foxtrot, zamba, música ori-
ental, grega, peruana, marine-
res,... Cal destacar que entre 
les peces que ens van oferir 
hi havia el vals que ha donat 
nom al seu últim CD “Les avi-
ons en papier” i que tots co-
neixem si hem vist la pel·lícula 
“Los chicos del Coro”.
A la primera part  va actuar 
L’Agrupació Coral La Llàntia, 
que va ser  l’organitzadora 
d’aquest concert, dirigida per 

Josep Bernadí, amb l’acom-
panyament al teclat de Mònica 
Carvajal.
La Llàntia va oferir “Paraules 
d’amor”, amb lletra i música de 
Joan Manuel Serrat, en adap-
tació coral de Josep Mon-
taner; “El Nostre Cant” amb 
lletra d’Emili Guanyabens i 
música d’Enric Morera; i la 
sardana “Els Degotalls” amb 
lletra d’Amadeu Miralles i mú-
sica de Ricard Castell.
A la tercera part van actuar 
conjuntament La Llàntia i la 
Rondalla Puiggraciós, dirigits 
per Josep Bernadí, i que van 
oferir “Vaixell de Grècia”, de 
Lluís Llach, en una adaptació 
coral de Josep Montaner.
Per arrodonir la vetllada, tots, 
Rondalla, coral, i públic varem 
cantar l’havanera “Bufa Ven-
tet”.
Hem d’agrair a la Rondalla 
Puiggraciós el fet de voler 
actuar a casa nostra, com a 
primícia, abans de començar 
una gira per terres del nostre 
país.

L’Agrupació Coral La Llàntia 
i la Rondalla Puiggraciós, en 
concert

FOTOGRAFIA / LA VEU

FineArt Igualada arriba a la 
tercera edició de l’esdeveni-
ment i porta a Igualada més 
de 30 fotògrafs d’arreu, prop 
d’una desena d’escoles de fo-
tografia de Catalunya i 3 mos-
tres fotogràfiques d’agrupaci-
ons i museus.
L’esdeveniment, de renom 
a Catalunya i pioner a nivell 
nacional en el sector de la fo-
tografia, es realitzarà del 6 al 
22 de març del 2015 i omplirà, 
tal i com s’ha fet en les dues 
primeres edicions, més d’una 
vintena de sales d’exposicions 
efímeres.
FineArt 2015 porta a Igualada 
fotògrafs catalans, espanyols, 
sud-americans, israelians... 
entre els quals destaquen el 
fotògraf català Pepe Encinas, 

el cineasta i fotògraf aragonès 
Carlos Saura, Rafael Navarro 
o el reconegut fotoperiodista 
català Paco Elvira, que va mo-
rir el març del 2013.
Igual que en les anteriors edi-
cions, FineArt Igualada optarà 

El FineArt Igualada torna el 2015

per la difusió de l’esdeveni-
ment a través de les xarxes so-
cials. El festival comunica les 
novetats tant de participants 
com el programa d’activitats a 
través de les plataformes fa-
cebook, twitter i instagram.

CINEMA / LA VEU

Tal com mostra el cartell 
d’aquesta nova edició, arriba 
el Zoom més internacional. 
A les habituals produccions 
televisives de Catalunya, Es-
panya i Europa, s’hi afegeixen 
ficcions procedents d’arreu 
del món que doten al festival 
d’una perspectiva més àmplia, 
diversa i global.
La 12a edició del Zoom, Fes-
tival de Ficció Internacional 
se celebrarà del 26 al 30 de 
novembre a Igualada (Barce-
lona). Una vegada més, el Te-
atre Municipal l’Ateneu serà el 
centre de l’activitat del festival, 
oferint els actes d’inauguració 

El ZoomFestival, del 26 al 30 de novembre, a 
Igualada! 

i clausura, així com les projec-
cions de la secció oficial.
A part de les tvmovies naci-
onals i internacionals de la 
secció oficial, al llarg dels 
cinc dies del Zoom es podran 
veure els habituals i existosos 
curtmetratges i websèries del 
Zoom Jove, les projeccions 
infantils del Zoom Didàctic, les 
noves produccions del Zoom 
Especial, xerrades, debats i 
l’entrega de premis de la gala 
de cloenda.
El cartell i la imatge gràfica 
d’aquesta 12a edició del Zoom 
Festival és una creació del 
jove dissenyador igualadí Nil 
Morist.

ART / LA VEU

D’ampolles a objectes d’art. 
La igualadina Teresa Ferré 
Canals omple el Punt dels lec-
tors de la Biblioteca amb les 
seves originals ampolles de-
corades a mà. Colors, formes 
i transparències que es barre-
gen entre llibres i sorprenen 
els usuaris de la Biblioteca. La 
seva exposició es pot visitar 
fins a finals d’octubre a la ter-
cera planta, on s’ubica aquest 
petit espai que s’ofereix a tots 
els lectors de la Biblioteca que 
tinguin inquietuds artístiques, 
des de pintura a fotografia, 
escriptura o qualsevol habilitat 
creativa.
Amb un traç delicat i fi, Tere-
sa Ferré ha donat nova vida a 
ampolles que d’altra manera 
anirien a parar al contenidor 

verd del reciclatge. I les ha 
convertit en objectes de de-
coració i regal originals i sor-
prenents. Les tècniques uti-
litzades són la pintura a l’oli, 
l’aquarel·la, el collage i altres 
elements decoratius, com 
closques de nous pintades per 
simular taps d’ampolles.
Teresa Ferré es va formar a 
l’Escola Massana de Barcelo-
na en la modalitat de Disseny 
d’Estampats, i en aquesta 
ciutat va treballar en diversos 
estudis de disseny tèxtil. En el 
camp local les seves inquie-
tuds creatives es van plasmar 
en diversos projectes, com 
una pintura mural al Club de 
Tennis Can Busqué i una altra 
a l’església del barri de Sant 
Pere d’Òdena. També va fer 
col·laboracions als desapare-

guts Diari d’Igualada i revista 
Vida i va acompanyar amb els 
seus dibuixos el poemari Pa-
raules de lluna tèbia, de Josep 
Ferrer Bujons. Totes aquestes 
«espurnes artístiques» com 
ella les anomena les ha com-
paginat amb el treball diari a 
l’Escola Isabel de Villena, des 
de l’any 1978.

Les ampolles decorades a mà de Teresa Ferré,
al Punt dels lectors de la Biblioteca

MÚSICA / LA VEU

El proper dimarts 14 d’octu-
bre tindrà lloc la primera Jam 
session Akord’s de la tempo-
rada. L’acte començarà a les 
10 del vespre amb una audició 
i després seguirà amb una jam 
session oberta a tothom. L’en-
trada és gratuïta.
Per altra banda, l’endemà di-
mecres 15 d’octubre, a dos 

Jam session i concert d’Il Gran 
Teatro Amaro al Hot Blues

quarts d’11 de la nit, tindrà lloc 
un concert a càrrec de Il Gran 
Teatro Amaro, una banda amb 
base als Països Baixos que 
és una de les referències de 
la nova música folk dels anys 
90. Presentaran nous temes 
i celebrarà els 25 anys de la 
discogràfica g33grecords.
El preu de l’entrada és de 3 
euros.



MÓN CASTELLER / LA VEU

Aquest passat dissabte a 
la tarda, els Moixiganguers 
d’Igualada van tornar a visitar 
l’espectacular Tarraco Arena 
Plaça per actuar al bianual 
Concurs de Castells de Tarra-
gona. Els Morats tenien mol-
tes ganes de repetir una gran 
actuació com la que van realit-
zar fa dos anys, en el que va 
ser la seva primera actuació al 
Concurs. Aquella inoblidable 
tarda, va significar un impor-
tant punt de partida pels dos 
anys reeixits que han vingut 
posteriorment.
Com ara fa dos anys, els Moi-
xiganguers van fer una molt 
bona preparació del Concurs 
animant a molta gent a as-
sajos, uns assajos que van 
ser de molta qualitat i es van 
presentar a Tarragona amb la 
força que dóna el fet de ser 
més de 400 persones a Pla-
ça. Des de feia molts dies, els 
Morats tenien entre cella i ce-
lla portar a Tarragona la seva 
primera tripleta de 8. A l’hora 
de la veritat, les previsions 
no van fallar i els Moixigan-
guers es van anar anotant el 
4de8, la torre de 8 amb folre i 
el seu primer 3de8, en el que 
ja és la seva millor actuació 
de la història. A més, gràcies 
a aquests grans castells asso-
lits, els Morats van aconseguir 
la tercera posició del concurs 
de dissabte - amb la mateixa 
actuació i punts que les Colles 
guanyadores, Castellers de 
Sant Cugat (1era) i Xicots de 
Vilafranca (2ona) - i la quinze-
na posició global, si tenim en 
compte les Colles que van ac-
tuar diumenge.
Els Moixiganguers van iniciar 
el Concurs amb el seu novè 
4de8 d’aquest 2014. No va 
ser ni molt menys el millor 4 de 
l’any però el castell es va des-
carregar sense problemes do-
nant confiança als igualadins 
que deixaven els dos plats 
forts del dia per a després.
La torre de 8 amb folre va ser 
l’escollida en segona ronda, 
una torre que es va descarre-
gar amb sobrietat i que exem-
plifica el gran salt que han ex-
perimentat els Moixiganguers 
en els darrers temps. Cal des-
tacar que en el Concurs de 

2012 es va descarregar per 
primera vegada la torre de 7, 
l’ autèntic castell “gafe” per la 
Colla anoienca. En aquests 
dos anys justos, els Moixis no 
només han consolidat aquest 
castell sinó que a més, l’han 
aconseguit apujar un pis més. 
Així, la torre de 8 descarre-
gada aquest passat dissabte, 
suposa ja la tercera d’aquest 
2014 (una carregada i les dues 
següents descarregades).
Per si la tarda no n’anava 
plena, els Moixiganguers pro-
posaven més moments espe-
cials tot intentant descarregar 
el seu primer 3de8. El castell, 
que se sustentava en una no-
drida pinya, es va executar 
amb prou seguretat però una 
lleugera sotragada va fer dub-
tar a la canalla en el darrer 
instant. Els igualadins van de-
cidir desmuntar l’intent. Tot i la 
decepció inicial, havia estat un 
gran intent i la Colla igualadi-
na va decidir que a Tarragona 
s’hi havia anat a descarregar 
el 3de8. No hi havia dubte, el 
3de8 s’havia de tornar a pro-
bar i la segona temptativa va 

ser la bona. Així, després d’un 
gran treball a pinya i tronc, i 
amb la rapidesa d’una cana-
lla de gran categoria, el cas-
tell es descarregava tenyint 
d’emoció tota la Tarraco Arena 
Plaça. La primera tripleta de 8 

dels Moixiganguers ja era un 
fet i l’alegria era total a les ca-
mises morades.
El Concurs es va tancar amb 
deu pilars finals (dos de 5 i vuit 
de 4).

Els Moixiganguers d’Igualada 
volen agrair el suport dels molts 
igualadins i anoiencs que van 
acompanyar la Colla dissabte a 
Tarragona. Sense el seu equili-
bri, valor i seny, el somni morat 
no hauria estat possible...

Els Moixiganguers fan història al Concurs de Tarragona 
descarregant la seva primera tripleta de 8
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El 3de8 i la torre de 8 carregats i descarregats pels Moixiganguers en una jornada pletòrica a Tarragona

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
RESERVOIR DOGS (1992)  L’impetuós i violent debut de Quentin Tarantino.
DIES IRAE (1943) De Carl Theodor Dreyer, gran cineasta danès 
EL SALARIO DEL MIEDO (1952) Excel.lent thriller, Camions i nitroglicerina
PISTOLERS D´AIGUA DOLÇA (1931) El primer film important dels inenarrables germans Marx. 
MARIA CANDELARIA (1942) Amb Dolores del Rio, deessa del cinema mexicà.



L’1 d’octubre del 1931, el Ple del Congrés dels 
Diputats va aprovar, per 161 vots en contra de 
121, l’artícle 36 de la Constitució de la II Repúbli-
ca Espanyola que reconeixia el dret de les dones 
al vot, especificitat que va ser ratificada l’1 de de-
sembre en una votació molt més ajustada: 131 
vots a favor, un 28 % en front de 127, un 27 %, tot 
i l’absència d’un 45 % dels diputats.
Aquest mes d’octubre val a tenir en consideració, 
en conseqüència, els vuitanta-tres anys des que 
la diputada Clara Campoamor va aconseguir que 
les Corts de la II República aprovessin el dret al 
vot per a totes les dones espanyoles, en igualtat 
amb els homes per primer cop a la història. Fa 
més de vuit dècades, doncs, en què la dona a 
l’Estat espanyol podia ser objecte electoral, però 
no podia ser-ne el subjecte, no podia votar. I va 
ser aquesta dona, la Clara Campoamor, qui va 
lluitar fins a les últimes conseqüències per a l’ad-
quisició del vot femení; i, el va aconseguir a l’any 
1931, en l’acte de discussió de la Constitució; 
una avinentesa, però, en què va assolir allò que 
tant s’havia plantejat i, paradoxalment, mai més 
no va ser reelegida. 
Tanmateix, en aquest context de reivindicacions 
hi va haver una altra dona lluitadora, la Victòria 
Kent, que no volia que en aquelles circumstànci-
es es concedís el dret al vot a les dones, no per-
què hi estès en desacord –com els representants 
d’una dreta cavernícola- sinó per la consideració 

CARMEL·LA PLANELL

El vot femení a Espanya: la raó de ser d’una determinant vindicació 1a. part
que el vot femení s’esdevingués un dret 
susceptible de manipulacions per part 
de marits, progenitors, germans o fills, i 
particularment per part del mateix guia 
espiritual de les dones, el capellà. En 
aquesta mateixa línia, tot i el seu posici-
onament progressista, el dirigent del par-
tit socialista, Indalecio Prieto, tampoc no 
hi estava d’acord a atorgar aquest dret 
a les dones perquè entenia –i en parau-
les seves, així, ho va manifestar- que: 
”el voto a la mujer se convertiría en una 
puñalada trapera contra la República”. 
Això i tot, des de diferents procedènci-
es, l’ambient de desconfiança envers el 
sufragi femení va ser bastant general i, 
al capdavall, tan sols 40 vots van marcar la dife-
rència que havia de certificar que la II República 
igualava als homes i a les dones en base a aquest 
dret tan elemental. 
Aquestes reivindicacions per a exigir el dret de vot 
universal que havien  d’incloure a totes les dones 
no eren noves. El segle XIX havia estat testimoni 
de la llarga i dura batalla de les sufragistes bri-
tàniques; també hi havia per distints punts d’Eu-
ropa molts grups de dones reclamant la igualtat. 
Tampoc no es tractava de la primera vegada que 
aquests assumptes es debatien a Espanya ja que, 
a tombants del segle XIX –quan hom pretenia 
d’ampliar l’edat de votació dels barons- s’havien 

fet propostes als mandataris de la I República en 
la línia d’incorporar un nou electorat... l’accepta-
ció va ser només d’un 5% dels representants de 
la població. Més endavant, els afers vinculats a 
la Guerra de Cuba van aparcar moltes propostes 
i realitzacions socials i les reivindicacions per al 
sufragi van tornar a expressar-se durant el govern 
de Primo de Rivera, entre els anys 1923 i 1930, 
bo i plantejant la necessitat de reformar la darrera 
llei electoral -la de 1907- en el sentit de conside-
rar electores a aquelles dones que per puntuals 
circumstàncies no estiguessin sota la tutela o pà-
tria potestat de cap baró. 

Entre nosaltres

CINEMA / LA VEU

La Mostra Internacional de 
Films de Dones és un espai 
concebut per donar a conèi-
xer i posar en valor la creació 
cinematogràfica femenina i per 
convidar els diferents públics a 
descobrir la circulació de noves 
mirades presents en el cinema 
de les dones, mirades que es-
tan enriquint i transformant les 
pràctiques culturals així com el 
conjunt de la creació audiovi-
sual.
Se celebra, aquesta vegada, la 
22a edició del festival de Films 
de Dones que el passat 2013 
ja va apostar per un format iti-
nerant i que enguany n’ha vist 
incrementades les propostes. 
D’aquesta manera la mostra 
passarà per Igualada amb tres 
sessions de pel·lícules de tres 
directores del nostre país.
La proposta sorgeix de Drac 
Màgic i es complementa amb 
el suport dels diversos ajunta-
ments dels municipis que l’aco-
lliran. A Igualada compta amb 
el suport del Programa d’Igual-
tat de Gènere de l’Ajuntament, 
serà al llarg d’aquest mes d’oc-
tubre i el tret de sortida es do-
narà el proper divendres, 10 
d’octubre, amb Gala, de Sílvia 
Munt. La projecció serà al Tea-
tre Municipal de l’Ateneu a les 
22:30h, en el marc de projecci-

ons del Cineclub. La pel·lícula 
comptarà amb la presència de 
la seva directora.
Les altres dues sessions es 
duran a terme al Teatre de 
l’Aurora els dijous 16 i 23 d’oc-
tubre, a les 20h, amb les pro-
jeccions de Se fa saber, de 
Zoraida Roselló, i de Nedar, de 
Carla Subirana. Ambdues pel-
lícules comptaran també amb 
la presència de les seves res-
pectives directores. Totes les 
sessions seran gratuïtes.
La Mostra, en la seva 22a edi-
ció, segueix apostant per la 
promoció i difusió del treball 
de les cineastes en particular i 
de la cultura de les dones en 
general. El projecte continua 
orientat a presentar la història 
i l’actualitat de la creació cine-
matogràfica internacional de 
les dones.

Arriba a Igualada la 22a Mostra 
Internacional de Films de Dones

MÚSICA / LA VEU

Diumenge vinent, dia 12 d’oc-
tubre, a la 1 del migdia tindrà 
lloc el darrer concert del cicle 
Migdies de concert, al magní-
fic marc de l’interior l’església 
romànica de Santa Maria de 
La Tossa de Montbui. Aquesta 
vegada anirà a càrrec del  co-
negut flautista i professor de 
l’escola de música d’Igualada, 
David Riba, que oferirà una 
sessió de concert didàctic on 
mostrarà la sonoritat i la flauta 
en totes les seves vessants, 
des de l’edat Mitjana fins els 
nostres dies. La sessió estarà 
amenitzada amb petits com-
plements de vestuari. Veurem  
i sentirem la flauta renaixentis-
ta de C.Rafi de Bolònia, de 6 
claus, els flauto  traversos bar-
rocs  dels segles XVII i XVIII 
“Chevalier” i “Grenser” respec-
tivament, una flauta romàntica 
“Noblet” de 4 claus, i finalment 
les modernes “Haynes” en sis-
tema Bohem, del segle XIX i 
l’actual, de plata. Amb elles 
sentirem obres  per a flauta 
sola d’un anònim del s. XV, de 
Telemann, de J.S. Bach, de 
Franceco Molino, de C. De-
bussy i de Casterède. Tot un 
món històric de color a l’entorn 
de la flauta i la seva sensual 
sonoritat. 

Les entrades del concert te-
nen un cost de 6 euros pels 
adults; els infants fins 9 anys 
és gratuït i de 9 a 14 anys el 
cost és a meitat de preu. Po-
deu recollir entrades anticipa-
des a Llegim...? Llibreria, a 5 
euros ja a partir del dilluns 4 
d’octubre. Amb l’entrada teniu 
dret a un descompte al dinar al 
Restaurant La Tossa. Si desit-
geu gaudir d’un matí cultural a 
La Tossa, teniu ocasió d’assis-
tir a la visita guiada, que té lloc 
a les 12 del migdia cada quin-
ze dies i que per l’ocasió s’ha 
fet coincidir amb el concert. 

Darrer concert del cicle Migdies de concert  
a Santa Maria de la Tossa de Montbui

D’aquesta manera oferim la 
possibilitat de conèixer una de 
les joies arquitectòniques més 
preuades de la nostra comar-
ca a través de la visita guiada-
concert, tot plegat acabat amb 
dinar amb vistes. Recordem 
que són concerts organitzats 
per contrapunt, Plataforma per 
a la promoció d’activitats mu-
sicals i per la Fundació Amics 
de La Tossa, i que compten 
amb la col·laboració del Con-
sorci de La Tossa de Montbui, 
el Restaurant La Tossa i la Lle-
gim...? Llibreria d’Igualada. 
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MÚSICA / LA VEU

El passat divendres dia 3 d’oc-
tubre, la Schola Cantorum es 
va desplaçar a Vic per solem-
nitzar amb els seus cants la 
Concelebració eucarística en 
acció de gràcies per la beatifi-
cació de Mns. Alvaro del Porti-
llo (1914-1994), successor de 
Josep Maria Escrivà de Bala-
guer al front de l’Opus Dei, fet 
succeït a Madrid el passat dia 
27 de setembre d’enguany.
Es va celebrar aquest acte en 
la catedral de Vic i va ser pre-
sidit pel bisbe Mns. Romà Ca-
sanova, acompanyat de nom-
brosos sacerdots del Bisbat i 
amb representació igualadina 
com també de la prelatura de 
l’Opus Dei. Hi foren també 
presents fidels i simpatitzants 
igualadins i d’arreu de Catalu-
nya que ompliren al catedral.

Tots els components de la 
Schola Cantorum i acompa-
nyants els va complaure molt 
l’actuació i assistència en 
aquest acte tan representatiu. 
Es varen interpretar obres adi-
ents a la cerimònia tals com 

Actuació de la Schola Cantorum a la 
catedral de Vic

Fidelis servus prudens, Anima 
Christi, Gloria canatur tibi i Ave 
Verum de Mozart entre d’al-
tres. La direcció de la coral va 
anar a càrrec d’Antoni M. Prat 
i l’acompanyament a l’orgue 
per Jorgina Miranda.

MÚSICA / LA VEU

La Coral de Santa Maria 
d’Igualada participarà el pro-
per diumenge 12 d’octubre a 
la Catedral de Vic, en els cants 
de la missa de l’ordenació sa-
cerdotal de Mn. Florenci Grau 
i Santolari, de mans del bis-
be de Vic, monsenyor Romà 
Casanova. Mn. Florenci ha 
estat en els últims mesos col-
laborant com a diaca al servei 
de la parròquia de la Sagrada 
Família d’Igualada. 
El dissabte 18, la Coral assisti-

rà a l’anada a Montserrat amb 
l’Ajuntament per fer l’ofrena 
del ciri votiu. Per al diumen-
ge 19 hi ha programada una 
nova actuació. D’altra banda 
es prepara per al 25 d’octubre 
una sessió titulada «Itinerari 
per l’Igualada mariana» que 
suposarà un recorregut per 
les esglésies i capelles de la 
ciutat, narrat per Lleonard del 
Rio, el qual explicarà les prin-
cipals característiques i trets 
més particulars de la seva 
història. La xerrada s’alternarà 

amb cants de goigs, himnes 
i motets marians, sota la di-
recció de Coni Torrents i amb 
l’acompanyament al piano de 
Maite Torrents. Aquest acte se 
celebrarà a les 6 de la tarda, a 
la sala del celler de la rectoria 
de Santa Maria d’Igualada.
També podem avançar que 
s’està treballant en una expo-
sició sobre els 75 anys de la 
Coral, que s’inaugurarà el pro-
per 6 de novembre a la sala de 
la Biblioteca Central d’Iguala-
da. 

La Coral de Santa Maria a la Catedral de Vic

CULTURA / LA VEU

La sessió de l’AUGA d’aques-
ta setmana comptà amb la 
presència de Francesc Ma-
teu i Hosta, director d’Oxfam 
Intermón a Catalunya, metge 
amb llarga experiència a Bolí-
via i responsable de projectes 
a l’Àfrica. La xerrada formava 
part dels actes de l’Octubre 
Solidari. Mateu va venir a par-
lar de com fer al màxim rendi-
ble l’ajuda que la gent dóna a 
Oxfam i en va posar exemples 
coneguts.
El títol de la seva intervenció 
era: “Pous, escoles i hospi-
tals...?...No!, lluita contra la 
desigualtat” i sota aquesta 
idea va explicar com projectes 
nascuts als anys setanta amb 
la idea de “construir-los-hi...” 
han quedat desfasats i són 
una càrrega més que no pas 
una ajuda.
Amb l’import que és podia 
destinar a Etiòpia fent pous, 

és van recuperar els drets de 
“denominació d’origen” que 
sobre el cafè etíop ostentava 
una primera i molt coneguda 
marca mundial de cafeteries. 
El resultat econòmic de l’ope-
ració ha estat i seguirà essent 
espectacular en els propers 
anys.  En el mateix tema del 
cafè, les accions contra el mo-
nopoli dels compradors fan 
molt més rendible el treball 
dels cultivadors.
Mateu va canviar el concepte 
de lluita contra la pobresa pel 
de lluita contra la desigualtat. 
Les 80 persones més riques 
del planeta tenen més riquesa 
que els 3.500 milions de per-
sones més pobres i, en això, 
la injusta distribució dels im-
postos hi té molt a veure.

La setmana vinent, Thubten 
Wanchen ens parlarà del Ti-
bet: el país de la neu i el bu-
disme sota l’opressió.

La lluita contra la desigualtat 
al Tercer Món, a l’AUGA

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



 Göreme, dins de la vall del mateix nom, 
és un municipi de la regió turca de La Capadò-
cia, que més enllà d’aquelles sorprenents xeme-
neies que encara despunten espectacularment 
sobre un nombre interminable de cases, de les 
quals antigament n’eren un espai destinat a re-
bost i asil humà; et convida a descobrir el llegat 
d’una nombrosa comunitat cristiana de per allà 
el segle II. Aquesta, fins i tot va veure l’existència 
de dos bisbats: el de Kayseri i el de Malatya, do-
nant vida a un concorregut centre de reflexió 
i de vida religios en què tots els conceptes del 
cristianisme eren revisats periòdicament per 
uns quants sants; i des del refugi espiritual, s’hi 
practicaven ritus quotidians força diferents dels 
que es realitzaven a Egipte o Síria.

Tot incorporant la pràctica del res comunitari, 
les esglésies de la vall de Göreme són una sèrie 
de recintes excavats a la roca, ornamentades 
amb frescs realitzats en diferents èpoques que 
delaten una autèntica consolidació dels temples 
paleocristians. En aquest sentit, els més relle-
vants, que daten del segle VII, delaten la incan-
sable labor de cristians i monjos de comunitats 

pobres a l’hora de configurar l’anomenat  “Art de 
la Capadòcia”, amb motius ornamentals abstrac-
tes i simbòlics on la pintura va aconseguir un alt 
nivell. I un dels exemples més cridaners d’aquest 
ús i tendència decorativa, a més de la seva gran-
dària, és l’església de Tokalı, o Tokalı Kilise

En realitat, Tokalı, és una església formada per la 
conjunció de dos temples construïts en èpoques 
diferents: el vell temple de planta rectangular 
nau i volta de canó que té unes dimensions força 
modestes i amb una estètica molt provinciana; i 
l’església nova, construïda en el traspàs del segle 
X, amb unes àmplies dimensions i amb un pòrtic 
d’entrada que mirava a tres absis cap a Orient bo 
i concedint-li un estil més metropolità. Emperò, al 
marge d’aquestes dues naus, se’n va aixecar una 
tercera, amb una capella localitzada a la zona nord. 
Tot el conjunt alberga uns magnífics frescos dels 
dotze apòstols, els sants i escenes de la vida de 
Jesús. L’Església vella, tot donant pas a l’Església 
nova, està decorada amb uns frescos que relaten 
diferents passos des del naixement fins a la mort 
de Jesús,  representats amb una notable plastici-
tat i unes tonalitats pàl.lides de vermells i verds 
-pintats en diverses seccions- d’una  espectacular 
i emotiva expressivitat.

La nova Església, popularitzada amb el motiu de 
l’Església de la Sivella,  precedida pel pòrtic i els 
tres absis, forma una mena de “t” amb la paret 
oriental de la vella. La inscripció de l’entrada indi-
ca que va ser construïda per Constantí VII i, en el 
seu interior, els frescos ja pertanyen a l’Edat d’Or 
del Renaixement bizantí. La  temàtica pictòrica, 

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Arquitectures i veïnatges
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EXPOSICIONS
AMPOLLES DECORADES A MÀ
Teresa Ferré Canals
Ampolles reciclades, que vestides de 
colors i filigranes, són peces úniques. 
Del 20 d’agost al 31 d’octubre al punt de 
lectors de la Biblioteca Central.

EUROPEAN BALLOON FESTIVAL
Fotografies
La mostra recull imatges que reflectei-
xen l’habilitat dels pilots, la plasticitat 
dels globus i el paisatge.
Del 30 de setembre al 14 d’octubre a la 
sala d’exposicions de la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada.

EINGANG I, HAUS 11-17
Lourdes Fisa
Pintura i gravat que ens portaran a tra-
vés d´un fil íntim i personal a comme-
morar els 25 anys de la caiguda del mur 
de Berlin.
Del 9 de setembre al 26 d’octubre a Ar-
tèria Igualada

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

ESGLÉSIES I ERMITES DE L’ANOIA 
EN MINIATURA 
Francesc Arévalo i Cortès
Vuit maquetes en fusta de les ermites i 
esglésies que tenim a l’Anoia.

Fins el darrer diumenge de novembre a 
l’ermita de la Tossa de Montbui.

LLIBRES VIATGERS 
Exposició de fotografies de llibres que 
han viatjar aquest estiu.
Del 24 de setembre al 14 d’octubre al 
vestíbul de la Biblioteca Central d’Igua-
lada.

PEL MUSEU VISITA LA CIUTAT
Se celebren els 60 anys del Museu de 
la Pell amb una exhibició de fotografies 
dels objectes més representatius que 
l’integren.
De l’1 d’octubre al 2 de novembre a di-
versos espais de la ciutat.

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

PROJECTE 1700. EL TRICEN-
TENARI A LES ESCOLES 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’escoles.
De l’1 d’octubre al 2 de novembre a la 
sala vapor del Museu de la Pell.

QUÈ ENS QUEDA DEL 1714?
Projecte de la Xarxa de Museus 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 novembre a la 
Sala del Museu de la Pell.

CARA A CARA. EL RETRAT 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 novembre a la 
sala d’exposicions temporals del Museu 
de la Pell.

PAISATGES EN EL ROSTRE, 
ROSTRES EN PAISATGE
Jordi López-Alert.
Pintura en acrílic de l’artista capelladí 
que mostra al seva obra recent on vin-
cula el rostre amb el paisatge.
Del 3 al 19 d’octubre a la Sala Municipal 
d’Exposicions.

“CENT ANYS A L’AVANTGUAR-
DA DE LA RESTAURACIÓ MO-
NUMENTAL.”
Celebració del centenari del Servei de 
Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL).
Fins el 26 d’octubre a la Igualadina Co-
tonera.

D’IL.LUTRADORS. QUENTIN 
BLAKE
Quentin Blake és un il·lustrador, escrip-

tor i dibuixant anglès.
De l’1 al 31 d’octubre a la Biblioteca de 
Piera.

RETRATS I AUTORETRATS
Mostra d’un mateix subjecte vist per 
altres artistes i autoretrats en suports i 
tècniques diferents.
De l’1 al 31 d’octubre a la Biblioteca de 
Piera.

PINTURA
Exposició de les obres presentades al 
Certamen de pintura de Mútua Iguala-
dina.
Del 26 de setembre al 19 d’octubre al 
Portal del Llevador.

PARAULES AL VENT A LA FÀBRICA
Evolució i publicació dels primers poe-
maris de Miquel Martí i Pol.
Del 15 al 30 d’octubre al vestíbul de la 
Biblioteca Central d’Igualada.

LA LLUM
Exposició de pintura del grup Calidos-
copi.
Fins el 30 de novembre a la Sala Muni-
cipal d’Exposicions de la Pobla de Cla-
ramunt.

TERRITORIS FANTÀSTICS
La fantasia com a element bàsic de la 
literatura infantil i juvenil.
Del 13 d’octubre al 4 de novembre a la 
Biblioteca El Safareig de Capellades.

Göreme, seu del cristianisme a l’Orient
doncs, està molt més treballada; alhora que la seva dis-
posició  t’apropa a un singular avenç arquitectònic, pel 
fet de ser aixecada en la paret oriental de l’Església Ve-
lla, amb una esplèndida successió d’arcs d’estil oriental 
i les seves respectives arcades al voltant d’una planta 
de tres naus i la inclusió d’un  espai d’enterrament, la 
cripta.

Göreme Església Tokali

Göreme
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CLUB DE LECTURA INFANTIL
- Igualada 
Club de lectura per a nens i ne-
nes a partir de 8 anys que han 
llegit el llibre “Fa nen o fa nena” 
de Marcy Rudo.
Divendres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

HISTÒRIA. LA MEMÒRIA DE 
LA IGUALADINA COTONERA
- Igualada
Presentació del llibre “La Igua-
ladina. Símbol de la Revolució 
Industrial a Catalunya”, de Pere 
Pascual i presentació del llibre 
visual “La ciutat i la fàbrica. La 
igualadina Cotonera”, obra del 
pintor i dissenyador igualadí 
Ramon Enrich.
Divendres a partir de les 7 de la 
tarda al Teatre Municipal l’Ate-
neu.

HISTÒRIA
- Igualada 
Projecció del documental “His-
tòria i Memòria oral de la Igua-
ladina Cotonera”.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

CORRELLENGUA
- Piera 
El Correllengua a Piera inclou 
els concerts de dos cantautors: 
Cesk Feixes, guanyador del 8è 
premi Enderrock 2014, i el jove 
cantautor pierenc Ot Ribas, el 
Pubill del Raval.
Divendres a les 10 del vespre al 
Teatre Foment de Piera.

DISSABTE 11

DISSABTES INFANTILS
- Igualada 
En el marc dels dissabtes in-
fantils, Abacus cooperativa us 
convida a l’activitat Crea i deco-
ra amb Décopatch un misteriós 
animal marí.
Dissabte a les 12 del migdia a 
Abacus Cooperativa. 

38è. CONCURS DE TEATRE

- Piera 
Àbac Produccions de Lleida 
presenta “Història de 2”, una 
comèdia d’humor, social i con-
flictiva, romàntica.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre 
al Teatre Foment de Piera.

CAFÈS AMB HISTÒRIA
- Masquefa 
‘L’Art preromànic a Catalunya’.
Dissabte a les 5 de la tarda a la 
Biblioteca municipal.

DIUMENGE 12

TEATRE
- Igualada 
Elegants presenta “Cabaret 
Elegance”, un espectacle far-
cit de ritme, emocions, rialles i 
circ.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
- Sta. Margarida de Montbui 
Nou concert del cicle Migdies 
de Concert que anirà a càrrec 
de David Riba que oferirà un 
concert de flauta.
Diumenge a la 1 del migdia a 
l’ermita de la Tossa.

POESIA
- Igualada 
Una estona amb Vinyoli. Reci-
tal de poesia a cura de Franc 
Guinart .
Diumenge a les 7 de la tarda 
a la Sala Municipal d’exposici-
ons.

BALLADA DE SARDANES
- Vilanova del Camí 
Ballada de sardanes organitza-
da per l’Agrupació Sardanista 
de Villanova del Camí.
Diumenge a les 12 del migdia a 
la plaça del Mercat.

DANSA
- Capellades 
41è aniversari de l’Esbart Dan-
sot amb la Cobla Almogavaren-
ca.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
Teatre la Lliga.

CONCERT-VERMUT
- Capellades 
Concert-vermut amb l’actuació 
de la cantant Adriana Muntané 
amb motiu del 113è aniversari 
de La Lliga.
Diumenge a la 1 del migdia a 
la Lliga.

MERCAT D’ANTIGUITATS
- Capellades 
Antiguitats, artesania, col-
leccionisme, joguines, qua-
dres, monedes, llibres, mobles, 
discs, jocs, coses de segona 
mà...etc..
Diumenge de les 9 del matí a 
les 2 del migdia a la plaça de 
Catalunya

MÚSIQUES A CAU D’ORELLA
- Calaf 
Concert a càrrec de Roger 
Mas.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tar-
da a la sala gran del Casal de 
Calaf.

5a. DIADA DE CASTELLERES
- Bellprat 
Sardanes i exhibició de les co-
lles Xicots de Vilafranca, Bor-
degassos de Vilanova i Nois de 
la Torre.
Diumenge a partir de les 11 del 
matí a Bellprat.

DILLUNS 13

CONFERÈNCIA. “TIBET. EL 
PAÍS DE LA NEU I EL BUDISME 
SOTA L’OPRESSIÓ”
- Igualada 
Xerrada a càrrec de Thubten 
Wanchen, director de la Casa 
Tibet a Barcelona i membre del 
Parlament Tibetà a l’exili. Orga-
nitzada per AUGA.
Dilluns, a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 14

DIMARTS DE CONTE
- Igualada
Contes de la caixa d’eines. A 

Agenda
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càrrec de Pep Farrés. Contes 
per a nens i nenes a partir de 
4 anys.
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DdD. DIMARTS DE DIÀLEGS
- Igualada
Espai de tertúlia, debat i refle-
xió amb qüestions que tenen 
relació amb Igualada.
Dimarts a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu.

ESPECTACLE AL BIBLIOBÚS
- Òdena
“La màquina de so” a càrrec de 
Pep Gol.
Dimarts a 2/4 d’11 del matí i a 
2/4 de 4 de la tarda al Teatre 
Centre Unió Agrícola.

DIMECRES 15

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Presentació del llibre de Ra-
mon Robert Vilaseca “Les 500 
millors pel.lícules de la història 
del cinema”. Es projectarà el 
curtmetratge “Viatge a la lluna”.
Dimecres a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu Igua-
ladí. 

VISITA A L’EXPOSICIÓ
- Igualada
En l’exposició “Cara a cara. El 
retrat a la col.lecció Foto Colec-
tania” un fotògraf professional 
la comentarà.

Dimecres a 2/4 d’11 del matí al 
Museu de la Pell d’Igualada.

CLUB DE LECTURA EN CATA-
LÀ
- Igualada
Club de lectura de persones 
adultes que han llegit el llibre 
“Retorn amarg” de Lluïsa For-
rellad.
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

ARA T’HO EXPLICO. P... DE 
PARLAR
- Igualada
Taller adreçat a pares i mares 
a càrrec de Marc Muntané, lo-
gopeda i pedagog i d’Anna Gar-
cia, contacontes.

Dimecres a 2/4 de 4 de la tarda 
a la llar d’infants La Lluna.

DIJOUS 16

XERRADA
- Capellades
Xerrada sobre “La felicitat” a 
càrrec d’Antoni Bolinches.
Dijous a les 6 de la tarda a la 
biblioteca El Safareig.

XERRADA
- Capellades
Xerrada sobre “Prevenció i 
tractament de lesions en l’es-
port”.
Dijous a les 7 de la tarda al Salo 
Rosa de la Lliga.
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Torna, novetats 2015
Vine a veure’ns a la fira Esport i natura

“Is coming back”



57
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
10 d’octubre de 2014

 

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

Belles Lletres, divendres de 20.15h a 21h,
és moment d'obrir els llibres a Ràdio Igualada

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



Estrena a Tous •  Viajo sola

RAMON ROBERT.-

Maria Sole Tognacci, filla del 
conegudíssim comediant italià 
Ugo Tognacci, repeteix com 
a realitzadora en una peŀlí-
cula de gran èxit comercial 
a Itàlia, Viajo sola, en la que 
els papers protagonistes son 
per Margherita Buy, Stefano 
Accorsi, Fabrizia Sacchi, Gi-
anmarco Tognazzi i Alessia 
Barela. En clau de sofisticada 
comèdia dramàtica, la pel·
lícula concentra la seva aten-
ció en el personatge d’Irene, 
una dona maca i soltera, de 
més de quaranta anys, però 
sense marit ni fills. Culta i in-
dependent, Irene treballa com 
a inspectora d’hotels de luxe. 
Viatja sola constantment, per 
tot el món, escrivint informes 

molt detallats sobre tots els 
errors del personal i dels di-
rectius dels hotels. Controla 
els horaris del servei d’habita-
cions, pren la temperatura del 
vi blanc i valora la higiene, la 
qualitat del servei i tot allò que 
justifica la categoria dels esta-
bliments. Però els seus viat-
ges no són gens relaxants, i la 
seva vida personal és gairebé 
inexistent, excepte per la seva 
llarga amistat amb Andrea, un 
atractiu proveïdor de menjar 
ecològic.
El que primer complau i satisfà 
d’aquesta elegant i agredolça 
comèdia italiana és la seva 
protagonista, Margherita Buy, 
guanyadora d’un David di Do-
natello (els Goya italians) a la 
millor actriu de l’any. Reprodu-
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Viatges i hotels

ïm el que va escriure a Foto-
gramas la critica barcelonina 
Nuria Vidal: “Tognazzi s’en-
fronta al seu tercer llargme-
tratge sabent que cal mantenir 

l’equilibri entre la comèdia i el 
drama, que fragmentar el relat 
ajuda al ritme de la peŀlícula, 
i sobretot, que és imprescin-
dible comptar amb una actriu 

com Margherita Buy, capaç de 
portar el pes de la història om-
plint·la de matisos”. 

El racó del Cineclub •  Gala, de Sílvia Munt

R.F.-

Avui divendres, a 2/4 d’11 de 
la nit, al Teatre Municipal de 
l’Ateneu, el Cineclub presenta 
la producció catalana de 2003 
“Gala, dirigida per Sílvia Munt.
Gala és un documental excel·
lent sobre Elena Dimitrievna 
Diakonova Gala, la musa de 
Dalí, que ens descobrirà un 
personatge fascinant i el seu 
recorregut vital, des de la seva 
ciutat natal i escenari de la 
seva infantesa, Kazan, a Rús-
sia, fins a Cadaqués, passant 
per Davos i París, on coneix 
Paul Éluard i els noms més 
rellevants de l’avantguarda ar-
tística de la primera meitat del 
segle XX. Ens serviran de guia 
els textos escrits per la matei-

De Kazana a Cadaqués
xa Gala, per la seva gran ami-
ga Anastasia Tsvetaieva o pels 
seus marits genials, i també un 
seguit d’entrevistes a perso-
nes que la van poder conèixer. 
Sembla que no puguem enten-
dre Gala sense Dalí, i el film de 
Sílvia Munt procura il·luminar 
la seva figura, alliberar·la de 
l’ombra allargada del pintor i 
convertir el personatge en per-
sona. 
El títol que avui podrem veure 
al Cineclub s’emmarca en la 
22a. Mostra Internacional de 
Films de Dones, una mostra 
itinerant que fa parada a Igua-
lada, no només al Teatre de 
l’Ateneu, sinó també al Teatre 
de l’Aurora, on podrem veure el 
dijous 16 d’octubre a les 8 del 

vespre Se fa saber, de Zoraida 
Rosselló, i el dijous 23 d’octu-
bre, a la mateixa hora, Nedar, 
de Carla Subirana. En totes 
les projeccions, presentarà i 
comentarà la pel·lícula la seva 
autora; així, doncs, aquesta nit 
tindrem amb nosaltres a Sílvia 
Munt, una directora reputada i 
una actriu molt coneguda, so-
bretot d’ençà que va posar ros-
tre a la Colometa de La plaça 
del Diamant de Mercè Rodore-
da en la seva adaptació cine-
matogràfica.
Organitzen el cicle Drac Mà-
gic, el Programa d’Igualtat i 
de Gènere de l’Ajuntament 
d’Igualada i el Cine·club. Totes 
les sessions són gratuïtes. No 
hi falteu.  

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 €.



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.

GALA
Espanya. Documental. De Sílvia Munt. Recorregut per la vida de la russa 
Elena Dimitrievna Diakonova, dita Gala. Viatge des Kazan a París i Nova 
York fins arribar a Cadaqués, on mor al Castell de Púbol al costat d´una 
tomba buida on hauria d’estar el seu estimat Salvador Dalí. Tot això s´anirà 
descobrint a partir dels textos escrits per ella mateixa, per la seva amiga 
Anastasia Tsvetaieva, i pels seus genials marits Paul Éluard i Dalí. Parlen 
també les persones que la van conèixer.

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.

PERDIDA
Estats Units. Thriller. De David Fincher. Amb Ben Affleck, Rosamund 
Pike, Neil Patrick Harris i Tyler Perry. El dia del seu cinquè aniversari de 
noces, Nick Dunne informa que la seva dona Amy ha desaparegut 
misteriosament. Però aviat la pressió policial i mediàtica fa que el retrat 
de felicitat domèstica que ofereix Nick comenci a trontollar. A més, la 
seva estranya conducta el converteix en sospitós, i tothom comença a 
preguntés si Nick matar la seva dona.

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

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

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

1/ PERDIDA (16 anys)
Dv.: 19:00/22:00
Ds.: 16:00/19:00/22:00
Dg.:11:30/16:00/19:00/22:00
Dll a Dj.: 17:50/20:50

2/GUARDIANES DE LA GALAXIA 
(12 anys) 
Dg.: 11:50
2/TORRENTE 5 (16 anys) 
Dv.: 19:30/21:45
Dll a Dj.: 19:15/21:30
2/ANABELLE (16 anys) 
Ds. i Dg.: 15:30/18:15/20:30/22:40

3/EL CORREDOR DEL LABERINTO 
(12 anys) 
Dv.: 17:45/20:20/22:40
Ds.: 15:30/17:45/20:20/22:40
Dg.: 12:00/15:30/17:45/20:20/22:40
Dll a Dj.: 18:00/21:10

4/ANABELLE (16 anys)  
Dv.: 18:15/20:30/22:40
Dg.: 11:50
Dll a Dj.: 17:30/19:35/21:40
4/ONE DIRECTION  
Ds.: 18:00/20:00
Dg.: 16:00/18:00
4/TORRENTE 5 (16 anys)  
Ds.: 22:00
Dg.: 21:00

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

6/FROZEN SING ALONG (apta)
Ds.: 16:10
Dg.: 11:30/16:10
6/OPERACION CACAHUETE 
(apta)
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Dv a Dg.: 18:30
6/UN VIAJE DE 10 METROS 
(apta)
Dv a Dg.: 20:20
Dll a Dj.: 18:30
6/LA ENTREGA (16 anys)
Dv. a Dg.: 22:45
6/EL HOMBRE MAS BUSCADO 
(12 anys)
Dll a Dj.: 21:20

7/COMO ENTRENAR A TU 
DRAGON 2 (apta)
Dg.: 12:00
7/LA ABEJA MAYA (apta)  
Ds. i Dg.: 15:30
7/CAMPANILLA (apta)
Dg: 17:30
7/PANCHO (apta)
Ds: 17:30
7/EL NIÑO (16 anys)
Dv a Dg: 19:40/22:20
Dll a Dj.: 18:30/21:15

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
IGUALADA

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Divendres: 22:30h
GALA 
(Entrada gratuïta)

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 38 SETMANES TANCAT

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
EL AMANECER DEL PLANETA 
DE LOS SIMIOS  (apta) 
Diumenge: 18:00
VIAJO SOLA (apta) (Premi 
David di Donatello, millor 
actriu Margherita Buy)
Diumenge: 20:00
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Igualada, octubre de 2014

Missa en record de 

 Montserrat Sans i Renom
(13/08/1911 - 11/08/2014)

S’o�ciarà dissabte, dia 11 d’octubre a les 6 de la tarda a la basílica 
de Santa Maria d’Igualada.

La família agrairà la vostra assistència.
 

ESGLÉSIA / LA VEU

La Comunitat de Carmelites 
Delcaces d’Igualada-Jorba, 
es complau a convidar-vos als 
actes inaugurals de l’Any Ju-
bilar teresià (del 15 d’octubre    
de 2014 al 15 d’octubre de 
2015), en ocasió del centenari 
del seu naixement.
-Dimarts 14 d’octubre: Vigíli-
es solemnes presidides per la 
fraternitat caputxina d’Iguala-
da.

V Centenari del naixement de 
Santa Teresa de Jesús

-Dimecres 15 d’octubre:
Festa litúrgica de Santa Te-
resa de Jesús.       - Missa 
solemne a les 8 del matí, pre-
sidida per Mons. Romà Casa-
nova, bisbe de Vic .
- A 2/4 de 7 de la tarda: Ves-
pres solemnes cantades.
- A les 7 de la tarda: Res del 
Sant Rosari.
- A 2/4 8 de la tarda: Solemne 
Eucaristia, presidida per Mn. 
Joan Casas, Vicari Episcopal.

Del 5 al 19 d’octubre se ce-
lebrarà la III Assemblea Ex-
traordinària del Sínode de 
Bisbes amb el tema dels 
desafiaments pastorals de 
la família en el context de 
l’evangelització. En aques-
ta assemblea, presidida pel 
sant pare Francesc, es reuni-
ran bisbes representants de 
l’episcopat de tot el món, així 
com també religiosos i laics, 
per tractar el tema proposat 
pel Sant Pare, per tal que, 
amb la llum de l’Esperit Sant, 
intentar donar resposta als 
desafiaments sobre la família 
que té l’Església.
Tractar el tema de la família 

significa posar-nos al davant 
d’una realitat fonamental per al 
present i el futur de la humani-
tat. La família és el nucli vital 
de la societat i de la mateixa 
comunitat eclesial. La crisi pro-
funda, tant cultural, com social 
i espiritual, afecta l’antropo-
logia humana, la concepció 
de l’home sobre si mateix i la 
seva relació amb els altres. I, 
en aquesta realitat de crisi, la 
família, lloc de profunda huma-
nitat, té forts desafiaments.
L’Església, en el seu afany 
d’evangelitzar, no pot restar 
aliena al matrimoni i a la fa-
mília. L’Església ha de poder 
fer sentir de nou la bellesa de 

l’evangeli de la família.
Un dels desafiaments més im-
portants que té la família cristi-
ana és la transmissió de la fe. 
En molts pares hi ha el dolor de 
veure com els seus fills, mal-
grat els seus esforços, s’apar-
ten o són indiferents a la fe 
cristiana. Redescobrir la trans-
missió de la fe de pares a fills 
és un repte clau per a l’evange-
lització. La comunitat cristiana, 
començant pels seus pastors, 
ha d’acompanyar millor les fa-
mílies en aquesta missió.
Un altre desafiament fort en-
tre nosaltres és el davallament 
en el nombre dels matrimonis; 
són molts els qui viuen en uni-

MNS. ROMÀ CASANOVA

El Sínode de Bisbes sobre la família

Bisbe de Vic

ons de fet o amb el vincle del 
matrimoni civil. El fort relati-
visme porta a la por al com-
promís i a l’amor per sempre. 
En canvi, la llibertat de l’amor 
porta a la donació fidel, fe-
cunda i indissoluble, i això és 
el matrimoni cristià. També en 
aquests desafiaments hi ha 
la realitat de les famílies que 
sofreixen per la pobresa, per 
la marginació, la persecució o 
els trencaments. El dolor dels 
trencaments familiars arriba al 
cor dels mateixos esposos i 
al cor dels fills. La realitat dels 
cristians separats i divorciats 
tornats a casar-se civilment o 
a viure en unions de fet, és un 

altre dels desafiaments pas-
torals de l’Església. Des de la 
veritat de la Paraula de Déu 
i de la Tradició de l’Església, 
així com de la relació profun-
da entre el matrimoni i l’Euca-
ristia, l’Església, la comunitat 
dels creients en Jesús, l’Es-
pòs fidel de la seva única Es-
posa, ha de trobar la paraula i 
els fets de misericòrdia per al 
bé dels qui viuen en aquesta 
situació, perquè puguin viure 
en el si de l’Església el seu 
camí de crida a la conversió 
i a la santedat pròpia de tot 
cristià. L’Església ha de ser 
sempre la llar de l’amor, de la 
solidaritat, de la misericòrdia.

Després de la bona acollida 
de les edicions anteriors, la 
comunitat benedictina dóna 
a conèixer novament la vida 
monàstica i mostrarà els te-
mes més importants per a la 
vida del monjo. El monestir de 
Montserrat convida homes de 
18 a 35 anys, durant el primer 
cap de setmana de novembre, 
a una experiència monàstica 
que els permeti conèixer l’es-
piritualitat de la tradició bene-
dictina.
L’objectiu d’aquesta convivèn-
cia amb la comunitat de Mont-
serrat és viure una experièn-

cia de recerca espiritual, tenint 
present la tradició monàstica 
occidental, i comprovar el què 
pot aportar actualment.
Aquesta nova edició del ‘Cap 
de setmana monàstic’ tindrà 
lloc des del matí del dissabte 1 
de novembre fins al diumenge 
2 a la tarda. La idea és treba-
llar en petits tallers, en diàleg 
amb monjos de la comunitat 
de Montserrat, i tractar bàsi-
cament tres punts: l’acompa-
nyament espiritual, el contacte 
amb la Bíblia –pautes de lec-
tura– i l’acolliment/experiència 
de la comunitat per viure a 

fons les relacions personals.
Els participants en el ‘Cap de 
setmana monàstic’ tindran 
l’oportunitat de conviure amb 
la comunitat benedictina de 
Montserrat, pregant i menjant 
amb ells. Paral·lelament, hi ha 
diverses xerrades i col·loquis 
sobre diversos temes de gran 
importància per a la vida del 
monjo, com poden ser la pre-
gària litúrgica, la lectura pre-
gada de la Sagrada Escriptu-
ra, la convivència comunitària, 
l’esforç pel treball de cada dia 
o la humilitat.
Amb tots aquests elements, 

els organitzadors pretenen 
transmetre als participants un 
camí de vida, que és el camí 
monàstic, a través del qual, 
tot avançant en la recerca de 
Déu, es va creixent en el co-
neixement del vertader sentit 
de la pròpia vida i de la pròpia 
existència. En aquest sentit, 
l’espiritualitat benedictina pot 
ser també una ajuda per a tots 
aquells que desitgen aprofun-
dir en la seva fe cristiana.
Seguir el ritme de la comuni-
tat de monjos possibilita un 
seguit d’experiències que des-
prés són comentades en grup, 

amb la supervisió d’un monjo. 
Durant aquest cap de setma-
na, els assistents s’allotjaran 
a l’hostatgeria del monestir 
i compartiran els àpats amb 
la comunitat benedictina de 
Montserrat.
Aquesta nova edició del ‘Cap 
de setmana monàstic’ tindrà 
lloc del dissabte 1 de novem-
bre, al matí, al diumenge 2, a 
la tarda. Per raons d’una millor 
organització dins del monestir, 
el grup de participants serà re-
duït.

Montserrat convida a la vida monàstica



   

              

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

DRA. Núria Múnera i  Pascual
Núria Torres Riba. 

Nutricionista i dietista

Consells 
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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

Els beneficis 
d’un consum 

moderat de cervesa

Dediquem un espai a la cer-
vesa,  una beguda arrelada 
a la història d’Europa, la tra-
dició, l’artesania i conside-
rada un vincle social. 
En aquesta edició donarem 
a conèixer les seves virtuts 
nutricionals.

Investigadors de l’Hospital 
Clínic de Barcelona, de la 
Universitat de Barcelona i 
del Centre d’Investigació 
Cardiovascular vinculen els 
seus beneficis als polifenols, 
uns compostos presents 
en gran part d’aliments 
d’origen vegetal com frui-
tes, baies, fruits secs, lle-
gums, cereals, vi, cervesa, 
cafè, te o xocolata.  Uns com-
ponents que actuen sobre el 
nostre organisme, reduint 
la inflamació, regulant el 
sistema immunològic i hor-
monal, proporcionant un 
efecte antioxidant i cardio-
protector. Així com reduint 
la incidència de determinats 
tipus de càncer i danys neu-
rològics.

Contràriament a altres 
begudes, la cervesa ens 
aporta una baixa gradua-
ció alcohòlica,  molta aigua, 
fins a 50 tipus de polifenols, 
vitamines B2, B3, B6, B9 i 
minerals com el potassi i 
el magnesi. Uns nutrients 
claus per combatre rampes 
musculars i afavorir la trans-
missió de l’impuls nerviós. 
I sens dubte, una beguda 
rehidratant i remineralit-
zant pels esportistes! 

En definitiva, el consum 
moderat de cervesa pot 
exercir un efecte protector 
contra l’arteriosclerosi al 
retardar o evitar la formació 
de la placa d’ateroma. 
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Contactes



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:

Pela i talla les dents d’all en làmines, posa en remull el 
bitxo i talla’l en rodanxes.

Daurar l’all en oli calent, afegir-hi les rodanxes de bitxo i 
saltar les gambes pelades 3-4 minuts.

Cou el bròquil en branquetes en aigua bullent amb sal 10 
minuts, escorre’l i agregar-lo a les gambes.

Ingredients :

- ¾ kg. de bròquil
- 250 gr. de gambes grans
- 2 dents d'all
- 8 cullerades d'oli
- unes rodanxes de bitxo
- sal

Bròquil amb gambes
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
El doctor Xavier Pelfort és un 
metge igualadí que s’acaba 
d’incorporar com a cap de Trau-
matologia a l’Hospital d’Igua-
lada. Ha deixat l’Hospital del 
Mar a Barcelona, després de 
molts anys, per incorporar-se 
al que vol que sigui el seu 
projecte personal i professio-
nal més il·lusionant. És espe-
cialista en genoll i en lesions 
esportives. Per a Xavier Pelfort 
tornar a Igualada, malgrat les 
retallades sanitàries, és tornar 
a casa. I estic segur que per als 
igualadins, és una millora de 
l’assistència hospitalària.
Quin percentatge de la pràc-
tica mèdica representa la 
traumatologia?
És una àrea molt específica i 
cada vegada més tècnica. Tre-
ballem molt amb implants que 
depenen de la indústria que 
van millorant cada any. Això 
també fa que siguem una espe-
cialitat molt cara.
Igualada, històricament, ha 
tingut molt bons traumatò-
legs.
Em consta. Sempre hi ha hagut 
un servei de traumatologia molt 
gran. Pensi que el servei actual 
ve de l’època de la fusió entre 
els dos hospitals d’Igualada. És 
bo perquè permet centrar-se 
en moltes especialitats. 

Vostè és especialista en 
genoll.
Vinc d’un hospital molt gran 
que em va permetre especi-
alitzar-me en una part molt 
concreta. Sóc especialista en 
genoll esportiu.
El genoll és el més indicat 
per intervenir-hi amb lapa-
roscòpia?.
La laparoscòpia s’està fent 
servir cada vegada en més 
parts del cos perquè ens 
permet intervenir amb el mínim 
d’afectació possible i el pos-
toperatori és més curt. Les 
artroscòpies de genoll foren 
les primeres intervencions que 
es varen fer amb laparoscòpia. 
Las major part dels cirurgians 
hem començat amb laparoscò-
pia de genoll.
En aquest moment quins 
traumes veieu més?.
El que més veiem són les frac-
tures de maluc de les persones 
grans per caigudes i per osteo-
porosi. També veiem accidents 
de cotxe i lesions esportives. 
Dintre del servei de trauma 
tenim metges geriatres per 
tractar persones grans amb 
fractures. El treball del cirurgia 
amb l’internista ens dóna molt 
bons resultats amb els paci-
ents.
Què podem fer per a protegir 
els nostres ossos?

Cuidant la nostra dieta i fent 
activitat física. Cal evitar el 
sobrepès, el tabac i beure amb 
excés. Són mesures de sentit 
comú. 
El gran problema a la sanitat 
pública són les llistes d’es-
pera?. 
Estem fent un gran esforç per 
limitar les llistes d’espera. Els 
costos són el problema que ens 
obliga a fer esforços professio-
nals i econòmics. Dintre de tot 
estem millorant. Poca gent ha 
d’estar més de sis mesos en 
espera d’una pròtesi.
Ser cap de servei obliga a 
barallar-se amb els adminis-
tradors?
Tinc la sort de treballar amb 
un equip molt competent i això 
llima moltes arestes. La sanitat 

Dimecres passat, en l’habitual compa-
reixença pública del govern d’Igualada 
davant els mitjans de comunicació, es 
va produir una situació tensa, producte 
de l’inicial sorpresa i posterior indigna-
ció de la tinent d’alcalde de Dinamitza-
ció Econòmica, Àngels Chacón. 
Resulta que, minuts abans, els treba-
lladors de l’empresa Gamma Tèxtil 
estaven fent una nova protesta al 
carrer exigint una solució als seus pro-
blemes, davant mateix de la fàbrica, a 
les Comes. Alguns periodistes presents 
van poder observar un alt càrrec de 
l’Ajuntament, depenent del depar-
tament de Dinamització Econòmica,  
com, des de l’interior del seu vehicle, 
es dedicava a fer fotografies dels pre-
sents a la manifestació... 
Doncs vet aquí que els periodistes, és 
clar, van preguntar a la responsable 
política si en tenia coneixement i, si fos 
el cas, per quina raó havia autoritzat 
aquesta “missió”. Tal i com s’ha pogut 
observar en les imatges d’una cadena 
local de televisió, la reacció no va ser, 
ni molt menys, l’habitual entre els 
polítics del govern. Afortunadament, 
va negar qualsevol implicació en la 
“caçera” d’imatges de manifestants.... 
No va donar temps a preguntar si  el 
protagonista estava de vacances, 
tenia el dia lliure, o si resulta que els 
alts càrrecs de confiança poden dedi-
car la jornada laboral -pagada per tots 
els igualadins- a lamentables “afici-
ons”... Que no es repeteixi mai més.

és molt cara i no sempre en 
som tots plegats prou consci-
ents. És un exercici de molta 
tolerància i saber que els 
diners són els que són i cal 
estalviar problemes. El per-
sonal sanitari ha fet un gran 
esforç per treballar més per 
menys i fer que les retallades 
es notin el mínim possible 
entre els pacients. He trobat 
una molt bona predisposició 
de tot el personal de l’hospi-
tal.
Vostè estava a l’Hospital 
del Mar. Què el fa decidir a 
venir a Igualada?.
Em va engrescar la possibili-
tat de començar un projecte 
nou... i tornar a la meva ciutat. 
La vocació de cirurgia d’on 
li sorgeix?
Sempre he tingut uns refe-
rents des de jove. La cirurgia 
és un ofici que es treballa 
amb les mans i la vida m’hi va 
portar.
En un  cas de trauma, a 
diferencia del que passa 
amb una malaltia, la recu-
peració depèn del propi 
pacient?
En la nostra especialitat la 
rehabilitació és fonamental. 
La feina del cirurgià dura una 
hora però la feina del pacient 
pot durar vuit mesos.

4 paraules amb... Xavier Pelfort

Si el teu hobby és la mecànica,
si ets un professional independent del sector, 

o només desitges realitzar un 
manteniment econòmic del teu cotxe, 

vine a BOXES 
TU REPARES!!!

Tel. 93 380 69 47
C/Luxemburg, 2 

Pol. Ind. Les Comes 
IGUALADA

de dilluns a dissabte 
de 9.30h a 13.30h

 i de 15.30h a 20.30h
(Dissabte tarda cal demanar cita prèvia  i el

 temps mínim de lloguer de l’espai és de 2 hores) 

També disposem de mecànics
 professionals per a qualsevol 

reparació o per al teu assessorament

PREUS MOLT ECONÒMICS!


