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Antoni Dalmau i les llibreries 
Aqualata i Llegim!, premis Òmnium

P11

P08

XXXIII ANY

Els premiats per Òmnium Cultural, dimarts al vespre a l’Ateneu Igualadí. Foto: Joan Guasch.

Darrers dies de 
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PIERA 17

Magda Oranich 
presidirà diumenge 
el Premi Gumersind 
Bisbal de la Pobla

LA POBLA DE CLARAMUNT 22

Igualada acollirà 
refugiats sirians a 
partir de la tardor

IGUALADA 11

Començen les obres 
del crematori al nou 
cementiri de les 
Comes d'Igualada

IGUALADA 13

 Fins a 28 autocars sortiran demà de l'Anoia, a banda de qui marxi en tren o en cotxes particulars

Massiva resposta de l’Anoia 
a la “Via Lliure”

· PIERA C/Piereta, 44 
  Tel. 93 776 07 02     

· IGUALADA C/de la Virtut, local 12  
  Tel. 93 805 13 46

   
· VILANOVA DEL CAMÍ C/ Montserrat, 4  

 Tel. 93 806 22 29

· MASQUEFA C/Major, 10
Tel. 93 772 59 77  

CENTRE VISIÓ GRUP

Promoció vàlida per graduacions compreses en el rang d’estocatge dels proveïdors vistasoft. són lents monofocals bàsiques, orgàniques 1.5 blanques. 
Muntures de la col·lecció especial per la promoció de les marques exclusives Opticalia: Pepe Jeans, Trendi, Pull and Bear, Amichi i Devota & Lomba. 
Promoció vàlida des del 31/08/2015 fins el 31/12/2015. Les lents de les ulleres han de tenir la mateixa graduació.
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Avui al vespre s’inicia la campanya elec-
toral per a les properes eleccions al Par-
lament, del 27 de setembre. Sens dubte, 
uns comicis històrics que tenen el seu 
punt de sortida més imminent amb la ce-
lebració de la Diada Nacional. De nou, 
una manifestació que han preparat des 
d’Òmnium i l’Assemblea Nacional Catala-
na que tornarà a ser històrica. 
Catalunya és una nació ideològicament 
plural, però vol ser. I quan sigui, ja triarà 
com s’ha de governar. Per això ara s’ha 
d’anar unit per aconseguir el primer ob-
jectiu. “Catalunya, nou estat d’Europa”, 
deia el lema de la manifestació del 2012, 
fa tres anys, que va representació un fort 
punt d’inflexió. 

Tothom sap que mai s’aconsegueix la uni-
tat absoluta i que les majories són la clau. 
Caldrà veure què succeeix a les elecci-
ons, quan la política prengui la paraula en 
la seva màxima expressió producte del 
sufragi universal. Demà, però, torna a ser 
l’hora del poble. Quedar-se a casa pen-
sant que ja n’hi ha prou en votar el 27S 
té un sentit lògic, però minva el caràcter 
social, de festa i de reivindicació, que 
sempre ha tingut l’Onze de Setembre, i 
que, potser ara més que mai, té més raó 
de ser. Per les dades que tenim, sembla 
que demà la presència de l’Anoia en la 
Via Lliure que pretén omplir l’avinguda 
Meridiana serà molt nombrosa, doncs, a 
més d’aquells que es desplacen en els 
autocars o trens de l’organització, n’hi ha  
també molts que viatgen en el seu vehicle 
particular i passen tot el dia a Barcelona. 
Una molt bona notícia.
L’aparell de l’Estat continua veient Cata-
lunya com una parcel·la de la mateixa fin-
ca -i la conreen des fa temps amb criteris 
imperials- i segueix sense ni voler parlar 
del tema, amb les amenaces i pressions 
de sempre, i també amb situacions de ri-
diculesa supina com la que ha protago-
nitzat l’expresident González. Continuen 
més enllà de l’Ebre sense adonar-se que, 
quan més estiren la corda, més adeptes 
hi ha a l’independència. Si es vol continu-
ar vivint en aquesta terra -i no estar opri-
mit, ser cornut i pagar el beure- caldrà fer 
alguna cosa. En això hi coincideixen la 
immensa majoria dels grups que es pre-
senten a les eleccions. Ja era hora.
Bona Diada!

No et quedis 
a casa

Premis d’Òmnium Cultural
L’escriptor igualadí Antoni Dalmau i els llibreters d’Aqualata i Lle-
gim! van ser guardonats dimarts al vespre per Òmnium Cultural 
Anoia amb els Premis al Compromís Cultural que reconeixen la 
tasca de persones i entitats que amb la seva tasca promouen la 
llengua i cultura catalanes. Uns guardons del tot merescuts i que 
enalteixen la vàlua d’aquestes persones en la defensa del nostre 
patrimoni cultural. Enhorabona!

Lluís Rabell, candidat de ‘Catalunya Sí que es Pot’ 
a president de la Generalitat, ha dit que “en el nostre 
govern, les constructores pagaran els impostos que 
els toquin, però no pagaran comissions al govern.”

Mariano Rajoy, president del Govern, ha carregat 
contra la llista unitària dient que “alguns estan junts 
per trencar, però són molts més els que estan junts 
per unir”. I ha afegit que les eleccions del 27 del se-
tembre són “autonòmiques”.

Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, ha remarcat 
que l’Ajuntament col·laborarà en la seguretat i mobili-
tat. També s’ha manifestat encantada de rebre els or-
ganitzadors i ha assegurat que hi haurà representació 
del consistori “en tots els actes”.

Soraya Saénz de Santamaría, vicepresidenta del 
govern, ha acusat Artur Mas de “sotmetre la soci-
etat catalana a un esquinçament i promoure un pla 
independentista que farà sortir Catalunya de la UE”. 
També s’ha mostrat d’acord amb l’expresident Felipe 
González per “ser una opinió és molt autoritzada que 
posa l’accent en l’esquinçament de la societat catala-
na i per demanar que les lleis es compleixin”.

Albert Boadella, director teatral i fundador d’Els Jo-
glars, ha dit que “Catalunya potser  declararà la seva 
independència, però l’Estat no ha de sufocar la sedi-
ció amb els tancs perquè això provocaria allà un or-
gasme general i no cal donar-los aquests plaers”. 

Xavier García Albiol, candidat del PP el 27-S, estava 
exultant pels passadissos del Congrés després que el 
seu partit anunciés una reforma exprés del paper de 
la Constitució, per tal de poder inhabilitar el President 
que tiri endavant una DUI. “La broma s’ha acabat”. 

Neus Munté, vicepresidenta del Govern català i por-
taveu, ha declarat “Catalunya no és cap broma i la 
voluntat del Govern català i d’una sèrie de forces polí-
tiques i socials no és cap broma, sinó un clam de de-
mocràcia. I davant d’això el Govern posa una vegada 
més repressió, amenaça i por. El que fem no és una 
broma, és molt seriós, i molt democràtic”.

Josep Borrell, exministre i expresident del Parlament 
Europeu (PSC), ha afirmat que “clar que Catalunya 
tindria més recursos si fos independent”, però ha 
mantingut el seu rebuig a aquest projecte polític.

Artur Mas, President de la Generalitat, va haver de 
donar explicacions davant la Permanent del Parla-
ment “és trist que en un estat de dret s’hagi de de-
mostrar la innocència, quan els acusadors no poden 
demostrar la culpabilitat”

Enric Millo, cap de llista del PPC per Girona per al 
27-S, ha definit les estelades com unes “banderes pi-
rates que només representen algunes persones que 
tenen com a única intenció dividir i separar”.

Dolores de Cospedal, secretària general del PP, ha 
dit “qui es creu estar per sobre de la llei, primer cau en 
el populisme i després en la dictadura”.

El ministre d’Afers Estrangers, José Manuel García-
Margallo, ha declarat que no està disposat que “ex-
propiïn la quota de Catalunya que li correspon com a 
espanyol”.

Miquel Iceta, candidat del PSC a les eleccions del 
27S, deia que “el President ha d’explicar-se davant la 
presumpció de culpabilitat que pesa sobre CDC”.

Albert Rivera, líder de Ciutadans, va fer les seves in-
tervencions en castellà. Estava clar que el missatge 
el dirigia sense embuts al públic de la resta de l’Estat. 
No va parar tampoc de fer declaracions a les televisi-
ons estatals als passadissos. 

Inés Arrimadas, candidata de Ciutadans al 27S, 
semblava un florero i repetia en català a tots el que la 
volien escoltar – pocs – “el president no trobarà una 
estelada prou gran par tapar la corrupció”.

Pablo Iglesias, secretari general de ‘Podemos’, ha 
advertit que ningú té garantida la victòria el 27-S i ha 
subratllat que el seu partit surt a guanyar a Catalunya 
perquè els ciutadans recuperin els drets socials anul-
lats pel Govern de la Generalitat durant la crisi. “Que 
ningú doni Artur Mas per president, treballarem, ens hi 
deixarem la pell”.

Mariano Rajoy, president del govern de l’estat, ha 
deixat entreveure que les eleccions al Parlament es 
faran el 20 de desembre. Sort que no ha pensat fer-
les ni el 22 ni el 28.
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Quedar-se a casa pensant que ja n’hi ha 
prou en votar el 27S té un sentit lògic, 

però minva el caràcter social, de festa i 
de reivindicació, que sempre ha tingut 
l’Onze de Setembre, i que, potser ara 

més que mai, té més raó de ser.



L’aparell d’Estat, alarmat pel procés sobiranista 
de Catalunya, ha començat a clavar-nos gabine-
tades. No, no he fet una falta d’ortografia. He po-
sat conscientment GABINETADA i no ganivetada. 
La ganivetada seria una punyalada o clavar-nos 
un ganivet, i el que fa l’Estat és fer una gabine-
tada, una decisió del gabinet -del president o del 
ministre- per tal de fer una llei específica en con-
tra de Catalunya o dels seus representants insti-
tucionals.  
Conscients de la voluntat majoritària del poble ca-
talà, els autoritaris (tampoc m’he equivocat) estan 
molt nerviosos i ja no saben amb que més ame-
naçar-nos. Si fa mesos ens deien que una Ca-
talunya independent “flotaria perduda en l’espai 
sideral” o que no podríem cobrar les pensions, 
ara ja han arribat al punt de fer lleis orgàniques, 
sense complir els preceptes constitucionals i sen-
se buscar el consens bàsic amb les altres forces. 
Com serà la cosa que fins i tot en Duran Lleida 
-sempre al seu servei- ja els ha dit que no els 
donarà suport en la llei de reforma del Tribunal 
Constitucional!
Una reforma que, no ho oblidem, té per únic ob-
jecte inhabilitar al president de la Generalitat -i 
als diputats al Parlament de Catalunya- si prenen 
alguna decisió que no agradi a la direcció del PP. 
Qualsevol llei orgànica, constitucionalment, ha de 
tenir un informe previ del Consejo de Estado i del 
Consejo General del Poder Judicial però com que 
és a punt de tancar-se la legislatura a Las Cortes 
Españolas, el grup parlamentari del PP ha decidit 
tirar pel dret i aprovar la llei “en lectura única” i 
sense acceptar esmenes dels altres grups par-
lamentaris. El PP no té cap mania a passar-se la 
llei “por el arco del triunfo” violentant els procedi-
ments constitucionals, per tal de dotar-se d’eines 
que els permetin mantenir sota un jou legal, a tots 
els ciutadans de Catalunya.
Segons els “pensadors” del PP, els Catalans no 
podem prendre decisions perquè ho prohibeix la 
llei, en canvi ells poden incomplir totes les que 
faci falta.
Nerviosos com estan, acaben de donar un pas 
més. Dimarts el ministre de la guerra -un conegut 
dirigent de la indústria armamentista espanyola- 
amenaçava amb fer intervenir les forces armades 
“si alguien no cumple con su deber en Cataluña”.
Són gabinetades contra el poble català. Són pu-
nyalades contra un dret humà fonamental: el dret 
a decidir. Potser caldria recordar als ministres -i 
legisladors- bel·licosos que la Declaració Univer-
sal dels Drets Humans, consagra el Dret a Deci-
dir de tots els éssers humans. I dret a decidir és 
decidir amb llibertat i sense amenaces ni gabine-
tades de cap gabinet, sigui del presidente, dels 
grupos parlamentarios, del ministre de la guerra 
o de la Casa Real.

GaBinetada

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Representativitat
Un govern és representatiu quan s’ha elegit per sufragi 
universal. Rep el poder polític i realitza l’activitat en nom 
dels ciutadans. Alguns consideren que la representació és 
el mecanisme on el col·lectiu s’identifica amb qui ha estat 
elegit (els  electes actuen segons el seu pensament i les 
seves idees, sense haver de justificar el que fan). Altres 
consideren que tenen una representació i han d’actuar per 
delegació (han de fer allò pel que han estat nomenats i 
plegar si no poden fer-ho). Ambdues perspectives són una 
aproximació teòrica, perquè la societat és plural i la repre-
sentació mai té el suport universal de tots els que els han 
votat. 
Els governants arriben al poder per majories més o menys 
qualificades, nascudes de lleis electorals, que normalment 
tenen elements correctors per donar “capacitat de gover-
nar”, encara que no s’arribi a obtenir la majoria absoluta. A 
Espanya està vigent la llei d’Hont i les circumscripcions fan 
que els vots tinguin diferent pes, depenent de la distribució 
geogràfica. Normalment cada elegit en necessita més en 
zones urbanes i menys en zones rurals.
Molts ciutadans es senten traïts pels seus governants. Mi-
nories que se senten desprotegides pels seus comporta-
ments. Els veuen uns tirans que fan el que volen, dient que 
és el seu deure. Hi ha lleis com les del divorci, l’avortament 
i l’homosexualitat, que no podrien ser mai aprovades, si 
fossin només els afectats els que les haguessin de votar. 
Com ho seria per aprovar el rescat dels grans bancs, el pa-
gament dels impostos i el destí dels diners. Tampoc s’auto-
ritzarien desnonaments, abusos de les primes úniques i la 
pèrdua de llocs de treball. 
Però malgrat diguin “a mi no em representen”, els meca-
nismes legals permeten que els governants facin i desfasin 
segons el seu criteri. Fins i tot fer ús de la força per imposar 
les seves decisions en cas de que siguin contestades. Ho 
han patit moviments del 15-M i els nacionalistes. Demanar 
a les minories, siguin catalans, bascs o comunistes, que 
tinguin majoria per modificar el seu destí, és una forma 
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d’imposar  l’impossible. Una condemna que els obliga a 
acceptar-ho tot. Per això tants diuen ara que el Parlament 
espanyol no reflecteix la pluralitat d’Espanya. En nom del 
vot útil, s’ha reduït a un bipartidisme de facto que, a diferèn-
cia de l’anglès, obliga als diputats a una disciplina partidista 
que aporta uniformitat però també descontentament. 
El poble reclama més participació, perquè amb la repre-
sentativitat no n’hi ha prou.  Demana llistes obertes, no blo-
quejades i circumscripcions petites. Vol el dret a decidir que 
sistemàticament se’ls nega en nom de la governabilitat. Vol 
ser preguntat. Tal com ho fan els suïssos, que decideixen 
molts temes que els afecten. Vol referèndums vinculants 
per a les decisions rellevants. No només per demanar la in-
dependència a Catalunya. Vol democràcia directa, perquè 
sap que els partits s’han convertit en òrgans de l’Estat i han  
deixat de ser el vehicle d’acció política. 
Els ciutadans tenen formalment el dret constitucional de la 
sobirania. Però són els governants els que realment fan el 
que els convé. Si disposen de majoria, no estan sotmesos 
a cap limitació ni contrapoder. Les tres branques (l’execu-
tiu, el legislatiu i el judicial) conflueixin en una sola. Són 
els que arriben al poder per unes eleccions, però  després 
s’obliden dels ciutadans. I, siguin del color que siguin, es 
converteixen en inquilins perpetus i indispensables del po-
der. Fins voler convertir la Constitució en un altre Codi Pe-
nal, en lloc de la Carta Magna dels drets i llibertats. 
Un estat que es veu amenaçat pel fet de veure com xiulen 
el seu himne en un camp de futbol i vol castigar als clubs, 
no entén res de representativitat ni de democràcia. Qui cre-
gui que amb la violència punitiva modificarà el pensar dels 
ciutadans, mostra una deriva dictatorial. És un abús no 
respectar els pactes constitucionals no escrits amb les na-
cionalitats històriques. I una mostra de debilitat si no hi ha 
altres arguments que la força i la por. I d’això se n’aprofiten 
les elits extractives. Hi ha un govern que pot tenir el poder i 
l’exerceix-lo, però que ja no representa els seus ciutadans. 
I és normal que aquests busquin altres solucions. 

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

62 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
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LOTTO 6/49
· Dissabte 5/09/2015

11-15-17-22-40-44
Complementari: 13
Reintegrament: 9

· Dimecres 9/09/2015
------

TRIO
· Dijous 3                  939  
· Divendres 4          700
· Dissabte 5     214
· Diumenge 6          661
· Dilluns 7               329
· Dimarts 8       303
· Dimecres 9      ---

ONCE
· Dijous 3              99935
· Divendres 4       68670
· Dissabte 5    28189
· Diumenge 6       24635
· Dilluns 7             42414
· Dimarts 8    54902
· Dimecres 9    ---

· Dijous 3   3-7-15-37-38-46   C: 42  R: 7
· Dissabte 5   5-17-21-23-42-46  C: 29   R: 9

· Diumenge 6   2-20-28-45-54  Núm. clau: 7 

· Dimarts 8  14-16-39-40-42 Estrellas: 1/4

SETEMBRE
11: Jacint, Vicenç, Protus.
12: Lluc, Guiu.
13: Amat, Felip, Joan.
14: Crescenci, Ròsula.
15: Dolors, Nicomedes, Albí.
16: Corneli, Cebrià, Edita.
17: Francesc, Robert, Ariadna.

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

C/ Joan Maragall, 3
 (Local 2)  

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.

Sinceritat, part 1
•• JOAN MARSAL (ST. M. TOUS)

Entre les afirmacions que trobem a la 
Constitució Espanyola n’hi ha dues 
que si es profunditzés en una d’elles 
potser s’arribaria a la conclusió de que 
es contradiuen entre si.
La primera i últimament molt coneguda 
diu així: “La soberania reside en el pu-
eblo español”, que no sé si per un lap-
sus o per algun motiu especial conté 
una paraula que no és la més correcta. 
Quan ens referim a Europa quasi mai 
fem servir l’expressió “el poble euro-
peu” perquè al vell continent n’hi han 
molts de pobles i, amb algunes excep-
cions, la llengua és el tret que més els 
diferencia. A Espanya succeeix el ma-
teix, no hi ha un sol poble sinó que n’hi 
han quatre i la llengua és també el tret 
que més els fa diferents, són el poble 
castellà, el català, al basc i el gallec.
I la segona afirmació, no tan coneguda 
com la primera, és la següent: “En Es-
paña hay regiones y nacionalidades”, 
sense cap més explicació. D’una cosa 
no hi ha dubte, i tothom que vulgui ser 
sincer ho hauria de reconèixer, una 
d’aquestes “nacionalidades” és Ca-
talunya. Ara, el dubtós és què signifi-
ca ésser una “nacionalidad”, el sentit 
comú fa pensar que una “nacionali-
dad” deu ser quelcom semblant a una 
nació, és a dir una qüasi nació o potser 
una nació sense estat.          
Fixant-nos en Catalunya això últim se-
ria el més lògic i el més entenedor per 
a tothom i si es volgués intentar d’acla-
rir-ho es podria consultar a les perso-
nes que varen participar en la redacció 
de la Constitució espanyola.
I també podria ser que al escriure la 
Carta Magna s’hagués deixat una por-
ta lleugerament entreoberta per si es 
volgués obrir del tot quan Espanya tin-
gués una autèntica democràcia.
Que “la sobirania reside en el pueblo 
español” al Sr. Rajoy li hem escoltat en 
diverses ocasions, possiblement més 
de mitja dotzena, en canvi que “en Es-

paña hay regiones y nacionalidades” o 
que Catalunya és una “nacionalidad” 
diria que sinó és en la intimitat ningú 
no l’ha sentit mai a dir-ho.
Es tracta d’un oblit? O potser ha es-
tat la por de que si parlava de “naci-
onalidades” hauria de reconèixer que 
Catalunya és una d’elles i vés a saber 
si hauria d’acabar reconeixent que és 
una nació sense estat i per tant un sub-
jecte de dret? Més que un oblit sembla 
tot el contrari, quelcom ben meditat.
Si és així, i d’exemples similars se n’hi 
poden trobar d’altres, d’això se’n diu 
manca de sinceritat i la experiència 
ens demostra sovint que si hi ha una 
manca de sinceritat és gairebé impos-
sible que dues persones que pensen 
diferent acabin entenent-se. 
En relació a aquesta qüestió el Sr. Pe-
dro Sánchez ha fet fins ara el mateix 
que el Sr. Rajoy i dubto molt de que 
més endavant parli de les “nacionali-
dades”, crec que aquesta paraula tam-
bé l’espanta una mica.                             
I diria que el Sr. Duran Lleida tampoc 
ha fet cap vegada alguna referència a 
les “nacionalidades”. Últimament ha 
parlat de “singularitats” que potser s’hi 
vol assemblar, però algú ha dit, sinó ho 
he entès malament, que això és el que 
als Estats Units s’aplica a les reserves 
índies que encara hi ha al país.
Per altra banda hauríem d’agrair la re-
cent expressió de sinceritat del Sr. Fe-
lipe Gonzalez. Ja era hora que alguna 
persona important de més enllà del riu 
Ebre digués públicament que Catalu-
nya és una nació.

Socialistes al despoder
•• JOAN PINYOL (CAPELLADES)

Tanta ràbia fa que algú vulgui ser lliure 
de manera pacífica i democràtica? Per 
què es posa tan nerviós l’Iceta? Per 
què recorre a l’insult contra el presi-
dent Mas? Diu que si no dóna la cara 
al capdamunt de la llista de “Junts pel 
sí” no es mereix continuar sent presi-
dent. No entén res el número u socia-

lista de torn? Com pot pensar que anar 
de quatre no és donar la cara? Com 
pot ser que ho digui ell, que només té 
cara per donar i una formació esmico-
lada al darrera?

Bandes sonores 
a Montbui
•• N.M. (MONTBUI)

Una setmana abans de les eleccions 
els usuaris de la carretera C-37 varem 
veure com ràpidament es construïen 
unes bandes sonores a l’entrada o sor-
tida del nucli urbà.
De moment sense senyalitzar ni pintar, 
alguns ens hi varem donar una bona  
patacada tot i anar a poc a poc. Per 
poder-les travessar si vas en un cotxe 
petit  has de parar.
Varem comentar que segurament algú 
les havia demanat i el Sr  Alcalde Teo 
Romero en un afany de fer contens a 
tot qui li pot donar un vot les havia ma-
nat fer.
Ara després d’un temps de les elecci-
ons i desprès d’haver-hi passat moltes 
vegades puc dir que no serveixen per 
res nomes per molestar als qui passen   
per allà, que sovint escullen el carril la-
teral per evitar-les.

Des de que les van posar (hi  passo 
cada dia un parell de vegades ) les 
persones que he vist travessar en el 
moment de passar  per allà es poden 
comptar amb els dits de la ma. Els ve-
ïns de la dreta van per la vorera de la 
dreta fins al semàfor o travessen pel 
mig allà on els hi sembla i els de l’es-
querra fan el mateix.
Els cotxes que surten pel carrer del 
Pilar tenen un bon problema per sortir 
ja  que els cotxes que van per la car-
retera, per travessar les bandes s’han 
de parar davant de la cruïlla del carrer.
El Sr. Alcalde en el ple municipal va dir 
que les havien fet pels cotxes que ve-
nen de la nova variant de la carretera 
C-37 i corren molt.
Encara s’entén menys perquè venint 
de la C-37 primer et trobes amb el pas 
zebra i desprès amb les bandes. O 
sigui primer atropelles algú i després 
ves a poc a poc.
La senyalització diu:senyalització pro-
visional i tampoc no se’n pot fer cas 
perquè si vas a la velocitat indicada et 
fots una bona castanya al sostre del 
cotxe i et marxen les cervicals de lloc.
Esperem que amb bon criteri, els de 
l’ajuntament  les treguin d’una vegada.

Dia 11:  BAUSILI/PILAR/ Born, 23/Mestre M. 26
Dia 12: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25
Dia 13: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 14: CREU/ Plaça de la Creu, 7
Dia 15: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 16: JUVÉ/Av. Montserrat, 27
Dia 17: ESTEVE/ Av. Països Catalans, 101

cartes al director
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nets per invertir-los al nostre país, almenys aquesta 
és fonamentalment la causa o argument central de 
la independència, ja que la llengua catalana mai en 
la seva història havia estat tant ensenyada i apresa 
com ara, ni mai havia hagut un govern català amb 
tant de poder com ara. Per tant els comptes són sim-
ples: més calers a la butxaca, i prou. Un raonament 
simplista que es recolza més en el sentiment que en 
la raó pura i dura, i que no posa de forma correcta a 
la balança totes les contrapartides que tenim els cata-
lans al pertànyer a un estat; apart de la despesa cor-
rent del govern central a casa nostra, que no és pe-

06

Sí, sí, el barret de palla que portarem tots els de l’Ano-
ia a la manifestació de l’11 de setembre d’enguany 
perquè la gent de la nostra comarca, els que omplirem 
els trams 39, 40 i 41 de l’avinguda Meridiana anirem 
cofats amb uns magnífics barrets que ens protegiran 
del sol i ens distingiran, però ara deixem els barrets i 
fem una mica d’història.
Els catalans som una mica especials, i tot i que se-
gurament n’hi ha més, se m’acuden dos exemples: el 
nostre himne, que està en to menor, i el dia nacional, 
que és l’aniversari d’una derrota. Si escolteu l’Himne 
a l’Alegria de Schiller i Beethoven notareu que és joi-
ós, perquè la música està en to major, en canvi si oïu 
la Mort de l’Escolà de Verdaguer i Nicolau el trobareu 
trist perquè està en to menor. Cada país té les seves 
particularitats i naturalment nosaltres tenim les nos-
tres, que per ser nostres valorem i estimem.
Des del punt de vista històric la Diada ja es celebrava 
d’antic, la primera vegada l’any 1886 amb una mis-
sa a Santa Maria del Mar de Barcelona, a tocar del 
Fossar de les Moreres. Al llarg dels anys fou prohi-
bida i recuperada diverses vegades, la última amb la 
dictadura de s’Excremència el general Franco (Joan 
Brossa dixit). Oficialment va quedar constituïda com 
a Festa Nacional pel Parlament de Catalunya l’any 
1980. A partir del 2004 té lloc un acte institucional or-

Ja teniu el barret?
JOSEP MARIA RIBAUDÍ ·    Assemblea Nacional Catalana a l’Anoia

ganitzat pel Govern i el Parlament., però és l’Onze de 
Setembre del 2012 quan es produeix una mena de 
Big Bang amb la massiva manifestació organitzada 
per l’Assemblea Nacional Catalana sota el lema “Ca-
talunya Nou Estat d’Europa”. Des d’aleshores sortim 
a les portades de tota la premsa del món per la riuada 
de gent que hi participa cada any de manera festiva i 
pacífica reivindicant el nostre dret a decidir.
Poc es pensaven els il·luminats d’en Rajoy (quan es 
posà a recollir signatures contra l’Estatut) i el llest d’en 
Guerra (quan va cepillar el text) que estaven sembrant 
la llavor del clam independentista. D’aquí va néixer la 
gran manifestació del juliol del 2010, i a partir d’aquell 
moment l’anomenat “procés” ja no ha tingut aturador. 
Pensem que el dia 27-S al vespre quan hàgim contat 
els vots i fem un viatge al frigorífic a buscar l’ampo-
lla de cava que ens espera en fresc per celebrar-ho, 
necessitarem que la victòria ressoni per tot el món, i 
ressonar vol dir gran divulgació, parlar-se’n molt. Res 
millor, doncs, que ja tenir els mitjans d’arreu estovats 
amb la foto d’una Meridiana plena a rebentar, sense 
ni un tram buit. Penseu que els setze dies que vin-
dran després del onze seran els més importants de la 
nostra història, que no podem badar, que no podem 
deixar res a l’atzar o per més endavant. No s’hi val a 
ajornar res, a pensar que ja trucaràs demà a aquella 

La independència té un problema: que és un 
meló que potser palpant, i escoltant sobretot 
als seus defensors, ho pinten tot de color 
de rosa, la més gran incògnita és que no 
podem tastar-ne un trosset per veure si ens 
agrada o si ens sortirà bé la compra, perquè 
ens ajudi a decidir-nos.

Els catalans ens tenim per un poble treballador, llest 
i que difícilment ens deixem ensarronar. Ara tenim un 
meló que fa bona olor, si el toquem està tovet, com 
aquells que venien a la plaça del Pilar d’Igualada ara 
deu fer 50 anys. Encara recordo els vespres d’estiu 
amb el meu pare, sortíem del carrer Santa Maria en 
direcció a la Rambla de Sant Isidre a beure una orxa-
ta a cal Donat, el recorregut passava indefectiblement 
per la Plaça del Pilar a on hi havia uns quants cente-
nars de melons i síndries estesos per terra; de retorn 
de l’orxateria el meu pare s’acostava a un senyor que 
així que ens veia, parlant en un fort accent valencià 
deia.. voleu un melonet, són madurs i molt bons, el 
meu pare sense contestar, començava a tocar aques-
tes grosses pilotes comestibles i la que ens semblava 
madura li demanàvem al botiguer que despatxava a 
l’aire lliure o sota una vela que ens fes una tatxa, o 
sigui un forat quadrat, per poder degustar un trosset 
de meló i comprovar si la nostra apreciació al tacte es 
corresponia amb un gustet dolcet de meló madur. Era 
una forma de comprar sobre segur. 
La independència té un problema: que és un meló 
que potser palpant, i escoltant sobretot als seus de-
fensors, ho pinten tot de color de rosa, la més gran 
incògnita és que no podem tastar-ne un trosset per 
veure si ens agrada o si ens sortirà bé la compra, per-
què ens ajudi a decidir-nos. Ens ho juguem tot a una 
carta, en certa manera és un acte de fe com passa 
en les creences religioses. Els nacionalismes sem-
pre han generat problemes en major o menor grau, i 
també conflictes sagnants, només cal conèixer la his-
tòria d’Europa, l’últim esdeveniment és Ucraïna, no 
cal dir res més. Tot i amb això el nacionalisme català 
és més pacífic i es ven amb millors arguments, do-
nat que l’identitari ja fa temps es va descartar per la 
poca collita que aconseguia, tot i que fa uns anys en 
Pujol el feia servir de forma esbiaixada i ERC també 
el va intentar fer servir per mobilitzar ànimes a tort i a 
dret. No, ara els nacionalistes catalans són més intel-
ligents, tot ho han orientat cap els 15.000 milions que 
Catalunya dóna a l’Estat i no rep contrapartides. Per 
tant, en cas d’independència tindríem aquests diners 
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persona que saps que li falta l’empenta, a pensar que 
l’avi, com que ja és molt gran, s’atabalarà i el deixareu 
a casa. No us confongueu; l’avi hi voldrà ser, orgu-
llós, pensant que està deixant un país millor pels seus 
néts. I preneu els nens, per petits que siguin, i feu-
los-hi fotografies perquè quan siguin grans tinguin un 
record d’aquesta Diada que va marcar un abans i un 
després; estaran orgullosos d’haver-hi participat. I tor-
no al principi, poseu-vos el barret de la gent de l’Ano-
ia.  Recordeu que si no teniu mitjà per desplaçar-vos, 
els autobusos que la ANC disposa a la comarca ja es-
tan plens, però al matí, de 9 a 1, a l’estació d’Igualada 
encara podreu comprar bitllets al preu especial de 9€ 
per anar i tornar en tren, Ferrocarrils de la Generalitat, 
els que no han anunciat cap vaga. Els trams especí-
fics per la comarca anoienca són els 39, 40 i 41 i que 
els vectors del nostre tram són de color vermell tirant 
a granatós, el color de la Solidaritat. L’equipament, 
aquesta vegada, és samarreta blanca. Les oficials les 
podeu trobar a una pila de botigues.
Acabo dient que aquest serà l’últim Onze de Setem-
bre reivindicatiu al que assistirem perquè els propers 
anys ja haurem obtingut la independència. Tot i així 
els celebrarem igual perquè hi ha coses que mai po-
drem oblidar, però l’esperit ja serà diferent. Tot i així, 
jo penso guardar el barret com a record.

El meló de la independència
LUTGARD BALL ·    

tita, només en ports, aeroports, carreteres, xarxa de 
ferrocarrils, xarxa alta tensió distribuïdora, etc, també 
hi ha despeses fora de Catalunya com les qüestions 
de defensa i /o tamponament de la frontera Sud da-
vant l’allau d’immigrants que inunda Europa central, o 
evitar futurs perills davant una Algèria o Marroc ines-
tables, com passa a Líbia. Això no són diners d’inver-
sió directa a Catalunya, però ens beneficia, o almenys 
és una assegurança. Per altra part, pertànyer a la UE 
com nou estat no sortirà gratis ni molt menys i això ho 
saben en Mas i en Junqueras, i qui tingui una mica de 
seny. El més traumàtic serà el període de transició, 
del que tampoc sortirem de roses, ni molt menys. Per 
desgràcia, hi ha molta gent que es pensa que avui 
anirà a dormir essent catalana i espanyola i l’endemà 
al llevar-se serà només catalana, sense pagar cap 
preu. Tan de bo fos així, no vull ser pessimista, però 
em penso que ni tant sols han començat els proble-
mes, ja veurem com reacciona la gent quan vinguin 
les conseqüències de tot aquest procés.  
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Un total de 28 autocars sor-
tiran demà de l’Anoia per a 
participar en la convocatòria 
de l’Assemblea Nacional Ca-
talana i Òmnium Cultural en la 
“Via Lliure cap a la República 
Catalana” que pretén omplir 
de gent l’avinguda Meridiana. 
A més, molta gent optarà per 
agafar el tren -a preu especial 
per l’ocasió- o viatjar en cotxe 
particular, la qual cosa asse-
gura una participació massiva 
d’anoiencs.

Actes per avui
Per anar obrint boca, per avui 
dijous l’ANC ja ha preparat ac-
tivitats. Quan passin 10 minuts 
de les 10 de la nit, just abans 
de l’acte “Marxa de les torxes” 
organitzada per “La Teixido-
ra” tindrà lloc, a la Plaça de 
l’Ajuntament, l’acte “Aprenem 
de la història”, on quedarà pa-
lès que, des del 1714, el poble 
català no ha tingut les coses 
fàcils per subsistir com a poble 
i arribar fins el punt que ens 
trobem en aquest moment.

Demà, concentració a les 
11.30 davant l’Ajuntament
D’Igualada marxaran 16 au-
tocars. Dotze són de l’ANC 
i Òmnium, més un de CDC, 
d’ERC, la Teixidora i la Flama 
del Canigó.
Per demà, a 2/4 de 12, s’ha 
convocat una concentració a 
la plaça de l’Ajuntament de 
tots els expedicionaris. Segui-
dament, a ¾ de 12 i a la ma-
teixa plaça, per part de l’ANC 
d’Igualada es farà el lliurament 
a l’alcalde, Marc Castells, 

Massiva resposta de l’Anoia a la convocatòria 
per a la “Via Lliure” de demà a Barcelona

Els trams 39, 40 i 41 són els que corresponen a l’Anoia, juntament amb el Bages i el Berguedà. El metro més proper és La Sagrera i Congrés.

d’una estelada per renovar la 
que ja està hissada a la roton-
da de l’Avinguda Mestre Mon-
taner.
Al voltant de les 12h, després 
de la lectura d’un manifest 
institucional i la representació 
dels 10 eixos de la Via Lliure, 
des de la plaça de l’Ajunta-
ment s’iniciarà el recorregut 
cap els autocars situats al 
carrer del Rec. Durant la con-
centració es comptarà amb 
l’actuació dels Grallers, Cap-
grossos i Gegants del Bisba-
let. Està previst que la sortida 
dels autobusos cap a la Meri-
diana sigui a ¾ d’1.

Els trams del’Anoia
L’organització vol omplir la 
Meridiana formant un immens 
mosaic blanc que tindrà dife-
rents colorse, “símbol del país 
nou que hem de construir en-
tre tots a partir del 27 de se-

una majoria independentista 
el 27S”, ens expliquen des de 
l’ANC.  

Caravana de Motos
L’associació Motards Inde-
pendentistes organitza la que 
serà la “Sisena ruta indepen-
dentista en Moto de Vic a 
Barcelona”. Un dels punts de 
trobada és a l’Anoia, concre-
tament passaran per l’Area de 
Servei del Bruc a l’A2, direcció 
Barcelona, a les 11 del matí. 
S’hi pot afegir tothom que vul-
gui.

Igualada

Un total de 
28 autocars plens 
sortiran des de dife-
rents punts de l’Anoia 
-16 d’Igualada- 
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L’Anoia té adjudicats els 
trams 39 a 41, a la zona de 
la Sagrera, coincidint amb el 
xamfrà del carrer Garcilaso. 
L’emissora RAC1 tindrà ins-
tal.lat el seu centre de segui-
ment de la manifestació pre-
císament en aquesta zona.
Les parades més properes 
de metró són de les línies  
L1, L5, L9 i L10, a la parada 
de la Sagrera.
Enguany la samarreta és de 
color blanc. El lot de la Via 
Lliure -si és que l’heu com-
prat- conté, juntament amb la 
samarreta, la fletxa que hau-
reu d’aixecar durant l’acte. 
Es ven de color blanc i sen-
se pintar, perquè així cadas-
cú ho pot fer d’acord amb el 
tram en què s’hagi inscrit. En 
el cas de l’Anoia és de color 
vermell, que correspon a la 
“Via lliure a la solidaritat”.

Com es 
desenvoluparà l’acte?
A les 17.14 una fletxa gegant 
recorrerà la Via Lliure per un 
carril central mentre al vol-
tant s’alçaran les fletxes de 
la gent per a crear una onada 
de color fins al parlament.
Cada manifestant podrà pin-
tar la seva fletxa de dues ma-
neres: amb  un retolador o un 
llapis de color, o retallant una 
cartolina del color correspo-
nent, fent servir de patró la 
fletxa que trobem al lot de la 

Guia i consells per als participants

tembre, on tot comença. I, per 
fer-ho possible, cal que sigui 
la més multitudinària de la 

nostra història per, entre tots, 
convertir la Via Lliure en l’ona-
da d’il·lusió que ens portarà a 

Via Lliure.
Entre els deu colors, n’hi ha 
que són força semblants i que 
es poden confondre. Tot amb 
tot, l’ANC recomana de no 
capficar-s’hi. El color ha de 
ser com més semblant millor, 
però no cal amoïnar-se si no 
és idèntic. Cal tenir en compte 
que a la imatge aèria de la Via 
Lliure gairebé no es percebran 
les tonalitats de color.
En cas que hom no pugui pin-
tar la cartolina, no passa res, 
perquè els voluntaris d’Ara és 
l’hora repartiran un milió de 
fletxes, 100.000 a cada eix.
Hi haurà molta activitat de 
les 16.00 a les 17.14. Grups 
de cultura popular, castellers, 
geganters i més han anunciat 
que volien acompanyar la gent 
del seu territori durant la mo-
bilització. A les 16.30 es co-
mençarà a muntar el passadís 
central de la Meridiana per on 
avançarà la fletxa gegant, que 
anirà a sobre d’un vehicle.
A les 17.14 començarà a 
avançar la fletxa, del carrer de 
Rosselló-Pòrcel al parc de la 
Ciutadella, per tota la Meridi-

ana. Serà l’element que ens 
ajudarà a fer aquesta onada 
enorme de colors que arriba-
rà al parlament.
Quan passi la fletxa gegant 
s’originarà l’onada. Indica-
rà als participants que han 
d’aixecar la fletxa de color. 
A més, s’ha demanat a uns 
cinc mil timbalers que seran 
de cap a cap de la Meridiana 
que ajudin a fer avançar la 
fletxa, amb una onada de so. 
Així tothom sabrà quan l’ha 
d’aixecar.
Quan la fletxa arribi a l’altura 
de la cantonada entre el car-
rer de Wellington i el de Puja-
des, al parc de la Ciutadella, 
començarà l’acte final. Allí hi 
haurà un escenari en què un 
dels elements importants se-
ran les butlletes del 9-N. Hi 
haurà concerts i parlaments.
Quan acabi de passar la flet-
xa gegant, la gent abaixarà 
les fletxes i la Meridiana tor-
narà a ser blanca. Aleshores 
hi haurà un acte breu a l’es-
cenari, carregat de contin-
gut polític i de simbolisme. 
Es cantarà una cançó que 
ja s’explicarà quina és, per 
què es canta i qui la canta. 
En aquell moment els assis-
tents tornaran a aixecar la 
fletxa per formar un mosaic 
ben gran de cap a cap de la 
Meridiana. Un cop fet això, 
per acabar, es cantarà ‘Els 
segadors’. 

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
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Muriel Casals, Toni Comín, 
Alba Vergés i Maria Senser·
rich, candidats número 3, 11, 
23 i 29 per Barcelona respec·
tivament, han agrupat aquest 
diumenge prop d’un centenar 
de persones a Piera, a la pla·
ça de davant el monument en 
reconeixement de l’esportista 
de la localitat,  Toni Bou. Un 
acte polític on els candidats 
han recordat que el nou país 
s’ha de construir entre tots els 
ciutadans i per això la neces·
sitat de convertir la llista en 
la candidatura electoral més 
gran d’Europa. En aquest sen·
tit, Muriel Casals ha assegurat 
que “un pas tan important com 
és la construcció d’un nou Es·
tat només es pot fer si anem 
junts, si hi entren ciutadans de 
totes les sensibilitats”.
Casals ha centrat el seu dis·
curs en els arguments eco·
nòmics contrarestant les sen·
tències de la por que envien 
des de l’Estat espanyol:  “Ne·
cessitem deixar de resistir i 
començar a construir un nou 
país per poder-nos valer d’una 
administració que gestioni els 
recursos públics de la millor 

Muriel Casals -a la dreta- i les candidates anoienques, amb els primers representants de CDC i ERC del municipi.

Muriel Casals (Junts pel Sí) 
fa campanya a l’Anoia

Representants anoiencs a la 
jornada de Catalunya Sí que es Pot

manera per als catalans”. En 
aquest punt ha tornat a apel·
lar al paper actiu de tots els 
catalans “perquè això sigui re·
alitat”. “Necessitem uns ciuta·
dans que vigilin que el nou Es·
tat funciona correctament. Els 
catalans hem demostrat so·
bradament la capacitat d’estar 
alerta per al bon funcionament 
de les institucions”, ha afegit.
Per la seva banda, Toni Co·
mín, candidat número 11 per 
Barcelona, ha sentenciat con·
tundentment: “L’únic camí que 
li queda al catalanisme és la 
independència. És una única 
opció però és una opció bo·
nica”. Comín ha recordat que 
ell mateix defensava el fede·
ralisme fins que, després de 
provar-ho tot, l’Estat espanyol 
va tornar, una vegada i una 
altra, a negar·se a col·laborar. 
Alhora ha afegit que “la inde·
pendència té sentit si cada 
ciutadà esdevé més lliure. La 
llibertat nacional ha d’anar 
acompanyada de la llibertat 
personal de tots els catalans, 
i això s’aconsegueix construint 
un país socialment avançat”.
Alba Vergés ha afirmat: 
“Aquest 27 de setembre om·

plirem les urnes amb els vots 
de la il·lusió de construir un 
nou país. Una república ca·
talana que construirem ha de 
ser radicalment democràtica i 
socialment justa.” I referint·se 
a la gent gran que omplia l’ac·
te, ha afegit: “La gent gran ha 
de votar pensant en els fills, sí, 
però també pensant en ells, 
en les oportunitats que gua·
nyarem tots plegats”.
“Hi ha dos tipus de perso·
nes: els emprenyadors i els 
emprenedors”, ha assegurat 
Maria Senserrich. Un joc de 
paraules que ha continuat així 
: “Nosaltres som dels segons, 
els ingenus que pensem que 
no hi ha objectius impossibles, 
per molt que els emprenya·
dors s’esforcin en demostrar-
ho. Volem un país lliure per 
deixar de ser súbdits per l’Es·
tat espanyol i convertir-nos en 
ciutadans.”
L’alcalde de Piera, Jordi Ma·
drid, ha recordat als assistents 
la necessitat de fer·se candi·
dat per a sumar tots els esfor·
ços possible. L’acte s’ha clos 
amb una ballada de sardanes 
i la hissada d’una estelada a 
la rotonda d’entrada a la vila.

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dissabte dia 5 de se·
tembre va tenir lloc a Fabra i 
Coats de Barcelona la jornada 
de programa: El programa de 
la gent,  celebrada per Catalu·
nya sí que es pot, amb la par·
ticipació de simpatitzants de la 
formació de la nostra comar·
ca, alguns d’ells pertanyents 
a Podem, ICV i EUiA, formaci·
ons que formen part d’aquesta 
candidatura de confluència.
Durant la jornada es van de·
batre i triar les mesures més 

rellevants del programa amb 
que aquesta formació concor·
rerà a les properes eleccions 
del 27 de setembre. Aquesta 
trobada preten ser la primera 
d’una sèrie de jornades par·
ticipatives que s’anirien fent 
durant els propers anys, si la 
formació tingués responsabili·
tat de govern. El programa de 
Catalunya sí que es pot, divi·
dit en 4 eixos programàtics és 
una aposta rotunda per la Ca·
talunya dels drets i la justicia 
social, per la de la gent.  

El PSC Anoia, amb 
el Manifest Municipalista

REDACCIÓ / LA VEU

Una representació dels regi·
dors del PSC de l’Anoia ha 
acompanyat a Miquel Iceta en 
la presentació davant el Parla·
ment, del manifest municipa·
lista ‘Per una Catalunya millor 
en una Espanya diferent, amb 
la força del món local’. 
Envoltat per més de 300 re·
gidors i alcaldes, el candidat 
socialista ha criticat que les 

polítiques i les retallades del 
PP i CiU han “menystingut el 
paper dels ajuntaments i no 
han proporcionat els recursos 
imprescindibles a la prestació 
de serveis bàsics, traslladant 
a aquests les seves dificultats 
financeres. A més, els munici·
pis han vist com es reduïa la 
seva capacitat d’actuació amb 
la llei recentralitzadora del PP 
(la RSALM)”.
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El regidor d’ERC de l’ajunta-
ment d’Igualada, Josep Maria 
Palau, ha expressat aquesta 
setmana la posició del grup 
municipal d’ERC respecte 
la propera aprovació d’or-
denances fiscals municipals 
que s’ha de fer durant aquest 
mes de setembre o octubre i 
la consegüent posterior apro-
vació dels nous pressupostos 
municipals.
El portaveu del grup municipal 
d’ERC ha avançat que “plan-
tejarem a l’equip de govern 
una sèrie de mesures que són 
factibles, en l’àmbit d’aprovar 
una fiscalitat municipal més 
progressiva, amb més tarifi-
cació social, amb més beques 
i uns impostos i taxes que 
també continguin un gest de 
complicitat i de suport respec-
te tots els autònoms, comer-
ciants i petits empresaris que 
estan tirant endavant cada dia 
l’economia i el treball a la nos-
tra ciutat”.

Josep M. Palau

“En només 100 dies hi 
ha hagut enxufisme, 
mentides i censura de 
la participació ciuta-
dana” i lamenten que 
“la majoria absoluta 
hagi pujat tan ràpid al 
cap de l’alcalde i del 
grup de CDC creient-
se que la ciutat és 
seva”

Esquerra vol un “gir social” en 
el pressupost municipal del 2016

Segons Palau, “les ordenan-
ces fiscals i els pressupostos 
municipals han de tenir l’ob-
jectiu de reduir les desigual-
tats que s’han creat amb la 
crisi, han de contribuir a evitar 
aquesta Igualada a dues velo-
citats que es pot observar en 
molts aspectes”. 
Per això, des del grup mu-
nicipal d’ERC estan donant 
concreció a algunes de les 
propostes del seu programa 

Àlbum Històric
Un pregoner

Els ajuntaments disposaven 
d’una persona que pregona-
va, pels carrers i places, els 
bans municipals. Tots comen-
çavem: Aviso al público. Se 
hace saber... . A Igualada 
aquesta tasca la desenvolu-
pava, Nicolau Padró Soler, 
que veiem en la fotografia 
de Procopi Llucià (AFMI) Per 
això era conegut com el Nun-
ci, tot i que també algú li deia 
el “Mistos”. 
De la seva professionalitat, 
només cal dir que, en un 
concurs de pregoners, cele-
brat a la Fira de Mostres de 
Barcelona, en Padró guanyà 
- entre quinze concursants - 
el Primer Premi, seguit dels 
participants de: Vilanova i la 
Geltrú, Badalona, l’oficial de 
Barcelona, i el de Roda de Ter 
(La Vanguardia, 13 de juny de 
1933). Els participants  feren 
pregons pels recintes firals, i 
un de final, a la plaça del bro-
llador de l’Exposició, davant 
del Jurat, amb un pregó d’ini-
ciativa pròpia.

El recordem, tot uniformat, 
tocant la trompeta i anunci-
ant que s’havien de pagar les 
contribucions, o que calia va-
cunar-se...

electoral que van en aquesta 
línia, com ara les beques per 
als estudiants igualadins que 
s’han de desplaçar a estudiar 
a fora. 
Per al regidor d’ERC, “moltes 
famílies tenen dificultats per-
què els seus fills puguin con-
tinuar els seus estudis, sobre-
tot en l’etapa en la qual s’han 
de desplaçar fora de la ciutat. 
És necessari que els pres-
supostos del 2016 prevegin 
els recursos necessaris per a 
fer front a aquesta necessitat 
i evitem les desigualtats en 
l’accés a l’educació professi-
onal i universitària”. Segons 
Josep Maria Palau, “cal man-
tenir l’estabilitat pressupostà-
ria i financera municipal que 
s’ha aconseguit, i per això, en 
aquest nou mandat cal con-
tinuar millorant l’eficiència. 
Però també, ara que és possi-
ble, cal destinar més recursos 
lluita contra les desigualtats a 
la societat igualadina”. 

El PSC lamenta la majoria absoluta de CDC a l’Ajuntament 
i diu que “no és bona” per a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

Transcorreguts 100 dies des 
de la presa de possessió del 
govern de CDC pel mandat 
2015-2019 a la ciutat, el grup 
municipal dels Socialistes 
d’Igualada ha fet la valoració 
d’aquest període. 
En roda de premsa, el porta-
veu socialista Jordi Riba ha 
afirmat que “en només 100 
dies hem pogut comprovar 
com la majoria bsoluta no és 
bona per Igualada perquè el 
govern de Marc Castells ja 
ha evidenciat alguns dels pij-
tors tics de qualsevol majoria 
absoluta”. En aquest sentit, els 
Socialistes han explicat com 
“en només 100 dies hi ha hagut 
enxufisme, mentides i censura 
de la participació ciutadana” i 
lamenten que “la majoria ab-
soluta hagi pujat tan ràpid al 
cap de l’alcalde i del grup de 
CDC creient-se que la ciutat 
és seva”. D’altra banda, Jor-
di Riba ha posat en evidència 
que l’acció política del govern 
de CDC durant els 100 primers 
dies del mandat “ha estat nul-
la” i ha remarcat que “ara ja no 
venen ni fum”.
En l’àmbit de “l’enxsufisme”, 
Socialistes d’Igualada denun-
cia la contractació de l’exre-
gidor de CiU Jordi Segura al 
Campus Universitari. Abans 
de l’estiu se li va adjudicar 

una plaça de professor per 
dos anys i a jornada completa 
després de presentar-se a una 
feina a la qual hi optaven fins a 
5 professors, alguns d’ells amb 
un currículum i projecte educa-
tiu més extens i complert que 
el de l’exregidor. 
El grup socialista continua po-
sant en dubte la fiabilitat del 
Tribunal que va considerar 
que Segura era el millor candi-
dat per la plaça de professor, 
ja que dóna la casualitat que 
la seva companya de govern 
a CiU i directora del Campus 
Universitari, Anna Bacardit, 
formava part del jurat. Per Riba 
això és “una manca d’ètica fla-
grant que pot ternir repercus-
sions negatives per una insti-
tució tan important de la ciutat 
com és el Campus”.
Pel que fa a les mentides, So-
cialistes d’Igualada denuncia 
com en només 100 dies el go-
vern “ha mentit deliberadament 
en un qüestió tan sensible com 
la instal·lació del supermercat 
Aldi a l’estació d’autobusos”. 
El govern de CDC, juntament 
amb ERC, sempre havia dit 
que es tractava d’un trasllat de 
l’Aldi de les Comes i no de l’am-
pliació de la superfície comer-
cial de la ciutat, cosa que “ha 
quedat clarament desmentida 
pels fets i podem veure com 
els dos Aldis continuen oberts 

i, per tant, novament s’ha fet 
una requalificació urbanística 
a mida de les grans superfícies 
comercials, tal i com va passar 
amb Mercadona”.
I en el tercer àmbit, des dels 
Socialistes d’Igualada es la-
menta l’eliminació del Patronat 
Municipal d’Esports i l’Institut 
Municipal de Cultura que s’afe-
geix a la gairebé nul·la activitat 
dels consells de districte. Tot 
plegat, segons Riba, “posa 
de manifest que el govern de 

CiU no creu en la participació 
ciutadana, ja que tots aquests 
eren òrgans de participació en 
la gestió de les polítiques públi-
ques. Sense participació ciuta-
dana en la gestió hi ha menys 
control del que es fa i potser 
això és el que vol CiU”. El por-
taveu dels Socialistes d’Iguala-
da ha afirmat que “Igualada no 
mereix un govern que menteix, 
que enxufa exregidors en insti-
tucions públiques i que anul·la 
òrgans de participació ciutada-

na”.
D’altra banda, Jordi Riba ha 
remarcat que el seu grup mu-
nicipal continuarà fent una 
tasca d’oposició fiscalitzadora 
i propositiva. Per això ha anun-
ciat que durant aquesta tardor 
prendrà cos la creació d’un 
Govern a l’Ombra que servirà 
per mostrar, en tot moment i al 
llarg del mandat, com seria un 
govern d’esquerres i socialde-
mòcrata per Igualada. Ho faran 
amb els principis de “Menys 
desigualtat”, “Més competitivi-
tat” i “Nou municipalisme” des 
dels quals els Socialistes tre-
ballaran les seves propostes 
programàtiques amb les quals 
van concórrer les eleccions del 
maig passat. Aquest Govern a 
l’Ombra també servirà per pre-
parar el projecte socialista de 
cara al 2019.  

Jordi Riba.
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L’escriptor igualadí Antoni Dal-
mau, i les llibreries Llegim! i 
Aqualata, van rebre dimarts 
al vespre al Teatre de l’Ateneu 
els Premis al Compromís Cul-
tural que lliura Òmnium Anoia. 
El comissari de la Generalitat 
per a l’organització dels ac-
tes commemoratius dels 300 
anys dels fets de 1714 i perio-
dista Miquel Calçada va estar 
convidat a l’acte, mantenint 
una xerrada amb la periodista 
igualadina i membre d’Òmni-
um Anoia Marina Llansana.
Un any més, aquests guar-
dons reconeixen la tasca de 
persones i entitats que amb 
la seva tasca promouen la 
llengua i cultura catalanes. 
Enguany, Òmnium Anoia ha 
decidit premiar Antoni Dalmau 
en l’apartat individual i les lli-
breries Aqualata i Llegim? en 
l’apartat col·lectiu. 

Premi individual: 
Antoni Dalmau
Nascut el 1951 a Igualada, es 
va llicenciar en dret per la Uni-
versitat de Barcelona però ha 
dedicat bona part de la seva 
vida a la política, la història i la 
cultura. Òmnium Anoia ha vol-
gut reconèixer la polifacètica 
tasca de Dalmau tant en l’àm-
bit polític com per la seva obra 
literària, pels seus estudis de 
recerca històrica i per la seva 
vinculació amb el teatre. Com 
a membre del PSC va ser regi-
dor de l’Ajuntament d’Igualada 
(1979-1983 i 1987-1991), re-
gidor de l’Ajuntament de Bar-
celona (1983-1987), president 
de la Diputació de Barcelona 
(1982-1987) i vicepresident 
del Parlament de Catalunya 
(1988-1995), fins que el 2013 

L’Ajuntament, ja que 
s’ha ofert a la 
Generalitat, preveu 
l’arribada de les 
primeres famílies al 
llarg de la propera 
tardor

Antoni Dalmau i les llibreries Llegim! 
i Aqualata, premiats per Òmnium

Beques a dissenyadors que 
facin pràctiques en empreses 
tèxtils de la ciutat

va abandonar la militància. 
Autor de més de vint llibres, 
entre els quals set novel·les 
i vuit estudis històrics, ha es-
tat president de la Fundació 
Teatre Lliure-Teatre Públic de 
Barcelona i és professor de la 
facultat de Ciències de la Co-
municació (Blanquerna) de la 
Universitat Ramon Llul. Tam-
bé ha traduït diversos autors 
europeus, dirigeix la Revista 
d’Igualada i col·labora amb 
diversos mitjans de comuni-
cació. 

Premi col·lectiu: Les llibreri-
es Aqualata i Llegim?
En una època en que llibreri-

es de renom com la Robafa-
ves de Mataró o la Catalònia 
de Barcelona, Òmnium Anoia 
ha volgut premiar la tasca de 
les llibreries anoienques més 
compromeses amb la cultura. 
Les llibreries Aqualata i Lle-
gim? han aconseguit resistir 
la crisi i s’han consolidat com 
un espai de promoció de la 
lectura i la literatura. L’entitat 
ha premiat no només la tasca 
d’aixecar diàriament la persia-
na d’un espai com és una lli-
breria sinó, sobretot, la tasca 
pública d’actes de presentació 
de llibres i de suport a iniciati-
ves culturals.

REDACCIÓ / LA VEU

Atraure talent creatiu a Igua-
lada i la comarca de l’Anoia, 
incentivant joves estudiants 
de disseny a desenvolupar 
la seva activitat professional 
o la seva especialització en 
empreses del sector tèxtil lo-
cal. Aquest és l’objectiu del 
programa de beques que im-
pulsen conjuntament l’Ajunta-
ment d’Igualada i la Fundació 
Privada per a la Innovació 
Tèxtil FITEX, que pretén al-
hora enfortir la capacitat de 
disseny de les empreses de 
la ciutat i millorar els seus pro-
ductes i serveis. 
El programa de beques està 
dotat amb 30.000 euros, que 
aporta l’Ajuntament de la ciu-
tat, per tal que cinc empreses 
puguin oferir una estada de 
pràctiques remunerades a jo-
ves talents. Hi podran optar 
empreses marquistes o indus-
trials amb una plantilla supe-
rior a cinc treballadors, que 
disposin d’un departament 
de disseny a les seves instal-
lacions i d’un responsable que 
transmeti les característiques 
del producte i els objectius a 
assolir als dissenyadors que 
s’hi incorporin.  
Se’n farà difusió arreu de Ca-
talunya, en escoles i centres 
de formació superior amb 
estudis de disseny de moda. 
Els candidats formaran part 
d’una borsa custodiada per la 
coordinació del programa de 
beques i la selecció d’alum-
nes i d’empreses participants 
es farà en funció dels projec-
tes presentats per aquestes i 
de l’encaix que hi puguin tenir 

els perfils dels estudiants. Un 
cop valorades les candidatu-
res presentades pels alumnes 
i els projectes presentats per 
les empreses, FITEX enviarà 
a cadascuna entre quatre i 
cinc currículums i serà la prò-
pia empresa que seleccionarà 
el perfil òptim.  
La beca tindrà una durada de 
vuit mesos i, durant aquest 
temps, FITEX actuarà com a 
coordinador entre els joves 
professionals i les indústries 
de la moda, gestionant les 
possibles incorporacions i 
oferint models i procediments 
de treball. El dissenyador re-
brà una retribució de 850 eu-
ros mensuals, 600 dels quals 
aportats pel consistori i 250 
per la pròpia empresa. En 
acabar, es farà un seguiment 
de les col·laboracions i se’n 
trauran conclusions, avaluant 
les experiències i els resultats. 
Amb l’objectiu d’atraure i rete-
nir el talent creatiu a la ciutat, 
en la selecció d’empreses, 
la coordinació del programa 
de beques tindrà en compte 
les possibilitats d’incorpora-
ció temporal o indefinida que 
aquests joves dissenyadors 
puguin tenir en les seves plan-
tilles, un cop finalitzat el perío-
de d’execució del projecte. 
Aquesta nova iniciativa con-
junta entre l’Ajuntament i el 
sector tèxtil local s’afegeix a 
altres impulsades anterior-
ment dins del programa Ano-
ia, punt d’origen de la moda, 
com per exemple la promoció 
del sòl industrial de la comar-
ca, la creació d’una Oficina de 
Prototipatge o el naixement de 
la fira professional BSTIM. 

REDACCIÓ / LA VEU

El web www.igualada.cat 
compta des d’aquest dime-
cres, 9 de setembre, amb un 
formulari on-line per recollir 
els oferiments voluntaris i soli-
daris de la ciutadania que vul-
gui col·laborar en l’acolliment 
de refugiats procedents del 
conflicte de Síria, que es pre-
veu que es produeixi en les 
properes setmanes.  
Tots aquells ciutadans que hi 
vulguin contribuir, facilitant-ne 
la integració i fent més acolli-
dora la seva estada a la ciutat, 
poden fer arribar les seves da-
des de contacte, amb aquest 
formulari, al departament mu-
nicipal de Cooperació. Amb 

Els igualadins que vulguin col.laborar amb l’acolliment 
de refugiats ja poden registrar-se al web de l’Ajuntament

tots els oferiments rebuts, 
l’Ajuntament elaborarà un llis-
tat de persones interessades i, 
conjuntament amb les entitats 
socials que s’implicaran en 
aquest procés, s’hi contactarà 
gradualment i en funció de les 
necessitats que vagin tenint 
les persones i famílies que ar-
ribin a Igualada. 
Tal i com ha explicat aquest di-
mecres el tinent d’alcalde d’En-
torn Comunitari, Fermí Capde-
vila, “seran benvingudes totes 
les persones que proposin 
col·laborar, per exemple, al-
hora d’acompanyar-los en el 
seu dia a dia en aquest nou 
entorn del tot diferent al seu, 
d’ensenyar-los l’idioma, de dur 

a terme tràmits o gestions o  
d’endinsar-los en els costums 
i hàbits de la nostra societat”. 
En aquest mateix apartat s’hi 
afegiran també enllaços cap a 
les diferents ONG’s que estan 
centralitzant la captació de do-
nacions econòmiques. 
Aquest va ser un dels princi-

pals punts tractats aquest di-
marts en el marc de la trobada 
de les entitats d’Igualada So-
lidària. A banda de repassar 
quines són les diferents fases 
del protocol d’acolliment de re-
fugiats i d’abordar quines po-
den ser les diferents opcions 
per allotjar aquestes famílies, 
es va aprovar la concessió 
d’un ajut econòmic extraordi-
nari i urgent a Creu Roja per 
valor de 4.000 euros. 
Aquesta decisió es ratificarà 
igualment al ple municipal del 
mes de setembre, per tal que 
les diferents forces polítiques 
expressin el seu posiciona-
ment i esdevingui una mesura 
de ciutat. 

Segons Capdevila, “per la pre-
disposició mostrada per les 
entitats i el mateix Ajuntament, 
com també pel que estem per-
cebent de la ciutadania, po-
dem anticipar que Igualada 
novament serà un gran exem-
ple de solidaritat, com ja ho va 
ser en altres situacions simi-
lars en el passat, per exemple 
la guerra de Bòsnia”.  
L’Ajuntament, que ja s’ha ofert 
formalment al departament de 
Benestar Social de la Genera-
litat de Catalunya per a acollir 
refugiats, i que ja treballa en 
aquest àmbit de la mà de les 
entitats locals, preveu l’arriba-
da de les primeres famílies al 
llarg de la propera tardor. 
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L’Ajuntament d’Igualada i TIC 
Anoia treballen conjuntament, 
des de fa alguns mesos, en 
la creació d’Ignius, Centre de 
Fabricació Avançada, un nou 
centre dedicat als estudis i al 
desenvolupament de la Indús-
tria 4.0 i la fabricació digital. 
Aquest ha de ser un espai de 
trobada, intercanvi i creació, 
on s’uniran empreses, cen-
tres formatius i consumidors 
per a fer front als nous reptes 
de la que es considera ja la 
quarta Revolució Industrial, 
evitant així el buit tecnològic 
que aquesta pugui comportar 
per al sector industrial de la 
comarca. 
El govern municipal treballarà 
en aquesta iniciativa com a 
projecte de ciutat per als pro-
pers anys. Segons la primera 
tinent d’alcalde de Dinamitza-
ció Econòmica i Coneixement 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
Àngels Chacón, l’objectiu és 
que “la comarca de l’Anoia 
es posicioni com a territori 
capdavanter en l’estudi, de-
senvolupament  i sobretot en 
la implantació d’aquest tipus 
de fabricació, que es nodreix 
de màquines guiades per or-
dinador per realitzar els seus 
productes”. Apunta també que 
“el nom Ignius juga amb les 
primeres lletres del nom de la 
ciutat i fa referència alhora a 
inici i a empenta”.  
La Indústria 4.0, o indústria 
intel·ligent, presenta una nova 
manera d’organitzar els mit-
jans de producció. Fa ús de 
les tecnologies TIC.
L’objectiu és facilitar la tasca 
als treballadors, millorar la 
productivitat i adaptar-se a la 
nova realitat de la demanda 
del mercat. Es tracta d’una 
nova forma de fabricar i de dis-
senyar productes on els con-
sumidors tenen una part molt 
activa en el procés, en un món 
on cada vegada es demanen 
més productes personalitzats i 
amb una major rapidesa. 
El vicepresident executiu de 
TIC Anoia, Manel López, ha 
assegurat durant la presenta-
ció del projecte, a l’Ajuntament 
d’Igualada, que “la indústria 
de les TIC de l’Anoia és una 
de les més importants a nivell 

Manel López i Maria Àngels Chacón.

El centre Ignius, 
Centre de Fabricació 
Avançada en l’entorn 
4.0, tindra la seva seu 
al Campus d’Igualada, 
amb un nou Grau

TIC Anoia vol fer a Igualada un centre 
referent en la fabricació digital 

Obertes les inscripcions per a 
les activitats dels centres cívics

de Catalunya i, amb Ignius, 
volem dotar-la de mitjans per 
a que s’ampliï i pugui ser més 
gran en el territori, tant pel que 
fa a les empreses proveïdo-
res de tecnologia que aporten 
novetats i coneixement per a 
les indústries, com les consu-
midores d’eines TIC, aquelles 
empreses a qui van dirigides 
les innovacions per fer-les 
més competitives”. 
 
Els quatre pilars d’Ignius 
Ignius tindrà quatre pilars 
principals sobre els quals se 
sustentarà: l’àmbit de la Inno-
vació, que farà l’acompanya-
ment a les empreses o centres 
educatius que vulguin innovar 
en Fabricació Digital, impulsa-
rà projectes europeus d’inno-
vació i realitzarà transferència 
tecnològica en els àmbits em-
presarials i educatius; en se-
gon lloc l’àmbit de l’Empresa, 
que serà un showroom de ma-
quinària professional d’empre-
ses del sector, un laboratori 
per implementar plans pilot de 
transformació industrial i una 
incubadora de noves empre-
ses dedicades a la fabricació 
industrial; l’àmbit de la Ciuta-
dania, en tercer lloc, que farà 
cursos formatius per als ciuta-
dans, actuant com a showro-
om de maquinària domèstica i 
oferint als ciutadans fer de tes-
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L’Ajuntament d’Igualada i la 
Generalitat obren aquesta set-
mana les inscripcions per les 
activitats dels equipaments cí-
vics de la ciutat corresponents 
a la nova programació de tar-
dor i hivern, entre els mesos 
d’octubre de 2015 i febrer de 
2106. 
En el cas dels centres munici-
pals, es podran formalitzar per 
tres vies: presencialment als 
equipaments cívics, telefònica-
ment contactant amb els ma-
teixos equipaments o a través 
d’Internet a partir de la pàgina 
web www.igualada.cat. 
L’oferta torna a ser molt varia-
da, amb cent cinquanta cursos 
i tallers relacionats amb la cui-
na, les manualitats, la dansa, 
els idiomes o les noves tecno-
logies. Les propostes culinàri-
es, per exemple, compten en 
aquesta ocasió amb activitats 
de cuina de cap de setmana, 
cuina econòmica i de profit, for-
matges vegans i crudivegans, 
llets vegetals, plum-cakes, 
magdalenes, muffins i cupca-
kes, cuina energètica i saluda-
ble o un taller de per aprendre 
a fer torrons.  
Pel que fa a l’activitat física, 
que torna a ser un dels apartats 
més nodrits, s’ofereix fit-dance, 
jumping, aeròbic, tonificació, 
gimnàstica per a la gent gran, 
dona i esport, pilates, ioga, tai-
xí o abdominals. Els cursos de 
ball proposen per als propers 
mesos sevillanes, Bhangra, 
sardanes, balls tropicals en lí-
nia, salsa i bachata.  
En aquesta ocasió, els tallers 
d’idiomes tornen a comptar 
amb diferents nivells de llen-
gües, com poden ser l’anglès, 
el francès, l’italià, el rus o l’ale-
many. Altres tallers formatius 
contemplen, per exemple, els 
jocs de memòria, de com tenir 
cura de les plantes d’interior, 
de llegir i escriure per a perso-
nes adultes, de reconeixement 
de constel·lacions, d’introduc-
ció de la llengua de signes, 
d’asertivitat o de mindfullness, 
per a reduir l’estrès i millorar 
l’atenció.  
Pel que fa a les manualitats i 
l’artesania, els centres cívics 
ofereixen cursos d’arranjament 
de roba, d’aprendre a fer bu-
fandes, de dibuix, de punt de 

mitja, de patchwork a màquina 
o de restauració de mobles, 
entre altres. L’aula de noves 
tecnologies proposa conei-
xements de com fer servir el 
mòbil, les tauletes digitals, les 
xarxes socials, o Internet.  
En relació a les activitats per a 
infants i joves, es duran a ter-
me tallers dansa, de com fer 
els deures, de llengua de sig-
nes o de cuina.  
Finalment, els centres cívics 
municipals també contemplen 
activitats relacionades amb 
l’embaràs i la lactància, i pro-
posen cursos de pilates amb 
nadons, de ioga o de massat-
ge infantil. El programa com-
plet es pot consultar al web 
www.igualada.cat. 
Pel que fa al Casal del Pas-
seig, Casal Cívic Montserrat 
i la ludoteca Sant Miquel, les 
inscripcions també ja es poden 
fer. En cas que vulgueu ampli-
ar la informació sobre alguna 
activitat podeu trucar-nos al 93 
804 36 61 Casal Cívic Mont-
serrat i 93 803 33 12 Casal del 
Passeig.  

Activitats a Sant Agustí 
El 15 de setembre comencen 
també les inscripcions per als 
cursos de noves tecnologies 
que s’organitzen des del Pro-
grama de Millora del Barri de 
Sant Agustí. En aquesta pro-
gramació hi ha algunes no-
vetats, com ara un curs per 
conèixer el funcionament del 
mòbil, amb continguts relaci-
onats amb Whastsapp, Twit-
ter, Facebook o el tractament 
d’imatges, i un taller de memò-
ria per ajudar a estimular dife-
rents aspectes com la percep-
ció, l’atenció, la comprensió o 
l’associació. 
D’altra banda, es dóna continu-
ïtat al curs d’activitat física per 
a gent gran. En l’espai de deu-
res també hi ha una novetat 
destacada, ja que es trasllada 
a la sala infantil de la Bibliote-
ca i funcionarà els dimarts i els 
dijous de 17:30 a 19:30h; és 
d’accés lliure i gratuït per als 
nens de Primària sempre que 
siguin usuaris de la Biblioteca. 
Les inscripcions es podran fer 
de forma presencial a l’oficina 
del Programa de Millora del 
Barri (Pl. de la Creu, 18). Més 
informació al 93 804 93 44.  

ters de productes creats per 
les empreses de la incubadora 
i, finalment, un àmbit Forma-
tiu, que ha de ser un laborato-
ri nacional avançat que formi 
nous professionals i ofereixi 
reciclatge als que estan en ac-
tiu i que es treballa perquè es-
tigui directament associat a un 
grau universitari en Enginyeria 
TIC de nova creació, especi-
alitzat en Fabricació Digital. 
Nascut del treball conjunt de 
l’Ajuntament TICAnoia,  l’insti-
tut Milà i Fontanals i el Cam-
pus Universitari d’Igualada, 
aquest grau universitari com-
plementaria Ignius i aportaria 
un valor diferencial als estudis 
d’enginyeria de la ciutat.  
 
Nou grau especialitzat en 
Fabricació Digital 
Chacón afirma que “treballem 
per dotar la ciutat d’un nou 
grau pioner en Enginyeria TIC 
especialitzat en Fabricació Di-
gital i Indústria 4.0 i volem que 
sigui un clar element diferen-
ciador del Campus Universi-
tari d’Igualada”. Per reduir el 
cost de posar en marxa un 
nou grau i per revaloritzar la 
formació professional, apunta 
que “volem que el nou grau 
s’uneixi als cicles formatius de 
grau superior (CFS) que sobre 
aquesta matèria s’imparteixen 
actualment a l’Institut Milà i 
Fontanals”. Així doncs, els 
alumnes d’aquest nou grau 
sortirien amb dues titulacions, 
una de CFS i l’altre del grau 
pròpiament dit, i els alumnes 
que només cursessin el CFS 
tindrien convalidats els crèdits 
comuns en cas de voler con-
tinuar.  

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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Aquesta setmana comencen 
les obres per a dotar el Ce-
mentiri Nou d’Igualada d’un 
crematori, una instal·lació fins 
ara inexistent a la ciutat i que 
s’integrarà de manera molt 
acurada en aquest conjunt. A 
dia d’avui, Igualada no compta 
amb cap crematori i, per tant, 
aquestes tasques s’han de dur 
a terme en altres municipis de 
la província de Barcelona. 
Amb la voluntat de mantenir 
la màxima fidelitat amb el pro-
jecte original d’aquesta joia 
arquitectònica, l’avantprojecte 
de l’edifici ha estat elaborat 
per l’estudi de Carme Pinós, 
que va ser responsable del 
projecte original, juntament 
amb Enric Miralles. El Parc 
Cementiri Nou, ubicat al carrer 
dels Països Baixos, va ser el 
resultat del concurs convocat 
per l’Ajuntament l’any 1.983. 
Era una proposta allunyada 
de la concepció dels cementi-
ris tradicionals, volent mostrar 
la instal·lació com un parc on 
passejar, sense la necessitat 
d’haver d’estar envoltat de les 

Vista virtual del nou crematori.

El robatori, amb una 
pistola elèctrica, es 
va fer en plena tarda 
del dimarts 25 d’agost

Començen les obres del crematori 
al Cementiri Nou de les Comes

Ingressen a presó dos homes i 
una dona per un robatori violent 
a un pis d’Igualada

imatges habituals d’aquest ti-
pus de recintes. Es va cons-
truir progressivament entre 
1.985 i 1.994 i avui és un sím-
bol i un reclam per arquitectes 
i estudiants arribats d’arreu 
del món.  
Els treballs tenen una durada 
prevista de sis mesos i el cost 
de la construcció voltarà els 
650.000 euros. Els materials 
predominants seran el formi-
gó, que li atorgarà un caràcter 
més escultòric i els tancament 
ceràmics, que li donen una 

dimensió més acollidora. La 
superfície serà de 255 m2, 
incloent les dependències 
necessàries per al comiat per 
part dels familiars, una sala 
d’espera, una balconada de 
comiat a l’entrada dels forns 
i una petita sala per l’últim 
adéu. El crematori s’aixecarà 
a la part inferior del turó que 
cobreix la capella i els ser-
veis, de manera que des del 
cementiri no es percebi l’edi-
ficació.  
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Els Mossos d’Esquadra de 
la comissaria de d’Igualada 
van detenir els dies 1 i 2 de 
setembre, dos homes i una 
dona, d’entre 22 i 37 anys, de 
nacionalitat espanyola i veïns 
de la Torre de Claramunt, Va-
llbona d’Anoia i Piera, com a 
presumptes autors d’un delic-
te de robatori amb violència i 
intimidació.
Els fets es remunten al passat 
25 d’agost, pels volts de les 
19:00 hores, quan es va pro-
duir un robatori amb intimida-
ció a l’interior d’un domicili del 
carrer Girona d’Igualada.
Segons la víctima, una dona 
va trucar a l’intèrfon i li va de-
manar que obrís la porta de 
l’edifici. Un cop la noia va ar-
ribar al pis, i quan la víctima li 
va obrir la porta, de l’interior 
de l’ascensor van aparèixer 
per sorpresa dos homes, els 
quals el van empentar cap a 
l’interior del domicili.
Un cop dins, les tres persones 
el van colpejar repetidament, 
mentre l’intimidaven amb una 

pistola elèctrica i li demanaven 
que els hi entregués diversos 
objectes.
Els lladres li van sostreure dos 
mòbils, unes ulleres de sol, 
una videoconsola i 150 euros. 
Tot seguit, en donar-se comp-
te que hi havia més persones 
en altres habitacions, van fugir 
corrents.
Arran aquests fets es va obrir 
una investigació que va per-
metre el passat 1 de setembre 
detenir dos dels presumptes 
autors del robatori. L’endemà, 
2 de setembre, va concloure la 
investigació amb la detenció 
del tercer implicat.
El detinguts, tots amb ante-
cedents, van passar el 3 de 
setembre a disposició judicial 
davant del jutjat en funcions 
de guàrdia d’Igualada el qual 
n’ha decretat el seu ingrés a 
presó.
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La Unió Empresarial de l’Ano-
ia ha engegat un projecte de 
cooperació al desenvolupa-
ment a Hondures. Es tracta 
d’un projecte internacional, de 
caire medi ambiental, que té 
per objectiu realitzar un estu-
di per construir un abocador, i 
evitar la contaminació, el de-
teriorament de l’entorn, i l’im-
pacte que generen els residus 
sòlids en la població, el sòl, la 
fauna i flora de la zona. 
En aquest sentit, alguns mem-
bres de la UEA , encapçalats 
pel president de l’entitat, Blai 
Paco, han viatjat aquesta set-
mana a Hondures per conèi-
xer de primera mà la situació 
que viu el municipi de Trujillo, 
població on es realitzarà l’es-
tudi d’emplaçament de l’abo-
cador de residus
Des de la UEA, i en concret 
des de la Comissio Internacio-
nal de l’entitat, aquest projec-
te, promogut per la Diputació 
de Barcelona, es veu com una 
nova oportunitat de negoci, 
una nova línia per a la projec-
ció internacional de les empre-
ses de l’Anoia de tots els sec-
tors a través de la cooperació. 
En aquest sentit, durant el vi-
atge s’han programat diverses 
trobades i reunions de treball 
amb empresaris del territori 
i amb la Cambra de Comerç 
del departamant de Cortés, 
on es concentra la major part 
de l’activitat industrial del país, 
per establir possibles sinergi-
es entre l’empresariat hondu-
reny i anoienc. 
Hondures viu una complexitat 
en residus evident. Tot i que 
els municipis són responsa-
bles d’assegurar que el servei 
de recollida i dipòsits contro-
lats sigui proporcionat a tots 
els seus habitants, la realitat 
mostra que només un 20% 
dels municipis tenen un servei Abocador a l’aire lliure a Honduras. Foto: Joan Serra, alcalde de Castellolí.

La UEA emprèn un projecte de 
cooperació internacional a Hondures

de recollida (en cap cas selec-
tivament). 

El projecte
El projecte s’emmarca dins 
el “Plan estratégico para el 
manejo de desechos sólidos 
urbanos de los municipios de 
Tela, Trujillo y Guanaja”, re-
dactat el 2014, i que comp-
ta amb el finançament de la 
Diputació de Barcelona. A 
més de la UEA, que coordi-

Les diferents organitzaci-
ons patronals no tenen una 
posició unitària davant del 
procés. Suposo que tampoc 
els metges, els advocats o 
els farmacèutics. Ni els so-
cis del Barça. Tothom té les 
seves adscripcions ideolò-
giques, coincidències o di-
vergències. D’ací la conve-
niència de votar. Ningú s’ho 
planteja per saber si l’àcid 
ribonucleic està o no relacio-
nat amb el càncer. Com tam-
poc ningú plantejarà abolir 
la llei de la gravetat. Res 
canviaria, independentment 
del resultat. Però, en canvi, 
caldria votar més sovint en 
tot allò que afecta la convi-
vència i l’organització social. 
En els països de llarga tradi-
ció democràtica, el conflicte 
entre democràcia i legalitat 
no es planteja mai. Es mo-
difica la llei, si és contrària 
a allò que reclamen o defen-
sen la majoria dels seus ciu-
tadans. Ningú entén que la 
legalitat pugui limitar l’exer-
cici de la sobirania popular, 
perquè ha de ser el poble 
qui decideixi. Només queda 
discutir l’àmbit de la votació. 
Si els d’una casa poden se-
parar-se del poble i aquest 
d’una comarca. O per se-
parar-se dues nacions. És 
a dir, qui són els que estan 
legitimats per votar. 
En aquest moment s’està 
dirimint si Catalunya és sub-
jecte de dret polític o és el 
conjunt de l’estat espanyol, 
qui ha de decidir el que passi 
en aquestes terres. Els cata-
lans tenen avui el sentiment 
de sentir-se súbdits i no ciu-
tadans. De sentir-se objecte 
de conquesta. D’haver de 
pagar per a tot i rebre poc. Ni 
tan sols sentir  l’escalf dels 
qui dicten les lleis. Perquè 
es perceben opressives. I 
tenen la certesa de que mai 
les podran modificar, encara 
que ho demani un col·lectiu 
enorme de catalans. Ho ha 
dit contundentment Mariano 
Rajoy, president del govern 
de l’estat. I no hi ha cap 
indici de les coses puguin 
canviar. Per a ell no existeix 
el greuge econòmic a Cata-
lunya. Tampoc els escanya-
ments provocats per una re-
duïda inversió pública, que 
limita el creixement. Ni la 
insuficiència de recursos de 
la Generalitat. Sempre ha 
volgut presentar el procés 
com un caprici del President 
Mas i d’una part minoritària 
de la classe política catala-

PERE PRAT

na. No vol ni sentir a parlar 
del malestar, ni moral, ni 
econòmic. Tracta els cata-
lans com a gent a tutelar. I el 
seu missatge s’acompanya 
d’amenaces per fer por, enu-
merant les desgràcies que 
cauran al damunt del poble 
si s’esgarria. 
Molts catalans no veuen 
cap altra solució que mar-
xar d’Espanya. L’únic camí, 
si volen ser ciutadans i no 
súbdits. Si no volen diluir-
se en una única nació, per 
gran i lliure que sigui. Si no 
volen sentir-se escarnits i 
acusats  de ser gent interes-
sada i egoista, per aquells 
que van portar l’Estatut vi-
gent al Constitucional, des-
prés de passar-hi el ribot a 
les Corts i de ser referendat 
pel poble. Pels que han ju-
dicialitzat la política i volen 
el compliment estricte a la 
interpretació que ells fan de 
la llei.  Els mateixos que es-
taven obligats per aquestes 
lleis a augmentar la inversió 
i no ho fan. Els que resten 
insensibles a que Catalunya 
perdi pes industrial a Europa 
des fa més de vint anys. Els 
que diuen que no hi ha res 
a fer, mentre la globalització 
colpeja durament el teixit 
productiu català. Els que es 
riuen de les petites empre-
ses d’ací, enfront dels grans 
negocis a la llotja del Ber-
nabeu. Els que han deixat 
la Generalitat i els Ajunta-
ments sense cap marge de 
maniobra. Aquells que diuen 
que no estaran millor enlloc.
La renda per habitant a Ca-
talunya abans d’impostos, 
és la tercera entre les co-
munitats autònomes. Però 
es transforma en la desena 
després de la forçada soli-
daritat.  Cap proposta. No 
es tocarà el finançament. 
Tampoc s’incrementaran les 
inversions. Res de pacte fis-
cal. Cap sensibilitat encara 
que a Catalunya l’exclusió 
social ja estigui prop del 20 
% de les llars, on hi viuen el 
30 % dels nens. L’estat no 
escolta la queixa de tants 
catalans. Continua ferm en 
el res de res. I manté que 
“els nacionalistes cada ve-
gada que aconsegueixen 
alguna cosa, es converteix 
en una meta volant i no en la 
meta final”. I prepara la re-
pressió. Però no servirà de 
res, mentre la injustícia no 
es repari. 

Els greuges 
econòmics no són 
suficients

na els treballs del projecte, 
al projecte també hi participa 
PLATCONSA: una plataforma 
d’empreses de construcció de 
la comarca d’Anoia que dona-
rà assistència tècnica en els 
treballs del projecte relacio-
nats amb les infraestructures 
del dipòsit controlat; i l’Ajunta-
ment de Castellolí, que apor-
ta la seva experiència com a 
ens que té unes instal·lacions 
d’abocador de residus.

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 mòbil:
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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REDACCIÓ / LA VEU

L’igualadí Salvador Serra va 
poder complir el seu repte 
d’arribar a Santiago de Com-
postela, després de 3.200 
kilòmetres a peu, des de Ber-
lin. A les portes de la catedral 
l’esperaven alguns amics i fa-
miliars. És la segona vegada 
que Serra realitza una proesa 
així, doncs fa tres anys va fer 
el Camí de Sant Jaume des 
de Roma, i anteriorment va 
fer tots els camins sants que 
hi ha a Espanya. En aques-
ta ocasió, ha fet el viatge en 
companyia del seu amic Anto-
nio Aladrén.

Salvador Serra acaba el seu repte de 
fer a peu el camí de Berlin a Santiago

Les cigonyes tornen 
a aturar-se a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

Com ja comença a ser ha-
bitual en els darrers anys, 
les cigonyes han tornat a fer 
aturada a Igualada en el seu 
llarg viatge cap a terres del 
sud, buscant les temperatures 

REDACCIÓ / LA VEU

Amb motiu de l’11 de setem-
bre, Diada Nacional de Catalu-
nya, des de la Plataforma per 
una Vegueria Pròpia (PVP) 
han fet una edició especial de 
12.000 exemplars, un desple-
gable, que conté en el seu in-
terior el “Mapa de l’Àmbit de la 
Vegueria Penedès”, així com 
també dades relatives al que 
és un Àmbit, al que és una Ve-
gueria i de quina és la situació 
actual. 
També s’hi ha afegit el llistat 
dels 72 municipis que la inte-
gren, per ordre alfabètic, amb 
la seva extensió i població, 
així com també la posició del 
Penedès, dins els àmbits de 
Catalunya. Finalment hi troba-
reu una detallada cronologia 
dita també el particular Via 
Crucis penedesenc.
Des de la delimitació de l’Àm-

Els periòdics del Penedès us 
obsequien amb el mapa de l’Àmbit

més càlides. Dijous i diven-
dres passat, una bona colla 
de cigonyes es van  deixar a 
veure a l’avinguda Barcelona, 
a l’entorn de la parròquia de la 
Sagrada Família. Una imatge 
certament peculiar.

Canal Taronja celebra 10 anys

REDACCIÓ / LA VEU

Unes 400 persones van as-
sistir divendres al vespre a 
la gala del 10è Aniversari de 
Canal Taronja a la Catalunya 
Central que es va celebrar al 
Museu de la Tècnica de Man-
resa, amb el lema “Canal Ta-
ronja, la tele que ens uneix”. 
Un acte que va reunir a repre-
sentants de la societat civil de 
les comarques a les quals es 
pot sintonitzar Canal Taronja 
com són el Bages, l’Osona, 
l’Anoia, el Solsonès i el Ber-
guedà.
L’acte va ser presidit pel Con-
seller d’Empresa i Ocupació 

de la Generalitat de Catalu-
nya Felip Puig. A la gala es 
van entregar els Premis amb 
Denominació d’Origen Central 
que atorga el Grup Taelus de 
Comunicació, al qual pertany 
Canal Taronja, un dels quals 
va ser per a la fira tèxtil BSTIM 
d’Igualada.
Canal Taronja compleix 10 
anys i en aquests moments 
compta amb tres delegacions: 
una a Manresa, que serveix el 
Bages, el Solsonès i el Ber-
guedà, una altra a Vic per la 
comarca d’Osona i la tercera 
és a Igualada per emetre a 
l’Anoia.  

4a edició del curs de formació 
de Doules a Aura Naixement
REDACCIÓ / LA VEU

Dissabte 19 de setembre, la 
casa de naixements “Aura 
Naixement” d’ Igualada,  pre-
sentarà la 4ª edició del curs de 
Formació de Doules. La lleva-
dora, Maria Teresa Moncunill, 
oferirà una xerrada oberta a 
les 10 h del matí a les instal·
lacions del carrer Sant Joan 
Baptista 63 d’Igualada. El curs 
de Formació de doules s’em-
marca dins les activitats de 
promoció de la salut, el part 

natural i la criança respectuo-
sa que duen a terme els pro-
fessionals de la casa de nai-
xements.
Les doules són generalment 
mares que arran de la pròpia 
maternitat s’han format per 
donar assessorament i suport 
físic i emocional durant l’em-
baràs, el part, el naixement i la 
criança del nadó. La doula no 
és una professional sanitària 
ni exerceix com a tal.

bit Penedès el febrer del 2014, 
la PVP es va proposar fer un 
mapa per donar a conèixer i 
divulgar aquesta nova realitat 
“que ja no era un desig eteri 
sinó una entitat legal i delimi-
tada, que se sap on comença i 
on acaba. Vam escollir l’opció 
de fer un mapa bo, estàndard, 
com el de qualsevol altre ter-
ritori, amb ciutats, nuclis de 
població, rius, muntanyes, 

carreteres, etc. Vam recórrer 
a una empresa de serveis 
cartogràfics Gradualmap i a 
una empresa de serveis de 
disseny gràfic integral Bildi 
Grafiks, que han fet una feina 
excel·lent”, expliquen des de 
la plataforma. 
Aquesta edició especial del 
mapa ha estat distribuïda 
aquesta setmana pels setma-
naris La Veu de l’Anoia, DV 
Diari de Vilanova i El 3 de Vuit. 
Gràcies a la col·laboració dels 
tres mitjans es cobreixen les 4 
comarques penedesenques, 
amb una distribució qualifi-
cada. I amb aquesta segona 
edició que se suma als 5.000 
exemplars que acompanya-
ven el llibre “El Penedès era 
possible” es garanteix que el 
mapa arribi a tots els racons 
de la vegueria.

BISBAT DE VIC / LA VEU

Davant la situació d’emergèn-
cia en que es troben milers de 
famílies que es veuen obliga-
des a abandonar el seu país 
d’origen per motius de guerra 
i fam, el bisbe de Vic demana 
als cristians de totes les parrò-
quies que preguin per aquests 
germans nostres i cerquin ma-
neres per portar a la pràctica, 
amb fets concrets, el mana-
ment de l’amor, tenint ben pre-
sent les paraules del Senyor a 
l’Evangeli: “Tot allò que fèieu a 
un d’aquests germans meus 
més petits, a mi m’ho fèieu” 
(Mt 25,40). 
Per això, tot i continuar amb 
l’atenció a les persones, nas-

Acollida de refugiats a les parròquies 
del Bisbat de Vic

cudes aquí o vingudes d’altres 
indrets, que cada dia truquen 
a les portes de les parròquies 
amb mancances concretes 
i punyents, demana créixer 
en generositat per atendre 
aquestes noves necessitats 
que es presenten de manera 
tan urgent, així que calgui. 
Concretament, demana que 
cada parròquia estudiï la pos-
sibilitat d’acollir almenys una 
família de persones que hagin 
hagut de fugir del seu país, 
sense fer cap distinció respec-
te la nació o religió de cada un 
dels necessitats. 
Així mateix, encomana a Càri-
tas Diocesana la tasca de co-
ordinar i acompanyar aquesta 
acció. Val a dir que Càritas, 

amb total disponibilitat, ja ha 
entomat aquest encàrrec i ha 
iniciat el treball corresponent 
per a encarar aquest repte. 
Exhorta totes les comuni-
tats cristianes a anar a l’arrel 
d’aquest problema incremen-
tant la pregària per la Pau al 
món i fomentant una cultura 
de la trobada, amb accions 
que permetin atacar i resol-
dre les causes que motiven 
aquestes greus situacions. 
Com diu el sant Pare Fran-
cesc, “a tots ens correspon 
la tasca de recompondre les 
relacions de convivència en 
la justícia i l’amor. Que una 
cadena de falólera per la pau 
uneixi a tots els homes i dones 
de bona voluntat!” 
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ANOIA / LA VEU

El Consell Comarcal de l’Ano-
ia, l’Ajuntament d’Igualada, 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí i l’Ajuntament de Mas-
quefa, són les entitats a la 
comarca de l’Anoia que ofe-
reixen assessorament, suport 
i acompanyament a les perso-
nes emprenedores que volen 
iniciar un projecte empresari-
al. Totes elles formen part de 
la Xarxa Emprèn, una xarxa 
publico-privada d’entitats que, 
en el marc del programa Ca-
talunya Emprèn de la Gene-
ralitat de Catalunya, presten 
serveis d’acompanyament i 
suport a les persones que vo-
len constituir una empresa a 
Catalunya durant els tres pri-
mers anys de vida del negoci.
Totes les entitats que formen 
part del programa ofereixen 
serveis d’informació i orien-
tació sobre tràmits, serveis i 
recursos, assessorament en 
l’avaluació i elaboració del pla 
d’empresa,  formació en com-
petències de gestió empresa-
rials i suport i acompanyament  
a la consolidació durat els tres 
primers anys de vida de l’em-
presa. 
Aquest mes de setembre, el 
Consell Comarcal de l’Anoia 
ofereix dues noves formaci-
ons; una “Segueixo com au-
tònom o creo una societat” 
que es realitzarà el dilluns 21 
de setembre de 9.30 a 13.30 
hores i una altra “Aspectes 
fiscal i comptables que els au-
tònoms han de conèixer sobre 

el seu negoci” que tindrà lloc 
el dilluns 28 de setembre de 
9.30 a 13.30 hores. Ambdues 
formacions són gratuïtes i es 
realitzaran al Consell Comar-
cal de l’Anoia.
Per a més informació i inscrip-
cions cal adreçar-se al Consell 
Comarcal de l’Anoia, Àrea de 
Promoció Econòmica, Plaça 
Sant Miquel, 5 d’Igualada o 
trucar al 938051585 (ext. 9) o 
enviar un correu electrònic a 
mgallego@anoia.cat.
La Generalitat destina un mà-
xim d’ 1.922.102,87 d’euros 
ampliables fins a 5 milions 
d’euros a la Xarxa Emprèn, 
el teixit d’entitats de suport a 
l’emprenedoria de Catalunya
L’any passat, en el marc del 

Catalunya Emprèn, aques-
ta xarxa va atendre més de 
35.000 emprenedors de tot el 
país i va donar suport a la cre-
ació de 4.500 empreses.
La Xarxa Emprèn està forma-
da per 130 entitats -adminis-
tracions locals, col·legis pro-
fessionals, gremis, cambres, 
escoles de negoci i universi-
tats- que, distribuïdes per tot 
el territori, ofereixen informa-
ció, orientació, assessorament 
i formació.

La Generalitat de Catalunya 
destinarà enguany un mà-
xim d’ 1.922.102,87 d’euros 
ampliables fins a 5 milions 
d’euros a la Xarxa Emprèn, 
el conjunt d’entitats de Ca-

talunya que ofereixen su-
port als emprenedors del 
país. 
L’objectiu és reforçar les actu-
acions d’aquests organismes, 
mitjançant els quals es dóna 
suport als emprenedors per 
crear, consolidar i fer créixer 
les seves empreses.
La Xarxa Emprèn és una inici-
ativa emmarcada en el Catalu-
nya Emprèn, un programa que 
té l’objectiu de fomentar l’es-
perit emprenedor i promoure 
la cultura d’empresa, activant 
les capacitats del país per cre-
ar noves empreses i generar 
ocupació. La xarxa està for-
mada per 130 entitats de tot 
el país, entre  administracions 
locals, col·legis professionals, 

Comerços, cases rurals, restaurants i activitats a l’aire 
lliure reben assessorament i formació de la Xarxa Emprèn 
La Xarxa Emprèn, ofereix assessorament, suport i acompanyament a les persones emprenedores i aquest setembre, 
nova formació.

gremis, cambres de comerç, 
escoles de negoci i universi-
tats.
D’aquesta manera s’alineen 
tots els actors i els recursos 
existents a Catalunya, em-
prant mecanismes de coo-
peració publico-privada que 
permetin optimitzar els resul-
tats obtinguts en el camp del 
suport als emprenedors. Això 
facilita i simplifica l’inici de l’ac-
tivitat econòmica, tot potenci-
ant el seu creixement. L’any 
passat, la Xarxa Emprèn va 
atendre més de 35.000 em-
prenedors de tot el país i va 
donar suport a la creació de 
4.500 empreses.
Aquesta xarxa, formada per 
més de 400 tècnics arreu de 
tot el país, es va reordenar i 
revitalitzar fa 2 anys l’objectiu 
d’orientar-la als paràmetres 
actuals de l’emprenedoria. La 
Xarxa Emprèn ofereix suport 
per gestionar tràmits i orien-
tació sobre els serveis i recur-
sos que estan a disposició de 
les persones emprenedores, 
així com assessorament en 
l’avaluació i elaboració del pla 
d’empresa.
També acompanya les noves 
empreses durant els 3 primers 
anys de vida per garantir la 
seva consolidació i ofereix 
formació en competències de 
gestió empresarial. Algunes 
entitats també compten amb 
vivers d’empreses, serveis de 
traspàs de negocis i mediació 
per accedir al finançament.
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PIERA / ROGER VÁZQUEZ

El passat 5 de setembre, en 
plena festa major, en Jaume 
I el Conqueridor i l’Elisenda 
de Montcada, gegants de Pi-
era, van celebrar els seus vint 
anys de vida amb una festa a 
l’alçada.
Acompanyats pels seus pa-
drins, l’Isidre i la Magdalena de 
Masquefa, i els fillols, en Tonet 
i na Victòria de Vilanova d’Es-
poia, els gegants de Piera van 
dansar en una cercavila plena 
de gom a gom, que reprodu-
ïa la de les primeres trobades 
geganteres que es feien a la 
vila. Aquesta va desembocar 
a la plaça de la Sardana on 
s’explicà un bocí de la història 
dels gegants i tingueren lloc el 
reconeixement al guanyador 
del concurs de dibuixos que 
protagonitzà el cartell de la 
festa, les ballades de lluïment 
i l’entrega de recordatoris.
La festa de commemoració 
del vintè aniversari va cloure 
amb una ballada conjunta dels 
amfitrions, els padrins i els fi-
llols.
 

Els Gegants de Piera celebren 
el seu vintè aniversari

Cap de setmana amb el VIII 
Mercat Modernista als Hostalets

En Jaume i l’Elisenda
Després de quatre anys de 
construcció a càrrec de la 
Marta Grífol i en Josep Mata, 
el 9 de setembre de 1995, van 
néixer a Piera els que serien 
els primers gegants de la vila: 
dos personatges reials vincu-
lats a la història del poble. El 
rei Jaume I el Conqueridor, 
que en el transcurs de les se-
ves batalles, va fer estada en 
diverses ocasions al castell 
de Piera, i la reina Elisenda 
de Montcada, que en aquells 
temps, la vila de Piera li feia 
aportació dels impostos, els 

quals van ajudar a la construc-
ció del Monestir de Pedralbes.
El 24 d’abril de 2002 aquests 
gegants van ser substituïts 
per uns de nous fets de fibra 
de vidre. Amb el guiatge de la 
Dolors Sans es van substituir, 
de cintura en amunt. Aquest 
canvi va ser degut al deterio-
rament durant els primers set 
anys; a més, el canvi compor-
tava una reducció de pes que 
en millorava el transport i el 
ball. Els gegants originals res-
ten exposats permanentment 
al passadís de l’entrada del 
Teatre Foment.

Continua la Festa Major de Piera
DIJOUS 10
- A les 21 h, al carrer Josep 
Ballesteros, BOTIFARRADA 
POPULAR PEL DRET A DE-
CIDIR. Preu:  2 €. Organitza: 
Piera per la independència 
(ANC)
- A les 22.30 h, al carrer Josep 
Ballesteros CONCERT amb 
CAT&CRACKS.

DIVENDRES 11
Totes les activitats de la Diada 
es fan al GALL MULLAT
- A les 10.30 h, MISSA DE LA 
DIADA. Organitza: Parròquia 
de Santa Maria de Piera
- A les 11.30 h, ACTE D’HO-
MENATGE A RAFAEL CA-
SANOVA. Amb hissada de la 
senyera, himne dels Segadors 
i cant de la senyera amb la 
BOP (Banda-Orquestra de Pi-
era), actuació dels FALCONS 
DE PIERA, ofrena floral i lec-
tura del manifest a càrrec del 
PUBILLATGE DE PIERA.
- A continuació CONCERT-
VERMUT amb el grup pierenc 
KILL DRAKE.
- A les 14 h, DINAR DE GER-
MANOR amb paella i postres 
de la diada. Venda de tiquets 
al Casal (3 €).
- Després de dinar, BINGO 
POPULAR. Organitza: Colla 
infantil dels Diables de Piera.
- A les 18 h BALLADA DE SAR-

DANES amb la COBLA SANT 
JORDI CIUTAT DE BARCE-
LONA Organitza: Agrupació 
Sardanista de Piera
- A les 20 h CANTADA D’HA-
VANERES amb el grup AR-
RELS DE CANYA DOLÇA. Hi 
haurà rom cremat per als as-
sistents. Organitza: Regidoria 
de Festes.

Diada als Barris
- CA N’AGUILERA: a les 11 h 
PUJADA DE LA SENYERA A 
LES GINEBRES
- EL BEDORC: a les 11 h des 
de la plaça dels Arbres PUJA-
DA DE LA SENYERA AL FI-
GUEROT.

DISSABTE 12
- De 9 a 21 h, al Pavelló Poli-
esportiu El Prat, Torneig d’Ho-
quei XXII MEMORIAL BERNI. 
rganitza: HC Piera-Matrinox.
- De 17 a 18 h, a la plaça del 
Peix, TALLER DE MÚSICA 
PER A INFANTS DE 3 A 5 
ANYS. A càrrec del professo-
rat de l’Aula Municipal de Mú-
sica de Piera. Activitat gratuïta
Organitza: Aula Municipal de 
Música Maria Escolà i Cases.
- De 18 a 19.30h, a la plaça 
del Peix, TALLER per divertir-
se amb les cançons d’actuali-
tat i de sempre i alhora pren-
dre contacte amb la llengua de 

signes catalana (LSC).  Orga-
nitza: Associació DISPIERA
- A partir de les 18 h al Camp 
Municipal d’Esports TRIAN-
GULAR DE FUTBOL VETERÀ
«Trofeu Festa Major». Amb 
Veterans CF Vallirana, del CF 
Poble Sec i de l’AE Piera.
- A les 20 h, al Teatre Foment 
de Piera, ELS TRES MOS-
QUETERS. L’espectacle té 
com a objectiu recuperar els 
ballets amb orquestra en di-
recte. Entrada: 10 €.
- A les 20 h, al Casal, BALL DE 
TARDA. Organitza: Associació 
Cultural de la Gent Gran
- A partir de les 21 h, al carrer 
Josep Ballesteros, V PIERRA-
KES. Improshow, Mago Coco, 
Sidral Brass Band, La Terra-
seta de Preixens i IMAD. Or-
ganitza: Regidoria de Festes i 
de Joventut.  (En cas de pluja, 
l’activitat es traslladaria a la 
nau de Cal Sanahuja).

HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

Arriba el VIII Mercat Modernis-
ta dels Hostalets de Pierola, 
un dels moments més espe-
rats en el cicle festiu del mu-
nicipi. Amb aquesta celebració 
es torna a recordar aquells 
anys de finals del segle XIX i 
principis del segle XX en que 
els Hostalets de Pierola es va 
convertir en un centre de des-
cans per a una burgesia bar-
celonina que buscava nous 
indrets per descobrir. Amb la 
seva presència també arriba-
ren els nous corrents culturals 
i arquitectònics al poble. És 
per això que els Hostalets de 
Pierola té en l’actualitat una de 
les col·leccions de patrimoni 
arquitectònic modernista rural 

més importants de Catalunya.

Dissabte, 12:
11h. Obertura del 8è Mercat 
Modernista i actuació de Ze-
brass Marching Band.
11h. Trobada i exhibició d’an-
dròmines. Després 8a baixada 
d’andròmines.
18h. Animació intinerant
19.30h Contes amb Ulldistret
22h. Ball modernista amb Mi-
nistrers de s’ha cirera.
Diumenge, 13:
11h. Reobertura del 8è Mercat 
Modernista
12.30h Diada Castellera amb 
Moixiganguers d’Igualada i 
Castellers de Cornellà
18h. Sardanes amb la Cobla 
Baix Llobregat.

Diada a Santa Coloma de Queralt

STA. COLOMA Q. / LA VEU

Santa Coloma de Queralt ha 
organitzat diferents actes per 
tal de commemorar i celebrar 
la Diada Nacional.
El primer dels actes comença 
a la vigília de la Diada, dijous 
10 de setembre, amb el con-
cert de “País Petit”, un concert 
de música i temes tradicionals 
i populars catalans, a càrrec 
de la soprano Susanna del 
Saz, una soprano amb una 
veu prestigiosa, i aportada per 
la productora musical Gesti-

ons Musicals Núria Morera. 
Serà a les 22:00h a la Sala 
Gran del Castell de la vila. 
 Pel dia de la Diada, a les 
10:30h, tindrà lloc l’Ofrena a 
la senyera, a la Plaça Major. 
A les 17:14h, en motiu de la 
Via Catalana, concentració a 
la Plaça Major com a adhesió.  
A les 19:00h al Teatre l’Estre-
lla es representarà l’obra “Co-
bejant el genet”, a càrrec del 
Grup escènic NAVÀS, dins del 
marc del I Concurs de teatre 
amateur. 
 

Empresa de pintura 
de la Segarra precisa

Pintor autònom.

Enviar currículum 
i sol.licitar entrevista : 

empresasegarra@gmail.com
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CAPELLADES / LA VEU

La Coral Noves Veus de Ca-
pellades viatjava a Medina del 
Campo del 28 al 30 d’agost, 
per realitzar una serie de con-
certs per les festes patronals 
de Sant Antolin, conjuntament 
amb la Coral Voces Amigas de 
Medina del Campo i banda de 
rock, amb el títol “The Big Re-
vival” on realitzaran cançons 
mítiques dels anys 60’s, 70’s.
El primer concert es va rea-
litzar 28 d’agost el pati “Pala-

Actuació històrica dels Falcons de 
Capellades a Vilanova i la Geltrú

Concerts de la Coral Noves 
Veus a Medina del Campo

ció Testamentario” de la ma-
teixa Medina del Campo, amb 
un enorme èxit de públic que 
deixar petit l’escenari del con-
cert. 
El següent concert es va fer 
29 d’agost, a l’hotel Balnea-
ri ”Palacio de las Salinas” de la 
mateixa població, on continuar 
l’èxit de públic que els matei-
xos hostes de l’hotel com mol-
ta gent que va venir en l’ante-
rior concert tornaren a repetir 
l’experiència i poder-ho escol-
tar en aquell idíl·lic Balneari.

CAPELLADES / LA VEU

Els Falcons de Capellades, 
aquest cap de setmana l’han 
tingut complert amb dues ac-
tuacions, dissabte la tarda a 
la Urbanització Can Paixano – 
Mediona i diumenge a la tarda 
convidats pels seus padrins 
els Falcons de Vilanova i la 
Geltrú en motiu de la I Troba-
da de Balls Populars.
Dissabte al voltant de les 20h, 
començava actuació amb Pi-
lars de 2 caminats i tot seguit 
van executar amb molta sol-
vència 2 Vols de 4 i conjunt de 
2, la Serra de 6 Puntes, la Pira 
de 10 tot just feia un any de 
l’estrena demostrant la seva 
millora i perfeccionament, Es-
cala de 7 i per acabar Pilar de 
4, la gent molt contenta i entu-
siasmada en veure els falcons 
per primer cop.
Diumenge a la tarda, es van 
desplaçar a Vilanova i la Gel-
trú començant al voltant de 
les 18h a la Plaça de les Neus 
amb la Tripira de 4x3 amb la 
dificultat de coronar-la amb 
3 anxanetes simultànies, se-
guint amb cercavila per la 

Rambla executant 2 Pilars de 
3 amb 8 Pilars de 2, Avet de 
5, Planxes i 2 Ventiladors i 2 
Vols de 4 per entrar a continu-
ació a la Plaça de la Vila amb 
2 Pilars de 3 i amb 8 Pilars de 
2, després de l’actuació dels 
padrins demostrant sempre el 
seu bon nivell, els Falcons de 
Capellades van pujar a l’esce-
nari amb l’ intenció d’assolir 
per primer cop el seu Vol de 
4 Coronat on van aconseguir 
executar-lo amb molta ferme-
sa i seguretat, molt contents 
de la seva estrena acompa-

nyats dels seus padrins van 
seguir l’actuació amb 3 Plan-
xes, Pira de 10, Serra de 6 
Puntes amb dos Pilars de 3 
centrals per finalitzar actuació 
amb 2 Lleons.
La colla ja està obtenint els 
fruits d’aquest treball en equip 
i esforç des de gener, la tèc-
nica ha volgut incrementar un 
assaig per la pròxima actuació 
a la capital catalana per les 
Festes de la Mercè, diumenge 
dia 20 de setembre, on potser 
tornaran aconseguir un dels 
seus objectius i fer història.

ST. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

Un any més, quan s’acosta la 
tardor, l’associació “Amics de 
Sant Martí de Tous” organitza 
una sortida per a acostar el 
patrimoni cultural del nostre 
país, tant als seus associats, 
com a qualsevol persona inte-
ressada en la història, l’art o la 
societat del nostre voltant. 
Aquest any visitaran Tarra-
co. S’acostaran al món romà 
escrutant alguns dels monu-
ments més emblemàtics que 
ens deixaren en herència els 
nostres avantpassats i  pas-
saran un dia en què es sub-
mergiran de ple en el llegat de 

Sortida dels Amics de Tous

l’antiga Roma.
La sortida serà el dissabte, 19 
de setembre, i el preu és de 
25€ per als socis, i de 28€ per 
als que no ho siguin.  I en ell 
s’inclou, lògicament, el viatge 
en autocar , el dinar, la visita 
guiada per Tarraco i l’entrada 
als monuments més emble-
màtics. 
Visitaran l’Aqüeducte de les 
Ferreres, l’Amfiteatre, el Circ 
i el Pretori, i, el que és més 
important, prendran conscièn-
cia de què important que és 
conèixer el nostre passat per 
a poder entendre com són en 
l’actualitat.

La Llacuna reactiva el servei 
d’orientació laboral
LA LLACUNA / LA VEU

L’Ajuntament de La Llacuna 
reprèn aquest mes de se-
tembre la Laborateca, un dis-
positiu d’orientació i inserció 
laboral adreçat a persones 
en situació d’atur i n’amplia la 
seva atenció. 
L’activitat del servei consisteix 
en que una tècnica, especialis-
ta en assumptes d’orientació i 
inserció laboral, es desplaça 
al municipi i ofereix sessions 

individualitzades d’informació, 
orientació i assessorament 
laboral que permetran donar 
suport i millorar el procés de 
recerca de feina de les perso-
nes participants. Per altra ban-
da, també es desenvoluparen 
accions grupals de tècniques 
de recerca de feina (elabora-
ció de currículum, cartes de 
presentació, recerca de feina 
per Internet, entrevista de tre-
ball, etc.). 

Enguany, aquest servei, que 
fins ara s’oferia de manera 
puntual  i en cas de necessi-
tat es derivava  als usuaris al 
Consell Comarcal, passarà a 
oferir-se setmanalment, inici-
ant-se avui 10 de setembre i 
oferirà atenció tots el dijous de 
16 h a 19 h.  Amb aquest ser-
vei,  es pretén facilitar la inser-
ció de les persones i fomentar 
l’autonomia en la recerca acti-
va de feina.
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Vilanova del Camí recupera 
el ritme habitual després d’un 
cap de setmana llarg de Fes-
ta Major. El temps va concedir 
una treva al municipi que ha 
pogut gaudir d’un bon ventall 
d’activitats per a tots els pú-
blics. 
La Tinent d’Alcalde de Cultu-
ra, Meritxell Humbert, ha fet 
una valoració molt positiva de 
la Festa Major, la primera que 
lidera en aquest mandat. La 
regidora ha destacat sobretot 
la participació de les entitats, 
les comissions de joventut, 
festes i agermanament i la 
gran qualitat de les activitats 
proposades. La regidora tam-
bé ha tingut paraules d’agraï-
ment per a la ciutadania, que 
literalment, “ha pres el carrer”. 
Els actes més tradicionals 
com la proclamació de les pu-
billes, la Sardinada, els caste-
llers o la cercavila, s’han donat 
la mà amb altres més innova-
dors com el concurs d’estirar 
la corda, que ha estat tot un 
èxit. Meritxell Humbert expli-
cava avui a Ràdio Nova que la 
participació en aquest acte va 
superar totes les expectatives 
i estan estudiant incorporar 
algunes millores de cara l’any 
vinent, sobretot pel que fa el 
sistema de lligueta del con-
curs.
També van ser tot un encert, 
explica Humbert, la proposta 
dels Cabrons de Vilanova de 
començar el Correfoc a la pla-
ça del Mercat amb “la baixada 

Els vilanovins prenen carrers 
i places per una animada Festa Major

El nucli de Sant Genís 
va celebrar les seves festes

a l’infern” que va aconseguir 
captar l’atenció del públic i va 
fer més lluïda la cercavila. 
Una altra de les novetats 
d’aquesta edició era el long-
board-skate, que sobretot va 
aconseguir la participació dels 
infants de primària. 
Malgrat la bona valoració de 
la Festa Major, Meritxell Hum-
bert també ha estat crítica i ha 
explicat que “de cara a noves 
edicions s’han de fer alguns 
canvis”. Humbert ha fet refe-
rència, per exemple, als ho-
raris dels actes de diumenge, 
la cercavila dels gegants i gra-
llers, els castellers i el vermut 
popular, que en algun moment 
es van solapar i van restar-se 
públic.
També és conscient que s’han 
de fer millores a l’espai habili-
tat per als firaires que enguany 
ha provocat algunes crítiques 
entre la població. La regidora 

ha explicat que es va fer una 
actuació sobre el terreny però 
que ha estat insuficient. L’ac-
cés i la circulació per la zona 
es fa complicada especial-
ment si es fa amb cotxets in-
fantils. Humbert s’ha compro-
mès a buscar, juntament amb 
la regidoria d’Urbanisme, una 
solució per a l’any vinent.
Aquests dies, explica Meritxell 
Humbert, té previst fer una va-
loració molt més acurada de 
la Festa Major. “M’interessa, 
ha dit, escoltar les opinions 
de les diferents Comissions, 
de les entitats i especialment 
de la ciutadania”. I en aquest 
sentit, explica, valorarà amb la 
resta de l’equip de govern la 
possibilitat de fer enquestes a 
la població, com si es tractés 
d’un procés participatiu. 
Informació sobre la jornada 
castellera a la pàgina 29

JORBA / LA VEU

El cap de setmana passat va 
celebrar-se la Festa Major de 
Sant Genís. Enguany, com  ja 
va sent costum, va tornar a ser 
molt lluïda i participada: petits i 
grans van gaudir-ne de valent.
Els actes festius van comen-
çar divendres al vespre amb 
la tradicional cercavila,  que 
va comptar amb la presència 
de la imatgeria i els petits di-
ables de Sant Genís acompa-
nyats dels seus propis músics. 
L’arengadada, per problemes 
metereològics, es va acabar 
fent a dins la sala, però tot i 
així va ser molt concorreguda. 
L’endemà dissabte, després 
d’una matinal de jocs brutals, 
vam gaudir d’allò més amb 
l’actuació dels Farrés Brothers 
i el seu espectacle: El rei de 
la casa. 
I després d’una bona xoco-
latada els del Mal Llamp van 
omplir els carrers d’espurnes 
amb un magnífic correfoc i un 
gran castell de focs. A la nit, 
la Mònica Torra,  amb l’espe-
tacle Toca’m el cuplet, divertit 

i picantó,  va fer passar una 
bona estona a tot el públic, 
recordant coneguts cuplets 
catalans. Finalment, els més 
joves van poder ballar fins la 
matinada al ritme de la disco-
mòbil.
Diumenge,  a primera hora del 
matí, es va celebrar el 9è cam-
pionat de bitlles catalanes, 
amb la participació de més de 
25 equips.  Més tard vam tenir 
l’honor de comptar amb Mos-
sèn Valentí Miserachs per ce-
lebrar la missa de Festa Major, 
on els músics de Sant Genís 
van fer sonar els goigs amb 
moltes ganes. I al migdia va 
ser el torn del vermut i la ba-
llada de sardanes  tocades pel 
quintet Terres de marca. Per 
la tarda, els més petits es van 
poder esbravar amb jocs i in-
flables. Un interessant concert 
del grup Red Perill va posar el 
punt i final a la festa. 
Des d’aquestes línies felicitar 
la Junta organitzadora pel seu 
esforç continuat vetllant en tot 
moment per tal que la festa re-
sultés tot un èxit.

4a Fira de la Cervesa a l’Espelt
ÒDENA / LA VEU

Aquests són els actes pre-
vistos a Òdena per la Diada 
Nacional. Avui dijous, 10 de 
setembre, a les 8 del vespre, 
a l’Ajuntament, debat: Auto-
nomia, federalisme o indepen-
dència? Dels orígens ideolò-
gics del nacionalisme català 
fins a l’actual procés.
A càrrec de Josep Vicenç 
Mestre Nogué. Graduat en 
Humanitats i Màster en Histò-
ria del Món per la Universitat

Diada Nacional a Òdena

Pompeu Fabra. Està finalit-
zant el grau en Ciències Políti-
ques i ha iniciat el Doctorat en 
Història. Professor a la Univer-
sitat Pompeu Fabra. Després 
s’oferirà un refrigeri.
Divendres, 11 de setembre
Lloc: Torre del Castell d’Òde-
na. Hora: 10:00h
Canvi de senyera amb la par-
ticipació dels membres de pu-
billatge, el consistori i tothom 
que s’hi vulgui afegir. Organit-
za: Ajuntament d’Òdena

ÒDENA / LA VEU

Dissabte 5 de setembre va te-
nir lloc l’acte de presentació al 
local “Acústic” d’Igualada, de 
la 4a. Edició de la Fira de la 
Cervesa Artesana de l’Espelt, 
el dissabte 26 de Setembre de 
11h a 00h. L’entitat organitza-
dora, l’Associació La Bromera, 
va convidar a tothom a conèi-
xer les activitats de la Fira, el 
funcionament de l’Associació i 
tothom qui ho va voler va tenir 
l’oportunitat de fer un tast de la 

cervesa artesana La Bromera, 
d’elaboració pròpia.
El cervesers participants són: 
Reptilian, Beercat, Calavera, 
Espina de ferro, Gargola, Gat-
graz, l’O, Minairons, Pochs, 
Segarreta, La Sitgetana, Troa-
les, Zuloogarden, La Roqueta, 
La Bromera.
Comptarem amb l’oferta mu-
sical de Quico 13, que ens 
portarà versions acústiques 
de 18h a 19h; The Saturday 
Blues Project, Blues Rock 

de 19:30h a 20:30h; i Mantis 
Panties, Folk Acústic de 21h 
a 22h. Com activitats paral-
leles, tast amb maridatges de 
formatges, xerrada sobre el 
procés l’elaboració de la cer-
vesa, i un espai amb inflables 
per a tots els infants. Hi hau-
rà tres indrets per menjar: El 
Clot, Paella Mòbil i El centre 
de l’Espelt.  Patrocinen la fira 
l’Ajuntament d’Òdena, Gràfi-
ques Pons, El Centre de l’Es-
pelt, Airfoc, i Igra.
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A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
COWBOY DE MITJANIT (1968) Amb Jon Voight i Dustin Hoffman
DERSU UZALA (1975) Amistat, aventures i coneixement de la natura 
L´HISTOIRE D´ADÈLE H (1975) Isabelle Adjani sota la direcció de Truffaut
EL PADRI 3 (1995) Fi de la nissaga de gàngsters, corrupció i poder 
HOLIDAY (1938) Katherine Hepburn i Gary Grant en peu de guerra
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CALAF / LA VEU

Els veïns de Calaf han viscut 
quatre dies intensos amb mo-
tiu de la Festa grossa del mu-
nicipi, enguany carregada de 
novetats i amb una alta parti-
cipació. La pluja de divendres 
va obligar a traslladar els actes 
d’aquell vespre sota cobert, i 
això va fer que la Sala d’Actes 
quedés petita per poder acollir 
tothom que volia sentir el pre-
goner d’aquest any, Eloi Fo-
noll, i veure el I Gran Disbarat, 
organitzat per La Polseguera.
I és que van ser més de 1.600 
els entrepans que es van re-
partir en el sopar popular, ela-
borats per l’associació ARCA, 
que cada any col·labora així 
amb la Festa. 
Abans del pregó, l’alcalde Jordi 
Badia va recordar als presents 
el sentit de la Festa Major del 
poble, i va convidar-los a gau-
dir i participar de tots els actes; 
així mateix, va presentar les 
millores que s’han fet darrera-
ment a la Sala d’Actes, pel que 
fa a sonorització i il·luminació, 
així com la pintura i les noves 
cortines. Seguidament, l’actor 
calafí Eloi Fonoll va pronunci-
ar el seu pregó de Festa Major 
en el qual va fer referència als 
Pastorets de Calaf, i al present 
i futur del poble i del país. Se-
guidament les entitats parti-
cipants al Gran Disbarat van 
pujar a l’escenari per cantar i 
ballar les divertides cançons 
amb què concursaven.
Dissabte al matí, 550 corredors 
sortien puntualment de davant 
del Casal per participar en una 
nova edició de la Punk-Trail. Al 
bon ambient que s’hi respirava 
cal sumar-hi la vessant soli-
dària de la cursa, i és que els 
participants feien donatius per 
al Banc d’Aliments de Calaf: 
en total es van recollir més de 

Un espectacular “casting infernal” 
va tancar la Festa Major de Calaf

Una mostra de retrats enceta 
les Festes Culturals de la Pobla

1.100 kg de menjar. A mig matí, 
les imatges festives de Calaf 
van arribar a la plaça dels Ar-
bres, i els Geganters van or-
ganitzar un taller de retallables 
per als nens i nenes. També 
van sorprendre els visitants i 
paradistes unes enormes ra-
tes, protagonistes de l’especta-
cle Rats, que van passejar-se 
pel mercat durant el matí.
Grans espectacles infantils
La tarda de dissabte la van en-
cetar els atrevits participants 
de la Kursa de Lokus de La 
Polseguera i, just després, l’es-
pectacle Glof de la cia. Jam. 
Uns divertits golfistes van fer 
riure petits i grans amb les se-
ves peripècies, preparant l’am-
bient per a la cercavila que va 
començar a continuació, que 
va comptar amb la participació 
dels gegants de Calaf i dels 
Prats de Rei, i amb la presèn-
cia de l’hereuet i la pubilleta de 
Calaf, Joel Pérez i Gina Vilase-
ca. 
A més dels bons espectacles 
infantils, l’altre encert d’aquest 
any va ser la Plaça dels Jocs: 
diumenge durant tot el dia la 
Plaça de Barcelona’92 va aco-
llir aquesta nova activitat, que 
va atraure centenars d’infants i 
famílies. 
La Festa Major és una bona 

ocasió per reivindicar i recupe-
rar tradicions, i és per això que 
diumenge al migdia, sortint de 
missa, es va ballar després de 
molts anys la Metredansa de 
Calaf, una proposta de Con-
xita Solà que va ser molt ben 
acollida entre els presents. La 
cobla Lluïsos de Taradell va in-
terpretar en directe la música, 
mentre diverses persones re-
presentatives del poble (l’alcal-
de i dues regidores, membres 
de la Parròquia, del Consell 
d’Infants...) ballaven aquesta 
antiga dansa. Després s’hi va 
sumar la resta del públic, així 
com els gegants de Calaf, en 
Jaume i la Calamanda. 
La cirereta del pastís la va 
posar dilluns a la nit el piroes-
pectacle Càsting infernal, or-
ganitzat pels Diables de l’Alta 
Segarra. Els dimonis dels Pas-
torets infantils van il·luminar el 
carrer de Sant Jaume per fer 
pujar el públic fins a la plaça 
Gran, acompanyats per les co-
lles de diables i pels tambors. 
Un cop allà, des del balcó de 
l’Ajuntament, Satanàs i Llucifer 
van presidir un impressionant 
càsting infernal. A les ballades 
dels 7 de foc (Sant Guim de 
Freixenet) i els Keresus (San-
ta Coloma de Queralt) s’hi van 
sumar aplaudides baixades en 
ràpel des del campanar i la fa-
çana de l’església, les enceses 
dels dracs i figures dels diables 
i, finalment, l’esperat castell de 
focs. Els focs artificials, llançats 
des del darrere de l’Ajuntament 
i amb la imponent silueta del 
campanar presidint un cel ple 
de coets i de colors, van ser un 
excel·lent comiat per a la Festa 
Major 2015.

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

La inauguració d’una exposició 
de retrats a la Sala Municipal, 
el diumenge 6 de setembre, va 
ser el primer acte de les Festes 
Culturals de la Pobla de Cla-
ramunt, una programació que 
inclou diverses activitats que 
s’allarguen els mesos de se-
tembre, octubre i novembre. La 
col·lecció són obres d’alumnes 
de dibuix i pintura de l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps 
i l’acte inaugural va anar a càr-
rec de l’alcalde, Santi Broch.
L’exposició, amb el títol Retrats, 
recull una trentena de quadres, 
elaborats amb diferents tèc-
niques, com oli, pastel, llapis 
de color, llapis de grafit, san-
guina i tècniques mixtes. Són 
obres de vuit alumnes que han 
comptat amb les directrius de 
la professora igualadina amb 
arrels poblatanes Glòria Es-
cala. Els artistes que exposen 

són: Empar Aranda, Ramon 
Borràs, M. Dolors Caelles, Fer-
nando Farrero, Montse Garcia, 
Neus Masagué, Natàlia Pola i 
Juana Romero.
Els retrats estan elaborats amb 
molta delicadesa i amb tots 
els detalls. Els artistes capten 
les expressions que arriben a 
la persona que contempla els 
quadres. Algunes obres estan 
fetes en blanc i negre i d’altres 
estan plenes de color. És una 
exposició que val la pena vi-
sitar i en què els alumnes de-
mostren que han après molt bé 
les lliçons i els consells de la 
professora.
La mostra es podrà visitar fins 
al diumenge 20 de setembre. 
L’horari de visita és de dilluns 
a divendres, de les 6 de la tar-
da a les 8 del vespre, i els diu-
menges, de les 12 a les 2 del 
migdia. Aquesta col·lecció l’or-
ganitza la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament. 

Cursos i tallers a la Pobla 
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

Ja han sortit les propostes per 
al curs 2015-2016 que s’oferei-
xen cada any des de l’Ajunta-
ment de la Pobla de Claramunt. 
Les inscripcions ja es poden fer 
a l’Ateneu Gumersind Bisbal. A 
partir del dilluns 14 de setem-
bre, els horaris són de dilluns 
a dijous, de les 9 a les 12 del 
matí, i de dilluns a divendres, 
de les 5 de la tarda a les 8 del 
vespre. Per a més informació 
es pot trucar al 93 808 78 00.
Entre la vintena de propostes 
hi ha cinc novetats: classes 
d’anglès de supervivència per 
viatjar; iniciació al Lindyhop-
Swing, un ball que va néixer a 

final de la dècada dels anys 20 
a Nova York; salsa i roda cuba-
na; tallers de plantes, i un curs 
d’iniciació al cant coral, adreçat 
a nens d’entre 3 i 12 anys. Les 
activitats estan dividides en 
cinc blocs: cursos de forma-
ció, tallers per cuidar el cos i 
la ment, cursos d’informàtica, i 
tallers per triar i remenar.
Una de les activitats que cada 
any té més inscrits és pilates, 
que enguany s’inclou nova-
ment en la programació. També 
s’ofereixen altres tallers d’ante-
riors edicions, com Patchwork, 
pintura artística, manualitats, 
ioga, Capoeira o iniciació a la 
informàtica.  

(C/ Retir 40)
o via e-mail

Felicita 
als qui més estimes!

    Fes-nos arribar la fotografia a 

publianoiadisseny@gmail.com

electricitat · aigua · gas
climatització · energia solar 
bombes · descalcificadors
osmos i  ·  i l · l uminac ió  

sistemes de reg

instalacions@inspelegri.cat     Tel. 608 891 709 / 938 084 098
Constància, 36 - 08719 CASTELLOLÍ (Barcelona)

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

Interessats trucar al
 93 803 01 69
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Regidoria de Cultura

Festes Culturals 2015 La Pobla de Claramunt

DIVENDRES 11 DE SETEMBRE
 - Esmorzar popular i animació infantil amb el   
 grup  La Cremallera

 Hora: 2/4 de 10 del matí, esmorzar popular
       10 del matí, espectacle infantil

Lloc: parc del Mil·lenari

 - Acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya

Hora: 1/4 de 12 del matí
Lloc: parc del Mil·lenari

DIUMENGE 13 DE SETEMBRE
   - Acte acadèmic del Premi Gumersind Bisbal i Gutsems,         
presidit per l’advocada Magda Oranich i  Solagran

Hora: 1 del migdia
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal

   Després de l’acte, se servirà un aperitiu per a tothom.

DISSABTE 19 DE SETEMBRE
 - Concert de Música als Castells amb el grup        
 Stromboli Jazz Band

Hora: 10 del vespre
Lloc: Sala Gran del Castell de Claramunt

Preu entrada: 4 €
Servei d’autobús per pujar fins a la fortalesa a partir 
de les 8 del vespre des de la plaça de l’Ajuntament.

DIUMENGE 20 DE SETEMBRE
- VIII Exposició-Fira d’Art de la Pobla de Claramunt

Horari: de les 10 del matí a les 2 del migdia
Lloc: nucli antic

DISSABTE 26 DE SETEMBRE
- XXXII Concurs de Pintura Ràpida Infantil 

“Premi Gumersind Bisbal” 

Hora: 5 de la tarda
Lloc: plaça de l’Ajuntament

Del 28 de setembre al 2 d’octubre es podrà veure una mostra dels di-
buixos participants al concurs a la Biblioteca Municipal mossèn Cinto 
Verdaguer, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre. 

La programació de les Festes Culturals s’allargarà els 
mesos d’octubre i novembre. 
Podeu consultar les activitats al web de l’Ajuntament:

www.lapobladeclaramunt.cat

Vine a la Pobla de Claramunt i 
gaudeix de les Festes Culturals!

        Organitza:

            



Rubió ha recuperat les antigues escoles per un projecte original i engrescador.

Aquest cap de 
setmana, festa major 
de Sant Pere de l’Arç, 
a Calonge de Segarra

Comarca
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CALONGE DE SEGARRA / LA VEU

Els propers 12 i 13 de setem-
bre, el poble de Sant Pere de 
l’Arç celebrarà la seva Festa 
Major. Els actes començaran 
el dissabte 12 a les 6 de la tar-
da amb la festa infantil i xoco-
latada. A 2/4 de 10 del vespre, 
a la plaça del poble, hi haurà 
ball a càrrec de Jordi Casellas 
i a la mitja part es repartirà pa 
amb tomàquet i botifarra per 
a tothom. En el transcurs del 
ball també se sortejaran diver-
sos lots de productes, obsequi 
dels col·laboradors. L’ende-
mà, diumenge, a la 1 del mig-
dia, se celebrarà Missa solem-
ne a l’església de Sant Pere 
de l’Arç i a la sortida s’oferirà 
un vermut.

Magda Oranich presidirà diumenge el Premi 
Gumersind Bisbal a la Pobla de Claramunt

Rubió inaugura l’Escola del Bosc
RUBIÓ / LA VEU

El passat cap de setmana es 
va inaugurar oficialment l’Es-
cola del Bosc de Rubió, una 
iniciativa pionera a Catalunya 
en la recuperació de les esco-
les rurals. L’alcalde de Rubió, 
Miquel Archela, va ser l’encar-
regat d’inaugurar el centre, 
que a partir d’ara oferirà un 
singular projecte pedagògic 
a nens de 2 a 6 anys d’edat. 
També hi va ser present la di-
putada Maria Senserrich, al-
caldes de la comarca i repre-
sentants del Consell Comarcal 
de l’Anoia.
Les mestres Brigitte Escolà i 
Alba Colell han estat les en-

carregades de convertir en 
realitat l’Escola del Bosc, que 
basa bona part del seu mè-
tode educatiu en el contacte 
amb el medi ambient.
El projecte, de fet, va néixer 
l’any passat al CEIP Gabriel 
Castellà d’Igualada, en tota 
l’etapa de les educacions in-
fantil i primària. Posteriorment, 
l’Ajuntament de Rubió va cedir 
l’espai de les antigues esco-
les a l’equip pedagògic per a 
poder recuperar així aquest 
antic espai educatiu del poble 
i reviure’l amb un projecte sin-
gular i que ha rebut molt bona 
acceptació entre els pares i 
infants.  

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

La coneguda advocada Mag-
da Oranich presidirà, el diu-
menge 13 de setembre, el 
Premi Gumersind Bisbal i Gut-
sems, de la Pobla de Clara-
munt. L’acte tindrà lloc a partir 
de la 1 del migdia a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal i està inclòs 
dins de la programació de les 
Festes Culturals, que s’allar-
garan els mesos de setembre, 
octubre i novembre i que orga-
nitza la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament.
En el transcurs de l’acte es 
donarà a conèixer el veredicte 
del certamen, que es convoca 
biennalment. El torn de parla-
ments l’obrirà l’alcalde, Santi 
Broch, i el tancarà l’advocada 
Magda Oranich. Tot seguit, se 
servirà un aperitiu per a tots 
els assistents. 
Oranich és llicenciada en Dret 
i Periodisme. Va ser diputada 
al Parlament de Catalunya, el 

1992, per Iniciativa per Cata-
lunya. El 1999 va ser regidora 
independent per les llistes de 
CiU a l’Ajuntament de Barce-
lona. 
El Premi Gumersind Bisbal i 
Gutsems el va convocar, per 
primera vegada, el mateix me-
cenes el 1972. Fins al 2005 
l’edició del treball guanyador 

va anar a càrrec de la Fun-
dació Salvador Vives i Casa-
juana, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament poblatà. A partir 
d’aquest any, amb la desa-
parició de la fundació, l’ad-
ministració local va assumir 
íntegrament el certamen, des 
de la seva organització fins 
a la publicació de l’obra gua-

nyadora i va crear la col·lecció 
Claramonte.
El premi es concedeix a un es-
tudi d’investigació sobre una 
comarca de llengua catalana 
o de qualsevol de les seves lo-
calitats o dels seus personat-
ges, però, en igualtat de mè-
rits, es dóna amb preferència 
a un tema referit a la Pobla de 
Claramunt o a la comarca de 
l’Anoia. El darrer treball que es 
va publicar va ser La Guerra 
Civil i el primer franquisme a 
l’Anoia. Els protagonistes de 
l’igualadí Antoni Dalmau i Ri-
balta.

Commemoració de la Diada 
Nacional de Catalunya
Dins del marc de les Festes 
Culturals, per al divendres 11 
de setembre s’han programat 
diverses activitats per com-
memorar la Diada Nacional 
de Catalunya. Al parc del Mil·
lenari, a partir de 2/4 de 10 

del matí, hi haurà un esmorzar 
popular i a les 10, un espec-
tacle infantil amb el grup La 
Cremallera. Tot seguit, a 1/4 
de 12 del matí, l’alcalde, Santi 
Broch, pronunciarà un discurs 
institucional. Tot seguit, hi hau-
rà una ballada de sardanes.
A més d’aquestes activitats, 
durant els mesos de setem-
bre, octubre i novembre la re-
gidoria de Cultura també pro-
grama altres propostes, com 
un concert de jazz al Castell 
de Claramunt, la vuitena edi-
ció de l’Exposició·Fira d’Art, 
la trenta·dosena edició del 
Concurs de Pintura Ràpida 
Infantil, un concert de música 
clàssica o una audició de rock 
melòdic.



L’IHC, a l’espera de saber si es classifica per a la final 
four de la Lliga Catalana després de guanyar l’Alcoi
HOQUEI / DAVID VIA

El Igualada HC va superar 
al Alcoi per 4-2 a Les Comes 
després d’un partit ajustat. Els 
locals van rebre el primer gol 
del partit que van neutralitzar 
amb un gol de penal de Ton 
Baliu. Cinc minuts després del 
descans, Pla va marcar un gol 
espectacular, que adelantava 
als locals per ben poc doncs 
l’ex jugador arlequinat Format-
gé va marcar l’empat a falta de 
quinze minuts de partit. Dani 
López i Sergi Pla varen marcar 
el 3-2 i el 4-2 respectivament 
entre els últims cinc minuts de 
partit, resultat que dona espe-
rances al Monbus Igualada de 
poder arribar a la Final Four de 
la Lliga Catalana com a millors 
segons classificats, ja que el 
primer serà el Barcelona quasi 
sense cap tipus de dubte. 

El partit no va començar bé per 
els arlequinats ja que l’Alcoi 
s’haguera pogut avançar rà-
pidament en el marcador des-
prés de que l’àrbitre assenya-
lés un penal que finalment els 
visitants no varen rematar en-
tre els tres pals. A part d’aquest 
ensurt, l’Alcoi es veia superior 
en els primers minuts de partit i 
ho varen demostrar en el minut 
dotze, quan després d’un llan-
çament de falta, els visitants es 
varen avançar. Aquest gol va 
espavilar en certa manera als 
arlequinats i a poc a poc van 
començar a dominar el partit. 
Una de les millors ocasions va 
ser un penal errat per Daniel 
López però que, per sort, l’Al-
coi en va cometre un altre i Ton 
Baliu no va perdonar.
Amb l’empat a un gol s’arribà 
al descans, uns deu minuts es-
sencials per el futur de la se-
gona part i per el resultat final 
del partit.
El inici de la segona part va ser 
clarament favorable als locals, 
que mantenien la possessió 
i tenien les millors ocasions, 
una que repelí el pal i una altre 
de falta directe per acumulació 

Jugadors i entrenadors de l’OK Lliga -entre ells els de l’IHC, Ton Baliu i Ferran López- a la presentació de la competició, dissabte a 
St. Sadurní. A l’acte, celebrat a Caves Freixenet, també hi va ser el president de l’IHC Manel Burón.

El 24 de setembre, assemblea general 
ordinària de l’Igualada HC
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El proper 24 de setembre, tin-
drà lloc l’assemblea general 
ordinària de l’Igualada Hoquei 
Club. Serà a la sala d’actes de 
les Comes, a les 19.30 hores 
en 1a convocatòria. L’ordre del 
dia és el següent:
1.- Lectura i aprovació, si s’es-
cau, de l’acta de l’assemblea 
ordinària anterior.

2.- Informe de Presidència.
3.- Carnets socis pares patinat-
ge artístic.
4.- Balanç econòmic de la tem-
porada 2014-15.
5.- Pressupost per a la tempo-
rada 2015-16.
6.- Balanç esportiu de la tem-
porada 2014-2015.
7.- Precs i preguntes. 

de faltes de l’Alcoi (10) que Pla 
no aconsegueix transformar. El 
segon gol local però no va tar-
dar en arribar i una obra mes-
tre del mateix Sergi Pla acaba 
sent el 2-1 favorable al conjunt 
local i, segurament, el gol del 
partit. 
Les ocasions per al conjunt ar-
lequinat se succeïen una rere 
l’altre, però qui va marcar el se-
güent gol va ser l’Alcoi, a mans 
del ex jugador del Igualada, 
Formatgé. 
Tot i l’empat, els locals man-
tingueren el cap ben amunt i a 

falta de cinc minuts per el final 
del partit, Dani López aprofità 
un 3 contra 2 per marcar el 
gol que donaria la victòria als 
arlequinats. Sergi Pla, a falta 
d’un minut per el final del partit, 
arrodoní la victòria local a Les 
Comes amb un gol que multi-
plicava per dos l’avantatge del 
Igualada.
Així, l’Igualada queda segon 
en el seu grup de la Lliga Ca-
talana després de guanyar per 
6-2 al Caldes, perdre per 1-3 
contra el Barça i guanyar a l’Al-
coi per 4-2. 

Ara toca esperar ja que, dels 
tres grups, només el millor 
segon pot passar. Depenia 
dels resultats d’ahir a la nit. Si 
l’IHC passa, jugarà aquest cap 
de setmana a Sant Sadurní 
d’Anoia. 
Monbus Igualada 4: Equip Ini-
cial: Elagi Deitg, Jaume Molas, 
Ton Baliu (1), Joan Muntané i 
Sergi Pla (1) Equip Suplent: 
Pol Galbas, Daniel López (1), 
Nil Garreta, Vives, Ferrer.
Alcoi 2: Equip Inicial: Guiri 
Grau, Formatgé (1),  Carlos 
Perez, Marc Figa, David Agui-
lar Equip Suplent: Pérez (1), 
Aniol Mangas i Vicent Martí.
Gols: 0-1 Gonzalo Perez, min 
12. 1-1 Ton Baliu (penal), min 
15.30. SEGONA PART. 2-1 
Sergi Pla, min 5. 30. 2-2 For-
matge, min 11. 30. 3-2 Dani Lo-
pez, min 20. 30. 4-2 Sergi Pla, 
min 24.
Més info a http://ihc.blog.cat



Imatge del partit de diumenge a les Comes. Foto: Reddis.

FUTBOL / PACO ESPLUGAS

El C.E.Òdena estrena cate-
goria després del seu acenç 
de la passada temporada. El 
primer partit de lliga el portava 
fins a la localitat de L’Hospita-
let de Llobregat per enfrontar-
se a un clàssic de la categoria, 
l’equip Gornal U.D. 
Amb pocs jugadors disponi-
bles el técnic local Magí Ba-
dia, disposava una alineació 
per tal de contrarrestar la ma-
jor veterania de l’equip barce-
loni. Val a dir que els primers 
minuts foren de domini local i 
que la defensa i porter visitant 
van pasar per situacions de 
força angoixa, tot i aixó fins al 
minut 22, Chiqui un veritable 
malson, no marcaria en un re-
bot el primer gol de la matinal, 
fins a la mitja part molt domini 
local una pilota en el pal de la 
porteria odenenca i bones pa-
rades del porter David, i aixó 

L’Òdena debuta amb derrota 
a 2a catalana al camp del Gornal

FUTBOL / LA VEU

El Club Futbol Igualada va 
guanyar el Reddis  per dos 
gols a un en la primera jornada 
de lliga. El partit es va posar 
molt bé al començament però 
es va complicar al final. Els 
homes d’Edu Berrocal van dis-
posar de moltes oportunitats 
de gol per a aconseguir una 
golejada però només en van 
entrar dues. Això va propiciar 
que els reusencs poguessin 
escurçar distàncies quan fal-
tava poc menys de mitja hora 
per acabar l’enfrontament. 

El CF Igualada comença guanyant a la 1a Catalana
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futbol 1A CATALANA G2

futbol 2A CATALANA G3

Jornada 1
Castelldefels - Vilaseca    2-0
El Catllar - Santboià     0-2
IGUALADA - Reddis     2-1
Suburense -Terrassa FC    3-1
Lleida B - Vilanova G.    0-3
Rapitenca - Jesús y Maria   2-2
St. Ildefons - Balaguer    1-1
Torredembarra - Viladecans   1-2
Amposta - Vista Alegre    3-3

RESULTATS
 DE FUTBOL 
COMARCAL

Jornada 2  
Vilaseca - Amposta  
Santboià - Castelldefels 
Reddis - El Catllar 
Terrassa FC -IGUALADA 
Vilanova G. - Suburense 
Jesús y Maria - Lleida B 
Balaguer - Rapitenca 
Viladecans - St. Ildefons 
Vista Alegre - Torredembarra 

Jornada 1
U. Bellvitge - Torrelles    0-1
Can Vidalet - St. Cugat    0-0
Fontsanta Fatjó - Prat B    2-2
Gornal -ÒDENA     3-2
Moja - Júnior     0-2
Olímpic Fatjó - Vilafranca Atl.  4-1 
SAN MAURO - Espluguenc   0-3
St. Joan Despí - Begues    3-0
Marianao P. - Vallirana    3-0

Jornada 2  
Torrelles - Marianao P. 
St. Cugat - U. Bellvitge 
Prat B - Can Vidalet 
ÒDENA -Fontsanta Fatjó 
Júnior - Gornal 
Vilafranca Atl. - Moja 
Espluguenc - Olímpic Fatjó 
Begues - SAN MAURO 
Vallirana - St. Joan Despí  

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 1
Castellví M. - Martinenca   0-5
CALAF - FÀTIMA     3-0
Cubelles - Les Roquetes   1-2
ANOIA -St. Pere M.     2-2
Martorell B - Sitges     2-0
Riudebitlles - La Granada   0-2
St. Cugat S. - MONTSERRAT   2-2
Olivella - PIERA     1-1
CARME - La Múnia     2-2

Jornada 2  
Martinenca - CARME 
FÀTIMA - Castellví M. 
Les Roquetes - CALAF 
St. Pere M. -Cubelles 
Sitges - ANOIA 
La Granada - Martorell B 
MONTSERRAT - Riudebitlles 
PIERA - St. Cugat S. 
La Múnia - Olivella 

també, molta duressa i parar 
el partit com fos. A la repres-
sa...la cosa és va capgirar, 
només d’entrada una ràpida 
jugada i la gran intervenció del 
porter local va evitar l’empat. 
D’un possible 1 a 1, en el 56 
altre vegada Chiqui, amb mol-
ta astúcia marcava el 2 a 0, 
dura la vida!!, peró en lloc de 
llençar la tovallola, un minut 
més tard, Xavi Valls recull una 
pilota dins làrea i goooll, 2 a 
1. L’Òdena es va creure que 
“si és pot”, i buscava l’iguala-
da amb soltura i més frescura 
que els locals. Peró en una 
contra de nou els vermells, 
marcarien el 3 a 1, als 62 mi-
nuts de partit. Fins el final i 
practicament sense banqueta, 
mentres l’equip de Gornal, fèia 
tres cambis, els visitants bus-
caren primer lloc reduir el mar-
cador, cosa que va realitzar de 
nou Xavi Valls a manca de 4 

minuts pels 90. 
Molta emoció, l’hora demana-
da per part local i una darre-
re oportunitat per guanyar el 
primer punt de la temporada. 
Parlar de justicia o no, crec 
que no val la pena, el millor 
que amb més efectius i saber 
que en aquesta categoria, els 
caramels no serveixen de rés, 
és patirà peró sense jugar a 
“pitonisos”, la categoria es pot 
mantenir.
Gornal: Kevin, Martin, Royue-
la, Jandro, Juan, Tete, Marcos, 
Chiqui, Isra, Alluara i Samu. 
També, Edu, David i Maverich.
Òdena: David, Ivan, Adrià, 
Gerard, Xavi Valls, Copoví, 
Hadri, Biosca, Oscar, Alberto i 
Gomà. També, Magdaleno.
El proper partit, primer en el 
Municipal de La Sort serà dis-
sabte 12 de setembre a les 4 
de la tarda davant el Fontsan-
ta-Fatjó.  

La incertesa del resultat va 
motivar que l’Igualada aca-
bés el partit patint i esperant 
que s’acabés. Dissabte vinent 
el conjunt igualadí visitarà el 
camp del Terrassa 1906.  
A 2a Catalana, els dos equips 
anoiencs van perdre. L’Òdena 
a la Gornal (veure més avall) 
per 3-2, i el San Mauro a casa 
amb l’Espluguenc (0-3). 
A 3a, el derbi comarcal Calaf-
Fàtima es va resoldre a favor 
dels primers per 3-0, mentre 
que tots els altres partits amb 
participació anoiencs van aca-
bar en taules. 

Joan Masip, finalista de l’Open Internacional de Vic
TENNIS TAULA / LA VEU

S’ha celebrat a la capital del 
l’Osona el 30è Open Interna-
cional de Vic de Tennis Taula, 
un a de les competicions amb 
més prestigi d’aquest esport. 
El palista Igualadí, que aquest 
any militarà a les files del CTT 
Ripollet, Joan Masip ha estat 
finalista de la competició ab-
soluta.  El Joan ja havia gua-
nyat dues vegades l’open en 
la categoria infantil una d’elles 
sent encara aleví i aquest any 
ha aconseguit  potser la clas-
sificació més meritòria del seu 
historial en categoria absolu-
ta, a més sent el jugador més 
jove que ha jugat mai la final.
La competició va començar 
dissabte amb la fase de grups, 
el Joan estava en el grup 5, va 
passar a la fase eliminatòria 

com a segon d’aquest grup, 
cedint amb el jugador de l’es-
parreguera Jordi Morales per 
un ajustat 3-2. La primera eli-
minatòria el va enfrontar amb 
el jugador del CTT Badalona 
Jordi Miranda, una de les sor-
preses en la fase de grups, 
el la qual va deixar fora del 
quadre a un futur company 
d’equip del Joan a Ripollet, 
el Raul Porta, el Joan va gua-
nyar aquest primer jugador 
per un solvent 3-0, després 
li va tocar el jugador defen-
siu que aquest any militarà a 
les files del CTT Tramuntana 
de Figueres Pau Gaju a qui 
també va deixar fora de com-
petició amb un resultat de 3-0 
pel Joan. En la següent ronda 
de 1/8 de final ja s’entrava al 
quadre on comencen els caps 
de sèrie exents de les rondes 

prèvies de grups i primeres eli-
minatòries. El primer que li va 
tocar va se rel seu botxí en la 
mateixa competició l’any pas-
sat, el jugador de superdivisió 
del CN Mataró Xavier Peral, 
en un partit sense cap error 
el Joan va seguir amb el ma-
teix resultat de 3-0, després 
a 1/4 de final es va trobar al 
Jordi Piella, jugador molt ex-
perimentat i amb un historial 
dels que fa tremolar i que ve-
nia de vèncer al cap de sèrie 
n. 4 de la competició, el resul-

tat aquesta vegada va ser més 
just pel Joan 3-1 i cap a semi-
finals on es va trobar amb el 
tercer  jugador del CN Mataró 
a superdivisió en Yordi Jason 
Ramos que a  la ronda prèvia 
havia guanyat al cap se sèrie 
n. 2 de la competició, el por-
tugués Diogo Pinho. El partit 
va ser pel Joan tornant als 3-0 
amb els que havia començat 
el quadre eliminatori i arribant 
així a la final.
A la final li va pesar molt les 
càmeres de televisió i amb la 
superior categoria de l’adver-
sari, l’Oriol Monzó del CTT 
Borges a superdivisió. Això 
va fer que el Joan perdés 3-0 
no podent guanyar cap dels 
onzes, però plantant cara. 
Aquesta final  serà emesa per 
Esport 3 avui 10 de setembre 
a les 9 de la nit.

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 mòbil: ..................................................................................

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

SORTEGEN 
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Toni Bou imparable en el món del trial.
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MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

Pels voltants del Monte Pilar 
de Penamaior a 5 km de Pa-
ços de Ferreira es va disputar 
la penúltima prova del mundial 
de trial a l’aire lliure, el de Por-
tugal. De fet van ser dos els 
trials, un el dissabte i l’altre el 
diumenge amb puntuació in-
dependent a cadascun d’ells.
Aquesta era la desena vegada 
que Portugal acollia el mundial 
i la quarta que Paços de Fer-
reira era la seva seu. El darrer 
trial mundialer portuguès va 
ser l’any 2010 amb triomf el 
dissabte per Bou i el diumen-
ge per Fujinami.
El pierenc Toni Bou amb la 
Honda oficial arribava a Por-
tugal amb possibilitats mate-
màtiques de que si guanyava 
els dos trials podía aconseguir 
el seu nové mundial a l’aire 
lliure com així va ser, i tant el 
dissabte com el diumenge el 
segon lloc era per Àdam Raga 
amb GasGas.
I amb també nou campionats 

Jordi Viladoms va córrer a Xile pensant en el Dakar.

El pierenc Toni Bou suma 
ja 18 títols mundials de Trial

MOTOR / JMV

El pilot igualadí Jordi Vila-
doms de Moto Club Igualada 
tenia previst participar al ral.li 
peruà dels Incas però quan es 
va suspendre aquesta prova 
aleshores amb bon criteri va 
decidir participar a Xile en el 
Atacama ral.li que constaba 
de cinc etapes més el pròleg.
Més que el resultat final l’ob-
jectiu de Viladoms era con-
tinuar la seva preparació en 
carrera de cara el seu gran 
repte anyal com és el Dakar. 
Finalment el pilot anoienc 
aconseguia una bona quarta 
posición amb la KTM oficial.
Al finalitzar el ral.li xilè Vila-
doms comentava: “Hem aca-
bat el ral.li en quarta posició 
i malgrat els contratemps  del 
segon dia hem fet una bona 
carrera. Vull agrair el treball 
de tot l’equip abans i durant 
la cursa. La logística necessà-
ria per a venir a córrer per a 
Xile amb la majoria de l’equip 
de pilots no és fàcil. KTM està 
fent un gran esforç per tal que 

Bon quart lloc de Jordi 
Viladoms a l’Atacama Ral.li

Bon ral.li Cervera de Forés i Usón. Foto Jordi Vidal.

indoor ja son divuit els seus tí-
tols de campió del món, sens 
dubte una gesta que en el futur 
serà molt díficil no ja de supe-
rar sinò també de igualar. I no 
cal dir que amb la seva joven-
tut serà capaç en els propers 
anys de superar àmpliament. 
A l’acabar el trial portuguès 
Toni Bou deia: “Nou títols! Es-
tic molt content. Avui sembla-
va que la carrera podria ser 
més complicada i al final ha 

tinguem la possibilitat de par-
ticipar en les curses de Copa 
del món i preparar bé el Dakar. 
En el meu cas especialment, 
ja que  no  havia planejat la 
participació en aquest ral.li 
fins una setmana abans que 
es va iniciar. No vull oblidar 
donar les gràcies a totes les 
marques que m’ajuden tot 
l’any i poder seguir fent el més 
agrada. Intento donar el millor 
de mi en cada carrera, per fer 
bé la nostra feina. La segona 
part de la temporada  el més 
important és preparar bé el 
Dakar, i estem fent les coses 
bé per tractar d’aconseguir en 
les millors condicions. La pro-
pera cursa i última de la tem-
porada, serà al Marroc, sem-
pre és important per deixar la 
moto a punt i perfilar els últims 
detalls”.
La propera cita de Jordi Vila-
doms amb la competició serà 
amb motiu del ral.li Oilibya al 
Marroc a disputar del 3 al 9 
d’octubre.

quedat bastant fàcil. Moral-
ment, les victòries en aquests 
trials fàcils són molt impor-
tants i, com vaig dir, el nivell 
dels rivals ha fet que jo també 
millorés el meu. Vull agrair a 
la meva gent, als meus pares, 
la meva novia i a tot l’equip el 
suport que m’han donat per 
aconseguir aquest títol. Mol-
tes gràcies a tots”. A Galícia 
es disputaren els dos darrers 
del mundial a l’aire lliure.

MOTOR / JMV

Puntuable pels campionats 
d’Espanya, Catalunya i copes 
promocionals es va disputar el 
Ral.li de Cervera amb la par-
ticipació de varis equips de 
Moto Club Igualada, així com 
de copilots de MCI que anà-
ven amb pilots d’altres clubs.
La sort va ser desigual per 
ells, Nani Roma copilotat 
per l’odenenc Àlex Haro van 
abandonar per problemes me-
cànics quan eren líders amb el 
Mini. També Miquel Prat i Dani 
Montaner amb el Mitsubishi 
Colt van abandonar per pro-
blemes amb el diferencial del 
davant. Igualment i per pro-
blemes mecànics del Ford Fo-
cus van abandonar Ivan Alba i 
Jaume Poch.
La part positiva fou per Eduard 
Forès i l’igualadí David Usón, 
tercers al campionat de Ca-
talunya, desens al d’Espanya 
i sisens a la Copa Evo amb 
el Mitsubishi Evo X. A la Fo-
cuxtrem amb els Ford Focus, 

El copilot igualadí David Usón, millor 
classificat del MCI al Ral.li Cervera

cinquè lloc de Marc Cañellas i 
Marc Sauleda, desena posició 
per Pere Rovira i Carles Pla-
nell i quinzena per Joan Cañiz 
i Verónica Díaz.
Entre els espectadors cata-
lans i d’arreu d’Espanya hi ha-
via molts anoiencs en aquest 
ral.li en el què hi col.laboraren 
amb l’organització membres 
de Moto Club Igualada i Auto 
Sport Igualada. A la vegada la 
foto del pòster era del fotògraf 
igualadí Jordi Vidal. El ral.li, 
únic del campionat estatal que 
aquesta temporada es dispu-

ta per terres catalanes va ser 
guanyat pels gallecs Amador 
Vidal i Francisco Lema amb 
VW Polo N1.

Inscripció oberta proper curs.
A partir de P3.

AULA 42
626  082  108
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HOQUEI LÍNIA / LA VEU

Els dies 29 i 30 d’agost s’ha 
celebrat la Tercera Edició de 
les 24 Hores d’Hoquei LÌnia 
d’Igualada, amb la participació 
de 14 equips d’arreu de l’estat 
que han disputat un total de 
51 partits. Aquest torneig és 
l’oportunitat de començar la 
temporada d’hoquei línia per 
la porta gran, amb una com-
petició intensa i que requereix 
un alt grau de concentració i 
regularitat per tal d’assolir els 
millors resultats. 
Els primers partits van ser de 
presa de contacte amb la pista 
i els rivals, amb un ritme suau 
i marcadors més aviat curts. A 
la tarda, ja a la segona ronda 
de partits, els equips van pré-
mer l’accelerador i van anar 
ensenyant les cartes, amb un 
joc més viu i d’atac. A la tercera 
ronda, que era al voltant de la 
meitat del torneig, es van viure 
els partits més intensos, amb 
els equips amb moltes ganes 
de quedar primers de grup i 
que van esprémer els seus re-
cursos per tal d’aconseguir els 
tres punts de la victòria. A la nit 
va sortir el factor cansament i 
els equips que millor el van 
gestionar van sortir clarament 
beneficiats, essent els partits 
més cerebrals i tàctics que no 
pas de força. Els marcadors 
van ser més aviat curts, amb 
no molts gols fruit del bon pa-
per dels porters, que han estat 
tota la competició mostrant un 
nivell molt alt i un bon estat de 

Èxit de la 3a edició de les 24 hores 
d’hoquei línia a Igualada

CURSES / LA VEU

El passat dissabte 29 d’agost 
es va celebrar a Roquetes 
(Tarragona) el 6è Km Vertical 
Roquetes. Aquesta prova era 
el primer Campionat de Cata-
lunya de Curses Verticals que 
es celebra i era la 4a i última 
prova de la 6a Copa Cata-
lana de Curses Verticals. El 
traçat constava d’uns 6,5km 
i 1360m de desnivell positiu 
amb arribada al cim del Caro 
de 1447m d’alçada. 
El format de la cursa era cro-
noescalada amb sortides in-
dividuals cada 30 segons per 
evitar taps en els estrets cor-
riols que formen el recorregut. 
La temperatura durant la pro-
va va ser força elevada supe-
rior als 30ºC la qual cosa la va 
fer més dura.
Després que els més de 200 
corredors prenguessin la sor-
tida de forma individual, final-
ment el vencedor en categoria 
masculina va ser per l’incom-
bustible Agustí Roc, que amb 
un temps de 55 minuts i 54 se-
gons es va proclamar campió 
de Catalunya de curses verti-
cals per davant del jove Jan 
Margarit. Completava el podi 

UECAnoia-Pedraforca, al 6è 
kilòmetre vertical de Roquetes
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en Roman Kessler.
En noies la guanyadora i cam-
piona de Catalunya de curses 
verticals va ser la Gemma Co-
lomé amb un temps d’1h 19 
minuts i 16 segons, la segona 
posició va ser per la Mª Pilar 
Prades i la tercera per la Silvia 
Zúñiga.
Fins a sis corredors de la Sec-
ció de Curses de Muntanya 
del Club Excursionista UECA-
NOIA es van aplegar per asso-
lir el repte de pujar el cim del 
Caro en el menor temps pos-
sible. Cal destacar el 10è lloc 
d’en Jordi Vallés que li va valer 
el 3r lloc en categoria sub23 i 
en Pere Marsé que amb el 36è 
lloc va aconseguir el 3r lloc en 
categoria veterà. La resta de 
corredors de la secció van ser 
en Gerard Batet 23è i 5è juni-
or, en Carlos Larios 26è, en 
David Patiño 32è i en David 
Nuñez 103è.
Amb aquesta actuació els 
corredors de muntanya de la 
UECANOIA poden obtenir una 
bona classificació per equips 
a la Copa Catalana de Curses 
Verticals, a falta de la confir-
mació de les classificacions 
definitives.

Es juga l’Open Frontennis 
Molí Nou d’Igualada

FRONTENNIS / LA VEU

Des del 25 d’agost s’està ju-
gant el XX Open Frontennis 
Molí Nou d’Igualada. Si voleu 
seguir gaudint del millor frontó 
comarcal, veniu al Molí Nou a 
partir de les 19:00 h.
S’han inscrit 40 parelles, i la 
competició està dividida en 4 
categories per poder aconse-
guir que tothom jugui dins el 
seu nivell i gaudeixi jugant. 
Com cada any, totes  catego-
ries estan sent molt competi-
tives i anivellades en quant 
el resultat. També destacar el 

bon ambient i la gran quantitat 
de públic que va a veure i gau-
dir de les partides. El diumen-
ge 27 de setembre a partir de 
les 11 del matí es jugaran les 
finals.
També s’està preparant el Tor-
neig que es celebrarà el 3 i 
4 d’octubre, on participen les 
millors parelles de Catalunya 
i, possiblement, una valenci-
ana ex-campiona d’Espanya. 
Aquest Torneig és el més an-
tic de Catalunya i puntua pel 
Màster Català.  

forma.
La fase de grups acabava a 
les set del matí i aleshores 
s’iniciaven els encreuaments 
per trobar la classificació final. 
Bons partits entre equips del 
mateix nivell de joc, amb em-
pats que es resolien amb fase 
de penals i molta esportivitat. 
Semifinals i gran final on van 
arribar els equips amb millor 
forma i planter: Flow Roses i 
CP Napiuts van disputar una 
molt bona final, van ser els mi-

llors equips de la competició i 
van arribar plens de força. El 
partit va ser igualat i l’ajustat 
marcador de 3-4 un resultat 
just. Una emotiva entrega de 
medalles i trofeus va posar 
punt final al torneig.
Agrair la col.laboració dels vo-
luntaris que han fet possible 
aquesta tercera edició de les 
24 hores, el suport de l’Ajun-
tament d’Igualada i dels mem-
bres del TAC. 

ESCACS / LA VEU

La primera edició d’escacs de 
Decasports Mercat de Calaf 
ha acabat coincidint amb la 
Festa Major de Calaf. Hi han 
participat 12 equips en tres ca-
tegories: Alevi i Equip Minions, 
Cadet i Senior. Aquests són el 
guanyadors:
.- Categoria Alevi: Arnau Solà
.- Categoria Cadet: empatats 
Martí Estruch i Mario Navarro 
del Aguilar Team
.- Categoria Senior: Triple em-
pat. El primer s’ha adjudicat 
14 punts, el segon 10 punts 
i el tercer 7 punts. La decisió 
del comité ha estat de donar 
10 punts a cada equip, que 
són Àgora Units, Recreativo 
de Juerga i Tocatardans. 
La  competició s’ha celebrat a 
la Plaça Barcelona 92  de Ca-
laf. Les partides d’escacs són 
l’avançada de Decasports, 
organitzat per Àgora Alta Se-
garra, que es desenvolupa 
aquesta setmana amb dotze 
equips i deu modalitats, com 
ciclisme, bàsquet, tennis, atle-
tisme, water-polo i futbol 3×3.

Torneig d’escacs a Calaf



Pasquina, amb el seu mànager Edu Ruiz.
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FUTBOL / LA VEU

El jove igualadí Anselm Pas-
quina, de 18 anys d’edat, ha 
fitxat per l’equip filial del Paris 
Saint Germain (PSG), el con-
junt nord-americà del Chicago 
Magic.
Pasquina, que fins ara jugava 
al Cornellà, va començar la 
seva etapa de jugador al futbol 
base del Vilanova del Camí, 
però ràpidament va passar al 

El jove igualadí Anselm Pasquina, 
fitxat pel Chicago Magic, del PSG

TRIATLÓ / LA VEU

El passat 5 de setembre es va 
disputar a Banyoles la XXX 
edició de Triatló de Catalunya 
amb format Olímpic. 608 ins-
crits van formar part en dife-
rents sortides per completar 
1500 m. de natació seguit de 
40 km de bicicleta de carretera 
i 10 km de curça a peu.

El CAI Triatló, al campionat de 
Catalunya a Banyoles

El guanyadors van ser Nan 
Oliveras del C.E WHERE 
IS THE LIMIT amb 1:58:11 i 
Anna Flaquer de FASTTRIAT-
LON CLUB amb 2:18:24. Per 
part del CAI van participar tres 
components amb la següent 
classificació:
228. Jose-Roque Rios 2:27:34
469. Josep Malavé       02:48:01
497. Josep Cantero      02:51:17

AEROSTACIÓ / LA VEU

L’igualadí Josep M. Lladó va 
quedar en segona posició en 
la XV Regata Internacional 
Crianza de Rioja, que va tenir 
lloc la setmana passada. En 
la prova també hi van prendre 
part altres pilots igualadins i 
anoienc, com Carles Figueras, 
que va acabar en setena posi-
ció; Carles i Neus Lladó, en 9a 
i 10a posició, i Xavi Aguilera, 
en 13è lloc final.
La Regata Internacional de 
Globus Aerostàtics ‘Crianza 
de Rioja’ complia deu anys 
aquest estiu. Per celebrar 
aquest aniversari, el Club Ri-
ojano d’Aerostació, en col.
laboració amb la Conselleria 
de Turisme del Govern de la 

Josep M. Lladó, segon en un 
campionat de globus a la Rioja

Rioja, ha organitzat activitats 
especials com ara  degusta-
cions, un sorteig de quaranta 
vols i un espectacle de salts 
en paracaigudes des de glo-
bus aerostàtics.
Per la Regata ‘Crianza de Ri-
oja’ han passat figures molt 
destacades de l’aerostació, 
com l’anglès Brian Jones, que 
va donar la volta al món en 
globus després de 20 dies de 
vol , el campió del món Mar-
cus Pieper; Javier Tarno, sis 
vegades campió d’Espanya, 
l’igualadí Josep María Lladó, 
campió d’Europa i quatre ve-
gades campió al nostre país; 
David Wadeford, bicampió 
del món, Goinguené, campió 
d’Europa.

CF Igualada, fins a la catego-
ria cadet, on va ser el màxim 
golejador de la divisió de Pre-
ferent. 
El seu bon rendiment ha pro-
vocat que el Paris Saint Ger-
main s’hagi fet amb els seus 
serveis per a una temporada, 
enviant-lo als Estats Units, on 
hi té un equip filial, el Chicago 
Magic. 

HOQUEI FEMENÍ / LA VEU

L’Aqua Igualada ha presen-
tat un nou reforç per a l’equip 
d’OKlliga. Es tracta de la ju-
gadora internacional per Co-
lòmbia, Sofia Ramírez, que 
només amb 19 anys ha accep-
tat, des del primer moment, la 
proposta que el club igualadí li 
va fer arribar fa uns mesos per 
reforçar l’equip. 
La jugadora colombiana, que 
va arribar aquest dimecres a 
Igualada provinent del Ma-
nizales HC - on ha guanyat, 
entre d’altres, el darrer cam-
pionat Nacional de Colòmbia 
-,  va participar en l’últim Cam-
pionat Mundial de seleccions 
celebrat a la ciutat francesa 
de Tourcoing, l’any passat. El 
combinat cafeter va assolir la 

La internacional colombiana Sofia 
Ramírez, nova jugadora de l’Igualada

8a posició, quedant així per 
davant de la selecció espa-
nyola que acabaria, sorpre-
nentment, en el 9è lloc. 
La Sofia, tot i els 19 anys, 
aportarà així experiència, qua-
litat, velocitat i competència 
a un equip que vol millorar el 

paper fet a l’OKlliga femenina 
i a la Copa de la Reina la tem-
porada passada. 
A la presentació hi han assistit 
membres de la Junta Directiva 
amb el President Salvador Gil, 
l’Equip Tècnic del Club, com-
panyes, socis i seguidors.

ESQUÍ / LA VEU

L’esquiador igualadí Jordi 
Serra, de l’equip Team Head 
– Gran UEC, aconsegueix fer 
podi al Campionat Nacional 
d’Argentina, a les pistes de 
Chapelco, el dia 8 d’agost. 3r. 
Classificat. Per darrera dels 
campions, d’Argentina Sebas-
tiano Gastaldi (2n.) i de Xile 
Von Appen (1r.). El dia anteri-
or va quedar 4t. en la especi-
alitat de Gegant. En la cursa 
d’Eslàlom a Cerro Catedral 
(Argentina), el dia 10 d’agost, 
es va classificar en el 6è. Lloc. 

Jordi Serra fa podi en el campionat 
nacional d’esquí d’Argentina

Els dies 15 i 16 d’agost va par-
ticipar al South American Cup 
a Antillana (Xile) quedant en 
7è. Lloc  eneslàlom i 6è. Lloc 
de gegant. Aquests magnífics 

resultats, 38 punts FIS en Ge-
gant i 40 punts FIS en Eslà-
lom, li permetran lluitar en la 
temporada europea a principis 
de novembre.

Professor britànic, titulat. 
Grups molt reduïts

A partir de 1r d’ESO endavant. 
Adults & Empreses. 

Igualada centre.
50€ / mes = 2 hores/setmana

www.advanceenglishigualada.com
Sant Martí de Tous, 37 1r 1a IGUALADA

Tel. 938031326  ·  617323989

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades

ES BUSCA ASSESSOR 
COMERCIAL

Es busca assessor comercial experimentat  i 
dinàmic per a posició amb un enorme poten-
cial de creixement. Captació, assessorament i 
fidelització de clients. 

Es valorarà bona presència i experiència com 
a venedor . Imprescindible vehicle propi. 

Si estàs interessat envia el teu 
CV a l'adreça de correu: 

rrhh@pymesolutions365.com



Cultura
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TEATRE / LA VEU 
La diversitat i la qualitat són, 
una vegada més, els principals 
trets d’una nova temporada del 
Teatre de l’Aurora. La nova pro-
gramació s’encetarà el pròxim 
25 de setembre i, fins principis 
de l’any vinent, portarà a la sala 
independent igualadina un total 
de 14 propostes de diversos 
gèneres i per a tots els públics. 
La Programació Setembre/De-
sembre 2015 inclou, per una 
banda, diverses propostes ple-
nament consolidades i que ja 
són un referent a l’agenda cul-
tural a l’Anoia, com són el fes-
tival internacional El Més Petit 
de Tots, el cicle de concerts or-
ganitzats amb Joventuts Musi-
cals d’Igualada, l’espectacle de 
dansa de la mà del Cirtcuito de 
la Red de Teatros Alternativos o 
els Contes a les Golfes. Paral·
lelament, el Teatre de l’Aurora 
presenta dins aquesta nova 
programació algunes interes-
sants novetats: el Festival Pín-
doles de micro teatre que arriba 
a Igualada per primera vegada; 
la primera edició del Cicle*KM.0 
que permetrà veure els espec-
tacles de teatre familiar creats 
per les companyies professio-
nals anoienques; i la preestre-
na d’El comte Arnau, el primer 
espectacle per a tots els públics 

Nova programació al Teatre de l’Aurora 
per a tots els públics i amb importants novetats

Presentació, dimarts al vespre, de la programació de l’Aurora.

EXPOSICIÓ / LA VEU

La 39a edició de la “La pintura 
com a hobby” torna a la Sala 
Municipal d’Exposicions. La 
mostra es va inaugurar ahir 
dimecres al vespre, i es podrà 
veure fins el dia 27.

La pintura com a hobby, 
a la Sala Municipal 
d’Exposicions

del Teatre de l’Aurora. Una pro-
gramació diversa, eclèctica i 
heterogènia, amb gèneres i te-
màtiques molt variades i per a 
tot tipus de públics, dissenyada, 
per segon any consecutiu, amb 
la participació de la Comissió 
de Programació, integrada per 
espectadors del teatre. 
Precisament, diversos inte-
grants de la Comissió de Pro-
gramació del Teatre de l’Auro-
ra van ser els encarregats de 
presentar, al costat d’Òscar 
Balcells, director de la sala 
igualadina, els espectacles de 
la nova programació. Creada 
ara fa dos anys amb la voluntat 
d’implicar els espectadors en 
la definició de la programació i 
en el desenvolupament del pro-
jecte cultural del Teatre de l’Au-
rora, la comissió s’ha renovat 

recentment amb la incorporació 
de nous membres. Actualment 
formen la comissió Agustí Coll, 
Anna Garcia, Lluís Segura, Òs-
car Balcells, Joventuts Musicals 
d’Igualada (JJMM), Edmon 
Bosch (JJMM), Nuska Corrià 
(JJMM), Josep M. Ribaudí, 
Montse Pelfort, Francesc Es-
teve, Xènia Castelltort, Alison 
Newman, María José Lizarte, 
Toni Closa, Carme Solà i Joan 
Miquel. 
A l’acte de presentació de la 
nova Programació Setembre/
Desembre 2015, Òscar Balcells 
va destacar, per una banda “la 
tasca de la Comissió de Progra-
mació, que és molt enriquidora” 
i, a la vegada, va remarcar “la 
qualitat i la diversitat de gène-
res i públics” de les propostes 
de la nova programació. 

Rostres populars de l’escena 
catalana, a Igualada 
Aquesta temporada, els espec-
tadors del Teatre de l’Aurora 
podran veure de ben a prop 
el treball de noms i cares molt 
conegudes del teatre del nostre 
país. Així, a L’alè de la vida (25, 
26 i 27 de setembre), l’especta-
cle que obrirà la temporada, les 
grans actrius Mercè Arànega i 
Anna Güell oferiran a l’escenari 
igualadí un duel carregat d’iro-
nia i tendresa entre dues dones 
que han compartit el mateix 
home durant 25 anys. Aquesta 
obra, de David Hare (Celobert), 
ha assolit un gran èxit interna-
cional i ara arriba a Catalunya 
dirigida per la prestigiosa direc-
tora Magda Puyo. 
 Més obres d’èxit internacional 
a l’Aurora: en aquesta ocasió, la 

Sala Muntaner porta a Iguala-
da, abans de la seva estrena a 
Barcelona i a Catalunya, l’adap-
tació d’un text que està tenint un 
gran èxit arreu del món. Zona 
Franca (30 i 31 d’octubre i 1 
de novembre) és un intel·ligent 
i divertit text sobre si treballem 
per viure o vivim per treballar. 
Aquesta obra és brillantment 
interpretada pel conegut actor 
Lluís Marco, acompanyat per 
Pau Vinyals, un jove actor que 
està irrompent amb força als 
escenaris catalans. 
D’altra banda, el popular actor i 
dramaturg membre del Tricicle, 
Paco Mir, signa No és tan fàcil 
(16, 17 i 18 d’octubre), una di-
vertida comèdia sobre el món 
de la parella que mostra als 
espectadors, amb grans dosis 
d’humor i ironia, com un marit 
busca les mil i una maneres per 
deixar a la seva dona. 
Finalment, la coneguda actriu 
i cantant Laura Guiteras prota-
gonitza el nou treball de la com-
panyia anoienca Teatre Nu: es 
tracta de Mrs. Brownie (20, 21 
i 22 de novembre), un divertit i 
emocionant musical que ret ho-
menatge a les grans figures de 
la música negra. 

Cinc propostes de teatre 
infantil i familiar 
El teatre infantil i familiar és un 
dels grans protagonistes de la 
nova temporada que enceta la 
sala igualadina amb cinc inte-
ressants propostes. D’entrada, 
el Teatre de l’Aurora presenta 
la seva primera producció per 
a tots els públics, El comte Ar-
nau (3 i 4 octubre), dirigit per 
Joan Arqué i interpretat per Ire-
neu Tranis, Roger Julià i Pep 
Pascual. Una fascinant història 
d’aventures, amor i tradició so-
bre la llegenda més apassio-
nant de la nostra cultura, porta-
da a l’escenari amb música en 
gran viu i una sensacional força 
visual. Aquest espectacle es 
podrà veure per primera vega-
da a Igualada abans de la seva 
estrena oficial a la Fira Mediter-
rània de Manresa. 
Un any més, Igualada torna a 
ser escenari del festival inter-
nacional El Més Petit de Tots, 
que arriba a la seva onzena 
edició consolidant·se com un 
dels referents del teatre per als 

més petits al nostre continent. 
En aquesta ocasió, podrem 
veure al Teatre de l’Aurora els 
espectacles Little Night (14 de 
novembre), d’Imaginart, una 
emocionant experiència inte-
ractiva per als infants; i Concert 
per a nadons (15 de novem-
bre), una fabulosa experiència 
sensorial per descobrir la músi-
ca, a càrrec del portuguès Pau-
lo Palmeiro, creador d’aquests 
extraordinaris concerts que han 
assolit un gran èxit a arreu del 
món. 
Finalment, el Teatre de l’Auro-
ra presenta dins la seva pro-
gramació la primera edició del 
Cicle*KM.0, una proposta or-
ganitzada per la sala igualadi-
na amb la col·laboració de les 
companyies de teatre familiar 
de l’Anoia, i que permetrà veu-
re, per una banda, les seves 
creacions i, a la vegada i a tra-
vés d’activitats paral·leles, apro-
par·nos a la seva feina artística. 
Actualment a la comarca hi ha 
8 companyies que es dediquen 
professionalment al teatre fa-
miliar: 2princesesbarbudes, 
Cia. La Mandarina, Companyia 
Pelmànec, deParranda, Farrés 
brothers i cia., La companyia 
del príncep Totilau, Teatre Nu i 
Tot Circ.  
El Teatre de l’Aurora ofereix dos 
abonaments: l’abonament fix i 
l’abonament flexible. Amb l’abo-
nament fix, els espectadors po-
dran escollir en el moment de 
formalitzar l’abonament, l’es-
pectacle, la funció i el seient. 
D’altra banda, l’abonament 
flexible permet que els espec-
tadors adquireixen un abona-
ment obert per a una quantitat 
d’espectacles i més endavant, 
mitjançant un codi de compra, 
podran bescanviar·lo per entra-
des, una vegada tinguin clar a 
quin espectacle i funció volen 
assistir.  Els abonaments es po-
dran adquirir fins al 16 d’octubre 
al Teatre de l’Aurora, de dime-
cres a divendres no festius, de 
17 h a 20 h. També trucant al 
938050075. 

El cartell presenta 
cares i noms molt 
coneguts de l’escena 
catalana

Entre les novetats  
destaca el cicle Pín-
doles de micro teatre 
i el Cicle*KM.0 dedi-
cat a les companyies 
anoienques de teatre 
familiar  

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

Nom:

Adreça: 

Localitat: 

Tel. 

Núm. subscriptor

E.mail

 mòbil

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

VÀLID DURANT TOT EL 2015

C/ Gaspar Camps,31
08700 Igualada

93 803 21 98
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CASTELLS / LA VEU

Els Moixiganguers d’Igualada 
han tornat als vuit pisos aquest 
cap de setmana a Vilanova del 
Camí. Quinze dies després de 
la Festa Major d’Igualada, en 
què els morats es van haver 
de conformar amb tres castells 
de set, els Moixiganguers han 
recuperat el seu estat de forma 
descarregant la torre de vuit 
amb folre i el quatre de vuit, a 
més del set de set.
A les 12 h en punt d’aquest 
diumenge, a primera ronda i 
només començar, els prop de 
dos-cents Moixiganguers que 
van ser a Vilanova tancaven 
la soca de la torre de vuit amb 
folre. Hi havia confiança amb 
el castell, un dels objectius de 
la jornada. La colla tenia ganes 
de reivindicar-se i el castell va 
pujar ràpid i tranquil, i fins a la 
carregada la torre de vuit no va 
patir sacsejades importants; 
només es va obrir i girar una 
mica amb la sortida dels dosos. 
El folre i la soca va haver de tre-
ballar fort per completar el que 
fins ara és el millor castell dels 

Els Moixiganguers descarreguen la 
Torre de 8 amb folre a Vilanova

Moixiganguers d’Igualada, que 
han descarregat tres vegades 
des de l’any passat a banda de 
la primera, que van carregar. 
Els morats van celebrar molt 
la torre, després d’haver-la fet 
de set pisos a la Festa Major 
d’Igualada. El segon objectiu 
dels Moixiganguers era el tres 
de vuit, el castell que va que-
dar en intent a Igualada i que 
a Vilanova del Camí va obligar 
a fer alguns canvis al tronc. El 
van intentar en dues ocasions, 
però després d’algunes sacse-
jades als pisos superiors van 
optar per desmuntar tots dos 
intents per evitar qualsevol risc 
de caiguda. Van continuar amb 
el quatre de vuit, que van com-
pletar amb molta confiança i 
va ser un dels millors de l’any, 
i van tancar l’actuació amb un 
sòlid set de set. Els Moixigan-
guers es van acomiadar amb 
un vano de cinc. 
Xiquets de Reus i Castellers de 
Terrassa arrodoneixen la diada
La diada castellera de la Festa 
Major de Vilanova del Camí va 
comptar amb un bon cartell. Els 
Xiquets de Reus, que treballen 

per assolir aviat els nou pisos, 
i els Castellers de Terrassa. 
Els del Baix Camp van descar-
regar còmodament el tres i el 
quatre de vuit i el cinc de set, i 
els Castellers de Terrassa van 
completar sense problemes el 
quatre de set amb agulla i el 
quatre i el tres de set.
Aquest ha estat un bon cap de 
setmana pels Moixiganguers 
d’Igualada, que dissabte a la 
tarda van ser a la Festa Major 
d’Agramunt, on van descarre-
gar el cinc de set, el quatre de 
set amb agulla i el tres de set. 
D’aquí a quinze dies, la colla 
igualadina actuarà a Reus, a la 
Festa Major de la Misericòrdia, 
dissabte a la tarda, on volen 
tornar a portar els seus millors 
castells. L’endemà seran a la 
Festa Major de Valldoreix, l’en-
titat municipal descentralitzada 
de Sant Cugat del Vallès. 
Resum dels castells:
Moixiganguers d’Igualada: t/8f, 
id3/8, id3/8, 4/8, 7/7, vano de 5
Xiquets de Reus: 3/8, 4/8, 5/7, 
pilar de 5
Castellers de Terrassa: 4/7a, 
4/7, 3/7, pilar de 5

Propostes per a la tardor a la 
Boixeta Cultural d’Igualada

AGENDA / LA VEU

Al mes de setembre arrenca 
un nou curs cultural a Iguala-
da que, com el curs escolar, ho 
fa amb amb energia renovada 
després de l’estiu i la Festa 
Major. Aquest és un moment 
de regeneració i, per això, el 
departament de Promoció Cul-
tural de l’Ajuntament vol aple-
gar totes aquelles propostes 
que s’organitzen, tant des del 
mateix consistori com des de 
les diferents entitats culturals 
que, amb les seves iniciatives, 
aconsegueixen revitalitzar i en-
fortir l’oferta cultural de la ciu-
tat.  
La programació de tardor agru-
pa les activitats que van de se-
tembre a novembre. Per aquest 
nou trimestre cal destacar l’ex-
posició al voltant de la figura 
d’Antonio Artés, al Museu de la 
Pell, o Els gegants de l’any de 
la picor, a la Biblioteca Central. 
Ambdues ofereixen una molt 
bona retrospectiva històrica de 
la ciutat. També són recomana-
bles l’exposició Memòria d’un 
clixé a l’espai l’Emprempta, un 
treball exquisit que va merèixer 
l’ajut igual’ART de la convo-
catoria 2014,  l’exposició foto-
gràfica de Pau Corcelles sobre 
els Moixiganguers d’Igualada, 
o l’Igualada Personal a l’espai 
cultural del restaurant Somia-
truites.  

Interessant programació 
a l’Ateneu
Destaca la nova i interessant 
programació de Teatre Muni-
cipal l’Ateneu, amb obres de 
referència, a un preu molt as-
sequible si es demana l’abona-
ment al teatre a partir del dia 9 
de setembre. L’òpera Madama 
Butterfly de Puccini posarà la 
nota clàssica i de qualitat a la 
programació, com també el 
musical Somriure i llàgrimes, 
un divertimento musical per a 
tota la família, organitzat con-
juntament amb Xarxa Iguala-
da.  
Destaca també l’elaborada pro-
gramació de Músiques de But-
xaca de l’Ateneu Igualadí, amb 
el concert Impro de Ferran Sa-
vall i Jordi Gaspar, entre altres. 
Al novembre tornen també dos 
esdeveniments importants per 
la ciutat: l’acte de lliurament 
dels Premis Ciutat d’Igualada 
i el Zoom Festival International 
Fiction TV, que acabaran d’ar-
rodonir les propostes culturals 
d’una ciutat extraordinàriament 
activa a nivell cultural.   
La nova Boixeta Cultural aple-
ga més d’un centenar d’actes, 
entre cinema, teatre, exposi-
cions i un llarg etcètera. Es 
pot consultar en format digital 
al web www.igualada.cat i es 
pot recollir en format paper als 
equipaments municipals habi-
tuals. 
 

Tornen les representacions de 
Fang i Setge, amb Lloll Bertran
MUSICALS / LA VEU

La segona temporada de Fang 
i Setge, el musical de 1714 co-
mençarà el 12 de setembre al 
teatre de La Passió d’Olesa de 
Montserrat i comptarà amb un 
total de vuit representacions. 
El musical es podrà veure els 
dies 12, 13, 19, 20, 26 i 27 de 
setembre i 3 i 4 d’octubre; les 
funcions començaran dissabte, 
a les 9 del vespre, i diumenge, 
a les 6 de la tarda.
El musical compta amb un 
equip de professionals de re-
nom que es manté aquesta 
segona temporada: música del 

compositor Salvador Brotons, 
dramatúrgia de Marc Rosich, 
coreografia de Toni Mira, lle-
tres de Josep Pedrals i, dalt de 
l’escenari, figures reconegu-
des de l’escena catalana com 
la igualadina Lloll Bertran.
Per reviure l’èpica del moment, 
el musical s’ha concebut com 
un espectacle de gran format, 
amb música en directe i més 
d’un centenar d’actors sobre 
l’escenari.
En la primera temporada, Fang 
i Setge va comptar amb 13 re-
presentacions i 6.523 especta-
dors.

Nom

Adreça

Localitat

Tel. mòbil

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA



FOTOGRAFIA / LA VEU

El dissabte 29 d´agost  a la 
Sala Sant Agustí, va tenir 
lloc l’entrega de premis del III 
Ral•lli Fotogràfic Passejant 
entre tartanes, que va organit-
zar l´Associació de veïns i co-
merciant del Barri Sant Agustí 

Lliurats els premis del Ral.li 
Fotogràfic “Entre tartanes”
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conjuntament Els Amics dels 
cavalls de l´Anoia .
El primer premi ha estat per 
a Manel Caballé i Miquel, el 
segon per a Pere Raich, i un 
premi especial dels Amics dels 
Cavalls de l’Anoia per a Jordi 
Vives.  

CURSOS / LA VEU

El Servei Local d’Igualada i el 
Servei Comarcal de l’Anoia 
obren el període de matricula-
ció dels cursos de català per a 
adults del període setembre – 
gener  2016.
Per inscriure’s a un curs cal 
acreditar el nivell que es té 
mitjançant un certificat de co-
neixements reconegut o bé 
fer una prova de col·locació. 
Aquestes proves s’han fet ja 
aquesta setmana. La inscrip-
ció per als antics alumnes és 
a partir del 15 de setembre, 
als nivells bàsic i elemental, i a 
partir del 16 de setembre, als 

Nova oferta de cursos de català
nivells intermedis i suficiència. 
El lloc és el c. Lleida, 78, en ho-
rari de 10 a 14 h, i a la tarda en 
hores convingudes.
La inscripció general als cursos 
dels nivells bàsic i elemental és 
a partir del 17 de setembre i als 
nivells intermedis i suficiència 
és a partir del 18 de setembre.
Hi ha una reducció del 70 % 
de la matrícula a aturats i del 
50 % a pensionistes, jubilats, 
famílies nombroses i monopa-
rentals. Per a més informació 
podeu adreçar-vos al Servei 
Local de Català d’Igualada 
-Lleida, 78-, o al Servei Comar-
cal, pl. Sant Miquel, 5. 

MÚSICA / LA VEU

Dins del cicle de concerts a 
les capelles de la Mercè de 
Can Macia i de sant Miquel, 
el passat divendres dia 4 de 
setembre va tenir lloc el pri-
mer dels concerts amb el duet 
format per Marta Carceller, vi-
olí i Esther Pinyol, arpa. Van 
interpretar un programa molt 
amè basat en obres de Doniz-
zetti, Falla, Albéniz, Watkins, 
Paradis, Tournier, Ravel, Saint 
Saëns, amb el nom conjunt de 
“Viatge pel romanticisme i el S. 
XX europeu”.
Les intèrprets van anar des-
granant el repertori fent gala 
d’una gran mestria ens llurs 
instruments i les excepcionals 
condicions acústiques de la 
capella, van contribuir a ge-
nerar un clima màgic.Agraei-
xen  la col·laboració de caves 
Bohigas per haver-lis obert les 

portes de la capella i per totes 
les atencions i facilitats presta-
des per poder desenvolupar el 
concert.  
El proper concert ha de tenir 
lloc el 18 de setembre a les 
21h a la Capella de St. Miquel 

Concert de violí i arpa a la capella 
de la Mercè de Can Macià, a Òdena

d’Òdena.  No obstant, tenint 
en compte que el Passeig de 
Sant Miquel es troba en obres, 
en cas de no poder-lo fer a la 
capella, ja anunciaríen opor-
tunament en quin altre lloc es 
realitzaria.

EXPOSICIONS / LA VEU

Comença setembre i a Artèria 
inauguren temporada amb una 
nova exposició. Conjuntament 
amb el Centre d´Art Contem-
porani i Sostenibilitat presen-
ten [INTER]CANVI, del 10 de 
setembre al 17 d´octubre. La 
inauguració serà avui a les 8. 
Es tracte d’un programa d’ex-
posicions en altres espais, 
galeries i centres expositius 
nacionals i internacionals per 

Exposició a Artèria d’artistes internacionals
a la difusió dels nous llenguat-
ges contemporanis relacionats 
amb l’ecologia i el medi natural.
L’exposició ens mostra el tre-
ball de 19 artistes compro-
mesos amb l’entorn que rei-
vindiquen un canvi de model. 
Cada autor interpreta la realitat 
des de diferents àmbits de la  
creació, des l’observació, des 
de la crítica; a partir de tècni-
ques i expressions personals 
parlen del seu entorn i de les 
singularitats d’un món global.

Temporada 2015 - 2016

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

93 803 75 56

Dia 17 d’octubre del 2015              Viatge - Espectacle          Hora Sortida:  18:45
Sortida amb el nostre autocar a primera hora de la tarda cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre 
POLIORAMA  Entrades garantides a la Platea del teatre
Un viatge per les diverses maneres de viure la passió amorosa, vistes a través dels personatges que habiten les comèdies del dramaturg anglès i 
interpretades pel bo i millor de l’escena catalana actual.
Proteu i Júlia, Valentí i Sílvia, de Els dos cavallers de Verona, Benedicte i Beatriu, Claudi i Hero, de Molt soroll per no res, i el quartet de cavallers i el quartet de 
dames de Treballs d’amor perduts... Parelles d’amants com aquestes omplen les obres teatrals de Shakespeare. Totes aquestes parelles representen algunes 
de les moltes maneres en què esclata i es manifesta l’amor i que poden anar dels idil·lis encisadors als amors galants i super�cials, de les astúcies gens netes 
a les hostilitats aparents que amaguen les febleses. Aquestes històries, interpretades ara per un planter excel·lent d’actors i actrius, es van escriure fa 
quatre-cents anys, però els sentiments amorosos i les seves manifestacions amb prou feines han canviat. Les mil cares de l’amor, segons el dramaturg més 
gran de tots els temps: Un Shakespeare esencial:
Intérprets: Ariadna Gil, Laura Auert, Mercé Pons, Sílvia Bel, Rosa Renom, Aleix Albareda, Alex Casanovas, Joel Joan, Jordi Boixaderas.

AMOR & SHAKESPEARE
Teatre POLIORAMA

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

Dia 26 de setembre  del 2015          Viatge - Espectacle     Hora Sortida:  18:45
Sortida amb el nostre autocar cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle musical.  Entrades garantides a la Platea del 
teatre

Caiguts del cel" és una comèdia que fa plorar de riure. És, al mateix temps, una metàfora punyent del sistema capitalista i un retrat àcid i divertidíssim d'un 
dels vicis que mai sembla passar de moda: la cobdícia.

La vida tranquil•la i feliç d'una parella petit burgesa de mitjana edat es veu trastocada bruscament quan, un bon dia, sense motiu ni explicació aparents, 
comencen a aparèixer diners dins el menjador de casa seva. La situació s'embolica quan s'hi veuen implicats la dona de fer feines estrangera de la parella i 
un peculiar veí molt inquietant. I tot, per arribar a un �nal absolutament inesperat que cap espectador no hauria de revelar. 

Amb Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Carles Martínez i Anna Barrachina

CAIGUTS DEL CEL
TEATRE CONDAL
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LLIBRES / LA VEU

«Amb els anys, escriure s’ha 
convertit per a mi en una ne·
cessitat i una manera de comu·
nicar-me amb els altres. D’aquí 
l’edició d’un nou llibre». Són de·
claracions de Lleonard del Rio 
i Campmajó que acaba d’edi·
tar el nou poemari «La Roser 
i la fàbrica». que es presentarà 
el proper dimecres, dia 16 de 
setembre, a les 7 de la tarda a 
l’auditori de la Biblioteca Cen·
tral. «És un llibre ben diferent a 
tots els anteriors —una història 
d’amor en forma de dietari—, 
il·lustrada amb dibuixos de Jor·
di Llucià i Martí, un compatrici 
resident a Santa Oliva. Aquest 
text va resultar premiat amb els 
premis Flor Natural i Bellaguar·
da, per l’Acadèmia dels Jocs 
Florals del Rosselló, que con·
voca la Companyia Literària 
Ginesta d’Or.»
El nou llibre, és prologat pel 
malaguanyat igualadí Josep 
Miserachs i Nadal, el darrer 
treball que va escriure el regi·
dor d’entorn i promoció cultu·
ral i primer tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament d’Igualada, que 

Dimecres, presentació del nou poemari 
de Lleonard del Rio, La Roser i la fàbrica

va morir fa pocs mesos, men·
tre el llibre es trobava en prem·
sa.
L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells i Berzosa, ha promès 
la seva assistència a l’acte, 
en el transcurs del qual es lle·
girà una selecció de poemes 
del llibre a càrrec de Francina 
Cantarell i Pin del Rio, de Grup 
de Teatre de Montbui, amb il·
lustracions al piano de Dani 
Prat. La vetllada serà presen·
tada per Lleonard del Rio T. i 

acabarà amb un refrigeri.
«Em fa una especial il·lusió la 
presentació d’aquest setè poe·
mari —afegeix l’autor—, per la 
tendresa i afalac que suposen 
les paraules de Miserachs, da·
vant d’aquesta història d’amor, 
senzilla i intranscendent si vo·
leu, però plena de simpatia i de 
cordialitat» 
Josep Miserachs comença el 
pròleg introductori amb aques·
tes paraules: «En un moment 
de dictadura digital, de veritats 
virtuals i de vida accelerada, 
apareix un nou llibre de poesia 
d’en Lleonard del Rio. És un 
regal que ens calia: un llibre de 
poesia amb efectes balsàmics 
en un món eixelebrat i poc 
subtil. En aquesta hora greu, 
en què tot és immediat i ningú 
no té paciència per a la parau·
la madura i tranquil·la, un llibre 
de poesia és un analgèsic que 
ens cura de metàfores, senti·
ments i subtileses insinuades.
(...)»
El nou llibre ha estat editat per 
Parnass Ediciones, de Barce·
lona. 

Dijous que ve, torna Pantalla 
Oberta amb el film El Violín
CINEMA / LA VEU

La propera sessió de ‘Pantalla 
Oberta’ serà el dijous 17 de se·
tembre a la Sala de Socis de 
l’Ateneu Igualadí a les 20h. En 
aquesta ocasió projectaran el 
film mexicà El Violín (2005), 
òpera prima, del seu director 
Francisco Vargas Quevedo.
El violín, va ser prou apreciada 
en el mercat  europeu, i encara 
que no va tenir una distribució 
fácil en el seu país d’origen, va 
anar recollint premis i convits 
per anar a festivals de tots els 
indrets -més d’una cinquante·
na-. El film ens explica la his·
toria de Don Plutarco, el seu fill 
Genaro i el seu nét Lucio que 
porten una doble vida. D’una 
banda són pagesos i músics 
rurals, i de l’altra, recolzen de 
manera activa el moviment 
guerriller camperol que llui·
ta contra un govern opressor 
que es significa amb la brutal 
repressió de l’exèrcit a la po·
blació. Retrat, doncs, d’uns 
personatges (tres generacions 
de músics: avi, fill i nét) que es 
rebel·len, protesten, i accep·

ten, de manera estoica, la tra·
gèdia, però sense doblegar-se, 
resistint, amb una cara i unes 
mans on el temps hi ha gravat 
la suor, la pobresa i la misèria. 
Una lluita, potser sense poder  
albirar-ne la victoria, però que 
serveix per superar les derro·
tes quotidianes. La pel·licula, 
sobria i eficaç, bellíssima, ple·
na d’humanitat, està rodada 
amb una espatarrant econo·
mia de mitjans, però funciona 
com un rellotge.

Diumenge, El nostre últim estiu 
a Escòcia, al Cineclub Ateneu
CINEMA / LA VEU

Diumenge vinent, dia 13, a les 
6 de la tarda a l’Ateneu Igua·
ladí, es projectarà, dins del Ci·
neclub, la pel.lícula “El nostre 
últim estiu a Escòcia”.
Una jove parella de Londres re·
centment separada ha d’anar 
amb els seus fills a Escòcia 
per celebrar l’aniversari de l’avi 
malalt. Per no disgustar-lo, la 
família decideix simular que tot 
és harmonia.
Mort, divorci i conflictes paren·
tals de tot tipus i rang són l’eix 
central d’aquesta cinta familiar 
que es mou pels sempre de·
licats terrenys de la comèdia 
negra. Per cada somriure, una 
llàgrima, que deia Walt Disney.
Amb aquesta premissa, ens 
trobem davant una pel·lícula 
a vegades negra, a vegades 
hàbilment divertida, amb uns 
nens que són les estrelles in·
discutibles, ben recolzats pel 
bon saber fer d’un generós 
planter adult (Tennant, Pike i 
Connolly).

Segurament a El nostre últim 
estiu a Escòcia no descobriràs 
res de nou, però riuràs. El seu 
to amable i al mateix temps 
despreocupat, converteix a 
aquesta pel·lícula en una gran 
comèdia, innegablement en·
tretinguda, que el boca a boca 
a convertit en una de les més 
vistes de l’any.
Ves al cinema i, tal com diu 
el seu autor, viu més i pensa 
menys.

Uhh!, el concurs de microrelats de por 
de la Biblioteca d’Igualada, celebra 5 anys
LLIBRES / LA VEU

El concurs més terrorífic de la 
Biblioteca, l’«Uuh!», compleix 
aquest 2015 cinc anys i torna 
a fer una crida als amants dels 
microrelats perquè enviïn el 
seu text abans del 9 d’octubre. 
Des de la seva posada en mar·
xa el 2010 s’han rebut més de 
200 microcontes de tot arreu, 
escrits per joves i grans i so·
bre les més diverses expressi·
ons de la por i el misteri. L’any 
passat la guanyadora va ser la 
manresana M. Assumpció Pi·
quer Vila amb el relat «Por» i el 
finalista l’igualadí Albert Caba·
llé amb «Els monstres de veri·
tat no tenen escates».
«Uuh!» és obert a totes les per·
sones majors de 16 anys i els 
relats participants han de ser 
inèdits, en català i tenir un mà·
xim de 500 caràcters (unes 10 
línies en cos Arial 12). Només 
s’acceptarà un text per perso·

na. El primer premi consistirà 
en un lot de llibres i un menú 
per a dues persones gentilesa 
d’El Didal Restaurants d’Igua·
lada i el segon en un lot de lli·
bres, a més d’un diploma. 
Els microrelats seran publicats 
a la pàgina web i al facebook 
de la Biblioteca Central d’Igua·
lada. Els participants ja poden 
enviar els seus textos per cor·

reu electrònic a  b.igualada.c@
diba.cat, en un document ad·
junt. El missatge ha de portar 
com a assumpte «Microrelat 
de por» i al cos cal fer constar 
les dades personals de l’autor, 
que no seran conegudes pel 
jurat fins després del veredicte. 
Les bases es poden consultar 
també a la Biblioteca i a  www.
bibliotecaigualada.cat.

Has tingut un imprevist ?
T’anticipem fins 600 € de 
la teva nòmina o pensió. 
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Belgrad s’emmiralla en l’embocadura dels rius 
Sava i Danubi tot deixant-se embolcallar per les 
planures de Panònia i les primeres insinuacions 
dels Balcans. La seva recuperada capitalitat li con-
cedeix ser la ciutat més gran de les terres de l’ex-
Iugoslàvia, de més d’un milió d’habitants. 
Amb unes fonts que certifiquen uns ancestrals as-
sentaments fa més de quatre mil anys, va ser cap al 
segle III de la nostra era que hi va haver una impor-
tant presència celta, no gaire més tard reemplaça-
da pels romans, amb la fundació de la vella Sin-
gidunum. Posteriorment, successives incursions 
d’altres pobles van desdibuixar qualsevol segell 
d’identitat de la ciutat fins que no va produir-se 
l’arribada dels pobles eslaus. El nom de Beograd 
(Belgrad) es va començar a utilitzar a l’any 878, en 
temps del predomini de l’Imperi de la veïna Bul-
gària. En etapes successives, tot el seu territori se’l 
van disputar l’Imperi bizantí, el Regne d’Hongria 
i el mateix Imperi Búlgar, tot passant a mans dels 
governants serbis -en tant que un annex del Reg-
ne de Sirmia- al segle XIII, sota el mandat del rei 
Stefan Dragutin
Ben aviat, la ciutat esdevindria un punt estratègic 
per a diverses comtesses bèl·liques de l’Imperi ser-
bi alhora que esdevenia víctima de la seva pròpia 
derrota per a no recuperar-se fins una centúria 
més tard, amb el mandat tirànic d’Stefan Lazarević. 
Sota aquest govern, les antigues muralles, el cas-
tell i les esglésies van haver de ser enfortides per 

a la defensa dels turcs, configurant-se la ciutat en 
una espècie de refugi per als pobles balcànics que 
escapaven de la pressió otomana; això no obstant, 
Belgrad va acabar en mans dels otomans a l’any 
1521, amb motiu d’un impetuós avenç. Belgrad va 
convertir-se en una mena de districte turc i en uns 
dos segles va viure una etapa esplendorosa tan a 
nivell comercial com a nivell cultural, amb una no-
tòria renovació estètica molt propera a l’arquitec-
tura oriental, mentre es  consolidava com a punt 
de connexió entre les rutes d’Orient i Occident, 
a mitjan segle XVIII. Si bé, durant l’ocupació dels 
turcs, no hi van faltar diverses insurreccions antio-
tomanes, va ser a partir del 1717, durant la Guer-
ra turco-austríaca, en dies del Setge austríac, que 
Belgrad va passar a ser una capital de l’entitat au-
tònoma del Principat de Sèrbia, depenent de l’Im-
peri dels Habsburg. D’ençà,  després de superar 
diferents rebel·lions, no tardaria a caminar cap a la 
seva independència, el 1867. De seguida, aquesta 
capital va experimentar un desenvolupament ver-
tiginós, a propòsit de reconèixer-se la seva situació 
estratègica en el sí dels Balcans.
Això no obstant, durant la Primera Guerra Mun-
dial l’exèrcit austrohongarès va ocupar-la i ferir-la 
greument per a ésser alliberada, al 1918, i conver-
tir-se immediatament en la capital del Regne de 
Iugoslàvia; emperò, la Segona Guerra Mundial, tot 
i voler restar al marge del conflicte, la ciutat va ser 

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Belgrad, una història trepidant 

envaïda tant per les forces alemanyes com pels ali-
ats. Finalment va ser alliberada pels partisans co-
munistes i per l’Exèrcit Roig. I, el 29 de novembre 
del 1945, el mariscal Tito va proclamar la República 
Federal Socialista de Iugoslàvia a Belgrad. Si més 
no, havien de passar unes quantes dècades per ar-
ribar a escriure la història de la Sèrbia moderna i 
independent, després de la dissolució de l’antiga 
Iugoslàvia i les posteriors Guerra dels Balcans i la 
de Kosovo, amb la conseqüent caiguda del règim 
totalitari d’Slobodan Milošević.
Avui, una mirada a la ciutat fa inexcusable un pas-
seig per la zona riberenca, amb unes fantàstiques 
vistes de la nova Belgrad, on et retrobes amb el 
seus orígens medievals a l’entorn de la Fortalesa 
de Kalemegdan, un recinte murallat que encara 
llueix, amb les seves torres, una imponent ma-
jestuositat. I, a unes passes, un nombre retallat 
d’edificis del passat otomà, entre els que destaca 
la Mesquita Bajrakli, del XVIII, i un vell Mausoleu, et 
descobreixen les escasses restes de llargs anys de 
presència turca. Ben a prop, i en sana convivència, 
unes discretes esglésies de culte ortodox testimo-
nien els anys de l’empremta socialista. Però, la Bel-
grad dels dies de l’Imperi Austrohongarès i la de la 
capitalitat de  l’antiga Iugoslàvia és la que, a l’ac-
tualitat, més llueix les seves espaioses avingudes 
i unes notables construccions, com el Palau Reial, 
l’Edifici del Govern o la Catedral de Sant Miquel, 
entre d’altres.  

Belgrad Les torres de la fortificació

La Belgrad de l'Imperi Austrohongarès La Belgrad dels blocs socialistes

La Belgrad de l'Imperi Austrohongarès
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DIBUIXANT SOMRIU-
RES
Gemma Macarrilla. Maka.
La Maka omple de colors ob-
jectes quotidians que prenen 
nova vida. Roba, bosses, coi-
xins, tasses... 
Del 28 de juliol al 25 de se-
tembre al Punt de lectors de la 
Biblioteca Central.

JESÚS RIBERA TERMES. 
COMMEMORATIVA
Exposició commemorativa del 
50è aniversari de la mort de 
Jesús Ribera Termes. 
Del 9 de maig al 27 de setem-
bre a la sala d’exposicions 
Museu de la Muntanya de 
Montserrat del Bruc

PROJECTES 2014-15
Treballs realitzats pels alum-
nes de Cicle formatiu d’arte-
sania en cuir de l’Escola mu-

nicipal d’art Gaspar Camps
Del 14 de setembre al 9 d’octu-
bre a la sala d’exposicions de 
l’escola d’art.

ELS PETITS DIABLES 
D’IGUALADA
Exposició commemorativa dels 
15 anys del gruo. Fotografies i 
objectes relacionats. 
Del 18 d’agost al 19 de setem-
bre al vestíbul de la Biblioteca 
Central d’Igualada.

ELS GEGANTS DE L’ANY 
DE LA PICOR
L’exposició explica la història 
dels gegants de la ciutat i re-
corda les vuit parelles que avui 
es consideren “vells”. 
Del 18 d’agost al 26 de setem-
bre a la sala d’exposicions de la 
Biblioteca Central d’Igualada.

ARQUEOLOGIA D’UN 

DIVENDRES 11

DANSA
- Capellades 
Interpretació del “Ball d’ho-
menatge” a càrrec de l’Esbart 
Dansot. Acte inclòs en els ac-
tes de la Diada.
Divendres, a 2/4 d’11 del matí 
als Jardins del Capelló.

DISSABTE 12

TEATRE MUSICAL
- Igualada 
“El Zoo d’en Pitus”, de Sebastià 
Sorribas. La novel·la converti-
da en musical. Organitzat per 
la Coral Gatzara.
Dissabte, a 2/4 de 8 del vespre 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

DIUMENGE 13

TEATRE MUSICAL
- Igualada 
“El Zoo d’en Pitus”, de Sebastià 
Sorribas. La novel·la converti-
da en musical. Organitzat per 
la Coral Gatzara.
Diumenge a les 12 del migdia 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

BALLADA DE SARDANES
- Vilanova del Camí
Ballada de sardanes organitza-
da per la colla sardanista vila-
novina .
Diumenge a les 12 del migdia a 
la plaça del Mercat.

CONCERT-VERMUT
- Calaf
Concert vermut amb Virgi Bor-
ràs.
Diumenge a la 1 del migdia al 
Casal de Calaf.

TEATRE

- Calaf
Representació de l’obra “Les 
Supertietes” amb la cia Les Bi-
anchis.
Diumenge a les 5 de la tarda a 
la Sala de Fusta del Casal.

DILLUNS 14

MÚSICA
- Igualada
Concepció Ramió i Diumenge 
i el Quintet de cobla Terres de 
la Marca Formes i estils en la 
sardana. Audició comentada. 
Organitzat per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu. 

DIMARTS 15

L’HORA DEL CONTE
- Igualada
Anna Garcia explicarà el con-

Agenda
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te “En Talla-Colls, el sastre i el 
1714”, escrit per ella mateixa i 
il·lustrat per Elisabet Serra.
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DIMECRES 16

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
El poeta igualadí Lleonard del 
Río presenta el nou llibre de 
poemes il·lustrat per Jordi Llu-
cià “La Roser i la fàbrica” .
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DIJOUS 17

TALLER
- Igualada
“Ebiblio: préstec de llibres elec-
trònics”. Un taller gratuït per 
aprendre a utilitzar el nou ser-

vei de préstec de llibres elec-
trònics que han posat en marxa 
les biblioteques de Catalunya.
Dijous a les 10 del matí a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

CONFERÈNCIA
- Igualada
L’escriptora Lola Casas serà 
l’encarregada d’inaugurar el 
curs 2015-2016 amb una xerra-
da sobre l’autor Roald Dahl.
Dijous a les 10 del matí a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

PANTALLA OBERTA
- Igualada
Projecció del film mexicà “El 
violín” (2005), òpera prima, del 
seu director Francisco Vargas 
Quevedo. .
Dijous a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu.

CLIXÉ. Memòria visual i 
emocional d’Igualada
Marilú Martínez-Ruiz i Maria 
Santfores Salla Solà.
Premi IgualArt 2014. 21 gravats 
que es generen a partir de 7 
plaques clixé. 
Del 20 d’agost al 13 de setem-
bre a l’Empremta.

IGUALADA PERSONAL
15 personatges igualadins ex-
pliquen el punt de vista que 
tenen de la seva Igualada més 
personal. 
Del 21 d’agost al 20 de setem-
bre al restaurant Somiatruites.

ANTONIO ARTÉS I LA 
T R A N S F O R M A C I Ó 
D’IGUALADA
Repàs per la Igualada del segle 
XIX i la transformació que va 
viure com a ciutat. 
Del 21 d’agost al 27 de setem-

bre a la sala d’exposicions del 
Museu de la Pell.

UBI SUNT?
Marc Vila. 
Col·lecció de fotografies de l’ar-
tista igualadí, que pren com a 
eix el paisatge industrial
De setembre a desembre al Te-
atre de l’Aurora.

50è. ANIVERSARI D’AM-
NISTIA INTERNACIO-
NAL
Una mostra de 50 cartells de 
diferents Seccions Internacio-
nals sobre campanyes que ha 
liderat Amnistia en aquest mig 
segle.
De l’1 al 25 de setembre al ves-
tíbul de l’Ateneu.

39 EXPOSICIÓ LA PIN-
TURA COM A HOBBY
Textura, forma, color. Aquests 

3 elements són de què es 
valen els pintors de la pintura 
com a hobby.
Del 9 al 27 de setembre a la 
Sala Municipal d’Exposici-
ons.

IL.LUSIÓ. CONVICCIÓ. 
LLIBERTAT?
Imatges de les mobilitzacions 
de l’11 de setembre de 2012, 
la Via Catalana del 2013 i la 
gran V amb els colors de la 
senyera del 2014.
Del 9 al 30 de setembre a la 
Galeria del Passatge.

(INTER)CANVI
Col·lectiva d ártistes de l’ Ín-
dia, la Xina, Japó, Argentina, 
Mèxic... vinculats a CACIS, 
Centre d Árt Contemporani i 
Sostenibilitat.
Del 10 de setembre al 17 d’oc-
tubre a Artèria, espai d’art i ta-
llers.
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Es projecta a Tous •  El mundo sigue

RAMON ROBERT.-

Fernando Fernán-Gómez va 
realitzar i interpretar El mundo 
sigue a l´any 1963. Llavors, 
després de superar problemes 
amb la censura, no es va es-
trenar enlloc, amb l´excepció 
d´un cinema de Bilbao, on es 
va projectar una única setma-
na, a l´any 1965. I només una 
vegada, molts anys més, la 
van passar de matinada per 
la segona cadena de Televisió 
Espanyola, Ja des del principi 
va ser una pel.lícula maleïda i 
fantasma. Ara, cinquanta anys 
després de la seva realització, 
ha tornat als cinemes amb els 
honors d´estrena. 

El mundo sigue està basada 
en la novel·la homònima de 
Juan Antonio de Zunzunegui. 
Ubicada en el barri madrileny 
de Maravillas, és un drama 
que reflecteix la vida d´una 
família modesta, aconseguint 
retratar un quadre patètic però 
realista de la societat espa-
nyola de la època, en la que 
la repressió i les enveges ju-
gaven un paper important. A 
més del propi Fernán-Gómez, 
intervenen a la pel.lícula Lina 
Canalejas (extraordinària!), 
Milagros Leal, Gemma Cu-
ervo, Agustín González i una 
debutant Pilar Bardém.
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La pel.lícula maleïda
Es projecta a l'Ateneu Igualadí •  El nostre últim estiu a Escòcia

Viu més i pensa menys

RAMON ROBERT.-

Aquest diumenge, a les 6 de 
la tarda, al Teatre de l’Ateneu, 
el Cine-club reprèn la seva 
activitat després del parèntesi 
estiuenc i presenta la produc-
ció britànica de 2014 El nostre 
últim estiu a Escòcia, dirigida 
per Andy Hamilton i Guy Jen-
kin. 
Com és habitual en les sessi-
ons de diumenge a la tarda, la 
pel·lícula es projectarà en ver-
sió doblada al català.
En la comèdia clàssica, el 
tema de la impostura és força 
comú. Que uns personatges 
intentin fer creure als altres 
allò que no és o allò que no 
són -i que el públic sí que co-
neix-, amb el perill que se’ls 

vegi la llauna, sempre dóna 
joc.
No és tan habitual que una 
comèdia abordi el tema de 
la mort, per raons òbvies. I 
tampoc no és fàcil trobar pel-
lícules protagonitzades per 
nens –i pels seus avis- que no 
resultin carrinclones.
A El nostre últim estiu a Es-
còcia, la parella protagonista, 
que no passa pel seu millor 
moment, ha de simular har-
monia quan viatja a Escòcia 
amb els seus tres fills per re-
unir-se amb l’avi, qui pateix 
una greu malaltia. No cal dir 
que la innocència dels infants 
serà un greu obstacle perquè 
els pares puguin ocultar la 
seva situació matrimonial. I el 

gran encert del film de Hamil-
ton i Jenkin, contra pronòstic, 
és atorgar protagonisme als 
nens, abordant la seva rela-
ció enriquidora amb l’avi amb 
sentit de l’humor i sensibilitat 
exempta de sensibleria. El re-
sultat: un títol imprescindible 
que ens farà riure i somriure 
i potser ens farà pensar, tot i 
que no gaire, com avisen els 
autors, ja que primer cal viu-
re (la vida que ens quedi de la 
millor manera possible).
Excel·lents interpretacions 
dels infants i també dels 
adults, David Tennant, el ve-
terà Billy Connolly i l’actriu-re-
velació Rosamund Pike (“Per-
dida”). 

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. mòbil: 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

Aquesta promoció no inclou 3D. Si vols veure-la en 3D hauràs d’afegir 2’50 €.
Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 10 primers dies de la data d’estrena 
de la pel·lícula seleccionada. Ulleres 3D no incloses.



YELMO CINES ABRERA 3D

El NOSTRE ULTIM ESTIU A ESCÒCIA
Regne Unit. Comèdia. D´ Andy Hamilton i Guy Jenkin. Amb Rosamund 
Pike, David Tennant i Billy Connolly.  Doug i Abi són dos pares normals 
que tenen tres fills encantadors encara que molt excèntrics. Quan l’estrès 
de ser pares posa en perill la seva estabilitat mental i el seu matrimoni, 
decideixen realitzar un viatge a Escòcia amb els seus fills. Allà participaran 
en una gran reunió familiar. Els problemes no tarden en sorgir 

EL MUNDO SIGUE
Espanya. Drama. De Fernando Fernán-Gómez. Amb Fernando Fernán-
Gómez, Lina Canalejas, Gemma Cuervo i Milagros Leal. Barri de Maravillas, 
Madrid, anys 60.Alli hi viu la família protagonista, composta per Eloísa, 
abnegada esposa i mare eficient, i pel seu marit, un guàrdia municipal 
més autoritari a casa que al carrer i al que de vegades se li va la mà. Tenen 
un fill, que ha deixat el seminari, i dues filles, dos pols oposats que a la 
mínima s’enganxen i es llancen amenaces de mort. 

MISION IMPOSIBLE 5
Estats Units. Acció i intriga. De Christopher McQuarrie. Amb Tom Cruise, 
Rebecca Ferguson, Sean Harris, Alec Baldwin i Jeremy Renner. Amb la FMI 
dissolta i Ethan Hunt abandonat a la seva sort, l’equip ha de enfrontar-
se contra el Sindicat, una xarxa d’agents especials altament preparats i 
entrenats. Aquests grups estan obstinats a crear un nou ordre mundial 
mitjançant una sèrie d’atacs terroristes cada vegada més greus. Ethan 
reuneix al seu equip i fitxa l’agent britànica renegada Ilsa Faust.

OPERACION U.N.C.L.E.
Estats Units. Acció i espionatge. De Guy Ritchie. Amb Henry Cavill, Armie 
Hammer, Alicia Vikander, Elizabeth Debicki i Hugh Grant. Narra les 
aventures d’un dos agents secrets, un rus i un altre nord-americà, durant 
el període de la guerra freda. Obligats a apartar les seves diferències, tots 
dos s’uneixen per formar un equip que durà a terme una missió conjunta 
per intentar posar fi a una misteriosa organització criminal internacional 
que pretén desestabilitzar el fràgil equilibri de poder resultant de la 
proliferació d’armes i tecnologia nuclear. 

LOS MINIONS
Estats Units. Animació. De Kyle Balda i Pierre Coffin. De tota la vida, 
els minions sempre han estat al servei del Mal, servint als amos més 
menyspreables. En l´ epoca actual, l´anomenat Kevin té un pla. Acompanyat 
pel rebel Stuart i l’adorable Bob, emprèn un emocionant viatge per 
aconseguir una cap a qui servir, la terrible Scarlet Overkill. Passaran de la 
gelada Antàrtida, a la ciutat de Nova York en els anys seixanta, per acabar 
al Londres de la mateixa època, on s’hauran d’enfrontar al repte més gran 
fins a la data: salvar la raça Minion de l’aniquilació.

APRENDIENDO A CONDUCIR
Estats Units. Comèdia. D´Isabel Coixet. Amb Ben Kingsley, Patricia 
Clarkson i Grace Gummer. Wendy és una escriptora de Manhattan que 
decideix treure el carnet de conduir mentre el seu matrimoni es dissol. Per 
a això pren classes amb Darwan, un refugiat polític hindú de la casta sikh 
que es guanya la vida com a taxista i instructor en una autoescola

DEL REVÉS
Estats Units. Animació. De Pete Docter. Fer-se gran pot ser un camí ple 
d’obstacles. També per la petita Riley. Com tots nosaltres, Riley és guiada 
per les seves emocions: Joia, Por, Ira, Fàstic i Tristesa. Aquestes emocions 
viuen al centre de control dins del cap de Riley, des d’on l’ajuden i 
aconsellen al llarg del seu dia a dia. Riley i les seves emocions intenten 
adaptar-se a la seva nova vida a San Francisco, però algunes coses es 
compliquen.

CIUDADES DE PAPEL
Estats Units. Comèdia romàntica. De Jake Schreier. Amb Nat Wolff, Cara 
Delevingne, Halston Sage i Austin Abrams. Quentin és un jove amb mala 
sort en l’amor que, una nit, es topa amb la seva llegendària, inabastable i 
enigmàtica veïna Margo Roth Spiegelman a la finestra de la seva cambra 
... Disfressada de ninja! A l´endemà, amb Margo desapareguda, Quentin 
es veu obligat a pair el que ha passat i comença a buscar pistes sobre ella.
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ATENEU IGUALADI 
EL NOSTRE ÚLTIM ESTIU 
A ESCÒCIA
Diumenge: 18.00

SANT MARTÍ DE TOUS

CIUDADES DE PAPEL (7 anys)
Divendres i Diumenge: 18.00
EL MUNDO SIGUE
Divendres i Diumenge: 19.45
- Dimarts 15, a les 8 (entrada 
gratuïta), cinefòrum; DE DIOSES 
Y HOMBRES (7anys)

CINEMA A L’ANOIA

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI-MONTÀGORA CINEMES

SALA AUDITORI SALA PETITA

CIUDADES DE PAPEL
Dijous:
18:20 20:30 22:40
Divendres:
16.10 18:20 20:30 22:40
Dissabte:
16.10 18:20 20:30 22:40
Diumenge:
16.10 18:20 20:30

AL OTRO LADO DEL MURO
Dijous
18:10 20:20 22:30
Divendres:
16:00 18:10 20:20 22:30
Dissabte:
16:00 18:10 20:20 22:30
Diumenge:
16:00 18:10 20:20

1/ ANACLETO AGENTE SECRETO (TP)
Dv. Ds: 16:00/18:10/20:20/22:30
Dg.: 11:45/16:00/18:10/20:20/22:30
Dll a Dj.: 15:45/18:00/20:15/22:30

2/ANT MAN (TP)
Dg.: 12:00
2/ ATRAPA LA BANDERA (TP) 3D
Dv. a Dj: 16:15
2/ LOS CUATRO FANTÀSTICOS (12A)
Dv a Dj: 18:30/20:40/22:50

3/PIXELS (TP)
Dv. a Dj 15:30
Dg.: 12:00/15:30
3/ UN DIA PERFECTO (TP)
Dv a Dj: 17:50/20:10/22:30

4/ TRANSPORTER LEGACY (16A)
Dv. Ds: 16:15/18:30/20:45/22:55
Dg.: 12:15/16:15/18:30/20:45/22:55
Dll a Dj.: 16:15/18:30/20:45/22:55

5/ ATRAPA LA BANDERA (TP)
Dv a Dj: 15:45/18:00/20:15
Dg.: 11:30/15:45/18:00/20:15
5/ Y DE REPENTE TU
Dv a Dj: 22:15

6/JURASSIK WORLD (7A)
Dg.: 11.45
6/ATRAPA LA BANDERA (TP)
Dv a Dj.: 17:00/19:15
6 OPERACION UNCLE (TP)
Dv a Dj.: 21:30

7/ LOS MINIONS (TP)
Dv a Dj.: 16:40
Dg.: 11:30/16:40
7/ VACACIONES 
Dv a Dj:  17:55/20:00/22:10

8/ INSIDE OUT (TP)
Dv a Dj: 15:30/17:35
Dg: 12:15/15:30/17:35
Dll a Dj.: 16:15/18:20/20:30
8/ MISION IMPOSIBLE (16A)
Dv a Dj: 19:40
8/ EXTINCTION(16A)
Dv a Dj: 22:20 

Aquesta setmana, Yelmo Cines 
no va poder enviar a temps 
la seva programació. Alguns 
horaris podrien no ser els 
mateixos.  Més informació al 
telèfon 902 22 09 22

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

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



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!

 

 

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

 

  

El 14 de setembre comença la nova programació 

Informació

Cultura

Esports
Entreteniment, música, 
contes, entitats...

www.radioigualada.cat

 

Ràdio i televisió                            
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ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

Guia de la salut

 .Quiropòdies
 (ungles, durícies, ulls de poll...)

.Estudis de la marxa i gest esportiu
.Plantilles personalitzades

.Peu diabètic
.Altres tractaments diversos

Av. Balmes 74 (edifici Punto Blanco) 
Igualada              

Tel. 93 804 57 76
TAMBÉ VISITES A DOMICILI

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Psicòloga

C/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample). 
08008  - Barcelona

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

POLICLÍNICA IGUALADA

VOLS ANUNCIAR-TE?

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

Tel. 93 804 24 51
Tel. 608 463 829

publianoiadisseny@gmail.com

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

· Dermatologia medicoquirúrgi-
ca 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)

DR. MARTIN ELENO

Ecogra�a abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95

IGUALADA

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES
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

- 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 

C. Indústria, 1
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 

08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

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

ORTOPÈDIA 
CASES

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

C. Bèlgica, 2, local 6 
Tel. 93 805 50 76

618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.cat

Plantilles a mida, ajudes domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva, llits 

articulats, ajudes gent gran

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

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

ESPECIALISTES: 
 . Pediatria,  
. Llevadora, 
. Logopeda, 
. Psicòloga, 
. Fisioterapeuta 
. Dietista

C/Bruc núm. 52 bx. 08700 Igualada
www.arrelscentredesalut.cat

Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.com 

. Nutricionista

. Naturòpata

. Homeòpata

. M Flors de Bach

. Auriculoteràpia 

. Doula 

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

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

IGUALADA

ODONTOLOGIA

APARELL DIGESTIU DERMATOLOGIA OFTALMOLOGIA PODOLOGIA

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA · PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA
· PSICOPEDAGOGIA · TERÀPIES NATURALS

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

ORTOPÈDIA AUDICIÓ

CIRUGIA LÀSER

Eduard Darbra
Llicenciat en Psicologia

Màster en Psicologia Clínica
Psicoteràpia

Tel. 699 689 665
eduarddarbramagri@gmail.com

@EduardDabraMag
Hores concertades

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

· 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

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
- Oftalmologia
-Urgències i accidents laborals

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

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
-Urgències i accidents laborals
- Revisions médiques federatives

 
CENTRE DE SALUT
Montse Albareda

Educadora en Massatge Infantil
Educadora Infantil.

 (Escola bressol Vailets, Capellades)
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PELL A PELL
Què es el massatge infantil?

Aquesta és una tècnica suau i 
delicada, en l’autèntic massatge 
infantil l’estimació i la consci-
ència hi son presents en cada 
maniobra. Els seus beneficis 
són importantíssims per un bon 
vincle efectiu i una bona salut 
fisiològica i emocional. 

El tacte és el primer sentit que es 
desenvolupa i el més evolucionat 
en el moment de néixer. És curiós 
el fet que durant l’embaràs, la cri-
atura va experimentant benes-
tar a través del tacte; el mateix 
moviment dins el líquid amniòtic 
i les petites contraccions van pro-
porcionant estímuls sobre la pell 
com si fossin carícies.

Si els pares escolliu gaudir 
d’aquesta eina tant valuosa i us 
endinseu dins el món del mas-
satge infantil per compartir ple-
gats els seus beneficis, la vostra 
criatura recordarà subtilment 
unes sensacions ja viscudes. 

El massatge infantil no és un 
massatge terapèutic; en el cas 
del M.I els resultats d’un tacte 
nodridor, junt amb la mirada 
i la veu de la mare o el pare,  
mentre van duent a terme les 
maniobres, van molt més enllà 
de la pròpia pell.

Moments únics entre donar i 
rebre creant-se una autèntica 
fusió emocional i d’una manera 
especial reforçar un vincle efec-
tiu que serà per sempre!.

D’altres beneficis: ajuda a 
conèixer els seus límits cor-
porals enfortint la seva segu-
retat i l’autoestima, equilibra 
l’estrès i la relaxació…Regula 
i reforça tots els sistemes de 
l’organisme (nerviós, circu-
latori, respiratori, muscular, 
gastrointestinal, endocrí…) 
Si esteu interessats en fer un 
un curs de massatge amb la 
vostra criatura us esperem a 
la xerrada que tindrà lloc al 
Centre de Salut Arrels el dia 17 
de setembre a les 20h.
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HOSPITALITAT M. DÉU LOURDES.-

La Marvel, la lL’Hospitalitat de 
l’Anoia reprenem les activitats 

compartir un diumenge amb l’ 
Hospitalitat de la Comarca de 
l’Anoia. Ús esperem! El perí-
ode d’inscripció ja està obert. 
Per més informació podeu 
consultar  www.hospitalitata-
noia.org o  enviar un correu a 
joves@hospitalitatanoia.org 

Loteria de Nadal
Aprofitem l’avinentesa per co-
municar-vos que ja tenim la Lo-
teria de Nadal d’enguany. Per 
a més informació, contacteu 
amb l’organització al telèfon 
620 601 950. 

Sortida de tardor de l’Hospitalitat de Lourdes

Encarnació Carreras i Temprano

Ha mort  cristianament el passat divendres  dia 4 de setembre a Barcelona  
a l´edat de 92 anys.

 A.C.S.

Els seus familiars  ho fan saber a llurs amics i coneguts. La família vol 
agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc 
el passat dissabte dia 5 de setembre a l’oratori de Funerària Anoia.

 

Vídua de Josep Armejach i Balsells

Igualada, setembre de 2015Funerària Anoia. S.L

En record de:

Sempre esteu en el nostre cor i pensaments.
El temps mai ens allunya de vosaltres.

Sempre estareu al nostre costat, seguint el camí,  per tirar endavant

11 setembre de  1998

Hostalets de Pierola setembre  de 2015

Àngel Sala Parcerisas
En memòria 

Mª Dolors Esteve Llopart
27 febrer de 2011 MISSIÓ AL CARRER: DEL 12 AL 20 DE SETEMBRE

FRATERNITAT CAPUTXINA D’IGUALADA. 
Caputxins 66- 93 803 21 12 -francesc@caputxins.cat

MATINS
DE DISSABTE 12 A DISSABTE 19: Missa a les 9:00h i sortida missionera
DE DILLUNS 14 A  DIVENDRES 18: Escola de vida a les 11:30h
EL DIJOUS 17 I EL DIVENDRES 18: Visita al Carmel d’Igualada
DISSABTE 19: Benedicció dels carrers amb Jesús Eucaristia

TARDES
DISSABTE 12 DE SETEMBRE: 18:00 Missa d’inici i enviament missioner
Missió al carrer amb la Mare de Déu, rosari, cants i predicació
DIUMENGE 13 de SETEMBRE: 18:00 Missa. Missió al carrer i predicació
Vespres al Carmel d’Igualada. Indulgència- el perdó
DILLUNS 14 DE SETEMBRE
18:00. Missa i unció dels malalts. El camí de la creu al carrer
DIMARTS 15 SETEMBRE 
18:00 H Missa i unció dels malalts
20:00h Cinefòrum a Sant Martí de Tous
DIMECRES 16 DE SETEMBRE
18:00h. Missa. Processó amb Sant Josep
Sortida a les perifèries existencials: Solidaritat
DIJOUS 17 SETEMBRE: 18:00 Guarniment de drogodependències per la 
pregària. Comunidade Cenàcolo: Representació escènica i testimonis. 
20:00h. Missa
DIVENDRES 18 DE SETEMBRE: 18:00h Cristians perseguits. 
Ajuda a l’Esglèsia Necessitada: conferència i testimonis. 20:00h Missa
DISSABTE 19 SETEMBRE: 18:00h La pau del cor. Conferència Sor Emmanuel 
Maillard. 20:00 missa.
DIUMENGE 20 SETEMBRE: Espiritualitat ecològica: Peregrinació al 
Santuari de Sentfores. Missa, dinar.
Vespres al Carmel d’Igualada. Indulgència-perdó gratuït
Esglèsia oberta: des de les 9 del matí �ns a les 9 del vespre amb la 
presència de Jesús Eucaristia i Sagrament de la Reconciliació.   

Juan Muntané Tomàs

Igualada, 12 de setembre 2015

3r. Aniversari de

Em costa imaginar-te absent per sempre.
Tants de records de tu se m’acumulen  i et visc 

intensament sense tenir-te

habituals. Enguany la nostra 
comarcal, hem organitzat una 
sortida a la Comarca del Baix 

Empordà, més concretament 
a Palafrugell, per visitar la Mu-
seu del Suro. Sortida el dia 4 
d’octubre a les 8 del mati de 
l’Estació d’Autobusos d’Igua-
lada. 
Visita al Museu del Suro, te-
nim una visita guiada exclusi-
vament per el nostre grup. El 
museu es troba en un edifici 
espectacular, d’un arquitecte 
gironí construït als anys 30. És 
un dels museus més visitats 
de Catalunya. Desprès  de la 
visita anirem fins al Restaurant 
Sala Gran de Llofriu per poder 
fruir d’un bon dinar en una sala 
reservada exclusivament pel 
nostre grup i amb un dinar que 
farà venir la gana.
La tornada será al voltant de 
les 8 del vespre a l’estació 
d’autobusos.  El preu és de 

40€ inclou (Autocar, visita al 
Museu del Suro i dinar al Res-
taurant Sala Gran).
Per realitzar les inscripcions 
s’ha de trucar a 686 488 995 
(Elisa) o bé 620  601 950 (or-
ganització) abans del 27 de 
Setembre de 2015. Per poder 
assistir a la Sortida, prèviament 
s’haurà tingut de fer l’ inscripció 
per telèfon.  
Les sortides que organitza 
l’Hospitalitat de la Mare de Deu 
de Lourdes estan obertes a to-
tes aquelles persones que hi 
vulguin participar. Us animem 
que compartiu amb nosaltres 
l’aventura hospitalària i poder 

Sortida de tardor a la Fageda,el 2013.



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

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

Tels. 93 808 40 03 
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

El gourmet
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El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

El Restaurant

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64
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· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA  obert tots els dies

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

 

Ingredients (2 persones)

       

      

150 g d’espaguetis

60 g de cansalada viada

20 g de ceps secs i deshidratats

Sal

Oli d’oliva

 2 racions

Temps de preparació 40 min. 

Dels espaguetis:
Posem en una olla, 1,5 litres d’aigua (es recomana 1 litre d’aigua per cada 100 g de pasta). No cal afegir-hi oli. Quan 
l’aigua comenci a bullir, hi afegim un grapadet de sal i ja podem tirar-hi els 150 g d’espaguetis. Remenem amb una 
cullera de fusta perquè la pasta no s’enganxi al fons de l’olla. Continuem amb la cocció sense tapar l’olla. El temps de 
cocció varia per marca i tipus de pasta. Millor tastar-la uns 2 minuts abans del temps indicat al paquet.
La pasta ha de quedar al dente. Escorrem la pasta tota a l’hora i no la passem per aigua freda.

Jordi Garcia Miguel

Preparació

Espaguetis amb cansalada viada i ceps

Del condIment de cansalada viada i els ceps:
Mentre es couen els espaguetis.. 
1.Tallem la cansalada viada a talls petits, la posem en una paella (no cal posar-hi 
oli ni sal) i la deixem coure uns 2 minuts, donant-li voltes. La reservem amb el 
suc que ha deixat anar la cansalada.
2. Agafem els ceps secs deshidratats, els col.loquem dins un recipient i el 
submergim en aigua. Aproximadament un got d'aigua. El deixem rehidratar 
durant uns 20 minuts. Escorrem els ceps i els tallem a trossos més aviat petits. 
Agafem una paella, hi posem una mica d’oli i quan està calent, ja hi podem tirar 
els ceps amb una mica de sal. Els deixem coure uns 15 minuts (no ha de quedar 
líquid a la paella).
Per acabar el plat: En un bol, hi posem els espaguetis i per sobre la cansalada 
viada amb el suc i els ceps. Ho remenem tot molt bé, perquè la pasta quedi 
impregnada del gust de la cansalada i els ceps. Ja ho podem emplatar i servir.

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.
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
Aquesta jove igualadina, mal-
grat l’edat, ja és exdirectora de la 
Coral Gatzara, fa tres anys que 
viu i estudia a Alemanya -Rostok- 
i cada estiu ve a Igualada per 
a col·laborar amb l’espectacle 
musical que aplega a 80 joves 
cantaires, actors i ballarins, de 
7 a 15 anys per a representar 
al Teatre de l’Ateneu una obra 
creada especialment. Aquest 
any representaran El Zoo d’en 
Pitus amb música original, com-
posada per a l’espectacle. Ha 
costat entrevistar-la “perquè és 
un projecte col·lectiu que desen-
volupem tot un equip”. Diu que 
te vocació musical des dels tres 
anys. 
Aquest espectacle és una acti-
vitat de la Coral Gatzara?
La Gatzara és el nostre paraigua 
i la base perquè és on va sorgir 
l’idea, però la participació és 
oberta a tots els joves que vul-
guin. La majoria de monitors són 
de Gatzara: en Pep Farrés que 
dirigeix l’espectacle, Susanna 
Enrich i Albert Farrés porten la 
part de decorats i escenografia 
i Sònia Mateu porta la part de 
vestuari. La Teresa Prats té cura 
del maquillatge. L’equip de treball 
és molt gran perquè es necessita 
molta gent per a fer-ho funcionar. 
Tot ho fem entre tots perquè és 
un treball global.

Qui elegeix l’obra a muntar?
Entre tots. L’important és que 
l’obra tingui molts personatges. 
No volem un nen que sigui l’es-
trella, sinò que tots siguin pro-
tagonistes. El primer any varem 
muntar Charlie i la fabrica de 
xocolata on els importants eren 
els lumpa lumpa. Volem que el 
protagonista sigui tot el grup. 
Coordinar l’assaig de 80 joves 
és el més complicat?
Tot és complicat. Des de coordi-
nar totes les agendes, formar els 
grups, coordinar els assajos en 
els cinc grups. Per a evitar can-
saments i fer que tothom faci de 
tot, anem combinant les diverses 
activitats i cada dia s’assaja una 
part de l’espectacle. Al final del 
dia fem un passi tots junts de l’es-
pectacle fins on el tenim muntat.
Heu encarregat la composició 
de la lletra i la música.
Ens agrada fer un espectacle a 
la nostra mida. Hem optat per 
començar des de zero per a 
poder encabir tants protagonis-
tes com sigui possible. El guió 
l’han fet Pep Farrés i Joan Mateu 
que els altres anys ja havien fet 
les lletres de les cançons. El text 
és el màxim de fidel al text de 
Sebastià Sorribas. La música 
l’hem encarregada a Jordi Cor-
nudella Heras que l’ha fet molt 
bé.
Què ens trobarem a l’escenari?

Un espectacle de molta qualitat 
que li dóna l’energia i la motiva-
ció dels nens i nens. Durant les 
dues setmanes de preparació 
els anem posant al cap molta 
informació que quan arriben les 
representacions explota. Són 
vuitanta nens posant tot el seu 
esforç i disfrutant molt damunt 
l’escenari. Això és el millor del 
musical.
Quantes representacions 
fareu?
Quatre per al públic i dues per 
a les escoles. El 12 de setem-
bre a 2/4 de 8; el 13 a les 12 del 
migdia i el 19 de setembre a les 
6 i a 2/4 de 9. Divendres vinent, 
dia 18 hi ha dues funcions per a 
escolars. Les entrades es poden 
comprar a l’Ateneu o per telèfon 
al 697147787. Cada any hem 
omplert totes les funcions.
Què costa muntar aquest 
espectacle? 
Sense voluntariat que treballa 

cada dia seria impossible de 
muntar. El pressupost total deu 
rondar els dotze mil euros grà-
cies a que reutilitzem materials 
d’altres anys.
Podríeu fer l’espectacle amb 
menys nens a l’escenari per a 
fer-lo més fàcil de moure?
Sí però no seria el mateix. L’ob-
jectiu de l’activitat no és l’espec-
tacle final, sinò la preparació i 
que el puguin disfrutar el màxim 
de nens. Més de vuitanta no és 
possible però sempre mirem 
d’arribar al màxim.
N’hi ha gaire de nens i nenes 
que sigui ja la tercera partici-
pació?
Bastants. I es nota molt que 
tenen més taules. Els nous 
comencen una mica tímids però 
al final dels assajos s’han integrat 
perfectament.
Per què feu la representació a 
l’Ateneu?
Té un escenari molt gran. No 
hem plantejat fer actuacions a la 
comarca perquè l’objectiu no es 
l’espectacle en sí, sinó l’activitat 
dels nens i nenes que el fan.   
Descobrirem vocacions per al 
teatre musical?
És una experiència que els 
aporta molt i potser en el futur 
alguns decidiran seguir la via del 
teatre. També seria bo despertar 
l’interès dels espectadors.  
     

4 paraules amb... Joana Mateu

Ja fa uns anys, que l’anterior govern de 
l’Entesa per Igualada,  pretenent dotar 
a la ciutat d’una nova piscina que vin-
gués a completar el llavors dèficit de 
làmina d’aigua que hi havia a la capital 
de l’Anoia, va treure’s de la xistera una 
espectacular obra: l’Infinit. Recordarà 
el lector que les magnànimes obres les 
va dur a terme l’empresa Proinosa -molt 
d’actualitat temps més tard- i que per 
a la gestió “compartida” de les instal.
lacions es va arribar a produïr una desa-
gradable “competició” entre el Club 
Natació i i el Club Bàsquet Igualada... 
que al final van guanyar els nedadors.
Passats els anys, l’Infinit, diuen les 
males llengües -i moltes de bones- és un 
pou sense fons, amb la curiosa conse-
qüència que el desastre econòmic que 
l’envolta l’han de pagar els igualadins a 
base de posar-hi una bona morterada 
de milions cada any, per una estranya 
-o no- clàusula en el contracte amb 
l’Ajuntament. 
Hi ha cada vegada més gent que arrufa 
el nas i puja les seies quan se li parla de 
l’Infinit. La situació és tan estrambòtica 
que l’històric club gestor tampoc passa 
el seu millor moment -cap novetat en 
els clubs esportius en general- i, diuen, 
hi ha més socis de pàdel que d’esports 
d’aigua... Coses dels temps moderns... 
Però aquest és un assumpte que 
compet als seus socis. Per als igualadins 
en general, hi ha molts, molts dubtes 
que resoldre sobre la “broma” de l’Infi-
nit. 
Com és que ningú no ho explica?

Audi A1 Sportback 1.2 TFSI Attraction 86CV
OFERTA: 17.330 EUR

PVP de nou: 21.544 EUR

Audi A4 Allroad 2.0TDI Quattro S-Tronic 177CV
OFERTA: 42.430 EUR

PVP de nou: 64.217 EUR

Audi Q5 2.0 TDI quattro DPF 170CV
OFERTA: 27.900 EUR

PVP de nou: 49.799 EUR

Audi A4 2.0 TDI S line edition 150CV
OFERTA: 33.430 EUR

PVP de nou: 46.715 EUR

Audi Q7 3.0 TDI quattro tiptronic Sport 272CV
OFERTA: 68.685 EUR

PVP de nou: 83.070 EUR

Audi A1 1.4 TDI ultra Adrenalin2 90CV
OFERTA: 22.700 EUR

PVP de nou: 25.753 EUR

Audi A4 Avant 2.0 TDI DPF 120CV
OFERTA:26.900 EUR

PVP de nou: 47.442 EUR

Audi Q3 2.0 TDI Sport edition 150CV
OFERTA: 35.400 EUR

PVP de nou: 37.504 EUR

Nou,
per segona vegada
Finança el teu audi selection plus 
des de 145€ al mes

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

www.servisimo.esServisimó
Alemanya, 17
08700 Igualada
Tel. 93 805 21 17

Av. Barcelona, 19
25300 Tàrrega
Tel. 973 31 34 06

Pol. Golpark Av. Europa, XI
25241 Golmés
Tel. 973 60 29 63

Km0 Km0 Km0

Km0Km0


