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Iñigo Errejón, Carme Chacón i Carme Forcadell, de campanya electoral a l’Anoia

Milers d'anoiencs convertiren la 
Via Lliure en una gran festa
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L'AJUNTAMENT OBRE EXPEDIENT I VOL RESPONSABLES

Preocupació per 
l'esfondrament del talús 
del riu Anoia a Montbui

XXXII ANY

El tram 40, ple de gent de l’Anoia, a l’avinguda Meridiana el passat Onze de Setembre. Foto: Jordi Puiggròs.

Tot a punt per a la 
Fira de la Vinyala 
d'Òdena

ÒDENA 22

Més candidats de 
l’Anoia que mai a 
les eleccions del 27S

Polèmica municipal 
a Calaf pel nou 
Tanatori

CALAF-ALTA SEGARRA 31

Vanity Fair 
acomiada els 
30 treballadors 
que queden a 
Igualada

IGUALADA 14

P10

Has tingut un imprevist ?
T’anticipem fins 600 € de 
la teva nòmina o pensió. 
          

902.566.987 - www.creditcash24h.com - info@creditcash24h.com

Recull la
documentació

Porta-la a la
nostra oficina

Recull els
diners

Com funciona?

Tracte
personalitzat

Adquireix els coneixements necessaris per saber aplicar el protocol de Suport
Vital Bàsic més Ús del desfibril·lador i els primers auxilis a adults, nens i nadons.  

Curs Oficial Suport Vital Bàsic: 9 i 17 d’Octubre 2015. Horari Mati i Tarda.
Reciclatge Oficial Suport Vital Bàsic: 1 Octubre de 2015. Horari Matí.
Curs de primers auxilis: 16 i 24 d’octubre. Horari Tarda i Matí.

PROPERES FORMACIONS OBERTES
DE SUPORT VITAL BÀSIC I 
PRIMERS AUXILIS

MÉS INFO
93.804.51.64
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Els darrers dies, moltes han estat les par-
ròquies de l’Anoia que, seguint les reco-
manacions dels bisbats de Barcelona i de 
Vic, han ofert les seves instaŀlacions per 
acollir una família refugiada dels conflic-
tes d’Afganistan o, sobretot, Síria. També 
ens consta que des de Càritas Interpar-
roquial han començat a treballar de va-
lent per coŀlaborar, en la mesura que es 
pugui, a mitigar el sofriment d’aquestes 
famílies que fugen de la barbàrie de la 
guerra. Entitats de caire solidari també 
han mantingut ja reunions a Igualada per 
coordinar-se i el propi Ajuntament d’Igua-
lada ha habilitat un espai a la pàgina web 
municipal perquè gent a títol particular 
ofereixi casa seva.

Les imatges que ens arriben, i la situa-
ció d’acolliment que se’n derivarà, ens 
recorden molt al que ja va succeir en el 
nostre territori a principis dels anys 90, 
quan aquí es va acollir un nodrit grup de 
bosnians que escapaven de la guerra 
dels Balcans, amb un paper que llavors 
va liderar Creu Roja. Amb el temps, Igua-
lada va participar en la reconstrucció d’un 
país malmès, coŀlaborant en l’aixecament 
d’una nova escola prop de Sarajevo. 
Moltes d’aquelles famílies que vam aco-
llir van acabar refent-se, adaptant-se, 
i finalment compartint amb nosaltres la 
seva vida. Avui els seus fills són anoiencs 
de ple dret, i alguns dels que van arribar 
aquí escapant de l’horror fins i tot ocupen 
càrrecs de cert renom. L’Anoia va donar, 
com en molts altres indrets, una lliçó de 
solidaritat, molt lluny de les actituds que 
avui arriben de països com Hongria, ad-
mesos en aquesta “Unió Europea” de la 
que tant es parla darrerament a Catalu-
nya...
Dins de les limitacions que tenim, sense 
oblidar la situació econòmica que segueix 
patint el nostre país, de la que no ens en 
podem oblidar, celebrem el tarannà so-
lidari de l’Anoia. Ens agrada veure un 
somriure i una mà estesa als que ho ne-
cessiten, abans que una puntada de peu 
o un mur aixecat a corre-cuita. Fem per 
ells el que ens agradaria que fessin per 
nosaltres.

Comarca
solidària

Una gran festa als trams 38, 39 i 40
La Via Lliure cap a la República Catalana va omplir l’avinguda 
Meridiana de Barcelona durant la Diada. Els trams de l’Anoia 
es van omplir de cares conegudes per a molts de nosaltres. Es 
compta que eren almenys 5.000 els anoiencs de tots els munici-
pis de la comarca els que es van donar cita en aquest espai de l 
barri de la Sagrera, però segurament eren molt més. 
Per damunt de tot, va ser una gran festa, plena de civisme i de 
desig inequívoc de que volem un canvi profund a Catalunya.

Angela Merkel, cancellera alemanya i David Came-
ron, primer ministre del Regne Unit, en reunions man-
tingudes amb Mariano Rajoy, president de l’estat, 
han advertit que una Catalunya independent hauria 
de sortir de la Unió Europea i posar-se a la cua per 
tornar-hi a entrar. 

Vidar Helgesen, ministre d’Afers Exteriors de Noru-
ega, s’ha mostrat convençut que “hi han processos 
democràtics i procediments que permetran tractar la 
situació de Catalunya” per afegir “el 27 S és notícia 
arreu d’Europa”.

Pedro Morenés, ministre de Defensa,  ha assegurat 
que les forces armades no hauran de tenir cap paper 
en relació amb el procés sobiranista de Catalunya “Si 
tothom compleix amb el seu deure, li asseguro que no 
farà falta cap tipus d’actuació”. 

Xavier Novell, bisbe de Solsona, va dir en el full di-
ocesà que “participar en les eleccions del 27S és un 
deure moral, ja que només una alta participació pot 
aclarir la voluntat real del poble de Catalunya sobre el 
seu futur polític”. I després d’analitzar els comentaris 
dels partits afegeix “és molt probable que els partits 
polítics facin una interpretació en clau plebiscitària”

Carlos Lesmes, president del Tribunal Suprem i del 
Consell General del Poder Judicial, en el discurs d’in-
auguració de l’any judicial ha criticat el projecte inde-
pendentista i els seus plantejaments unilaterals da-
vant la negativa del govern de l’Estat a negociar. “Al 
marge de la llei no hi ha llibertat i no hi ha democràcia. 
Només miratges i frustració”. I ha avisat. “La ruptura 
unilateral dels valors de convivència, forjats per tots 
des del consens, traspassa els límits de la honestedat 
democràtica circumstancials a l’estat de dret. La llei 
només es canvia des de la llei”. 

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del 
Govern de l’estat, va lamentar que Artur Mas perver-
tís la Diada i que “la jornada hagi deixat de ser una 
festa per a tots els catalans. No s’ha d’utilitzar el que 
és de tots en benefici dels interessos electorals d’uns 
quants”.   

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunitat de 
Madrid, va anar més enllà i va carregar amb tota la du-
resa contra el bloc sobiranista. “Ahir vam veure un es-
pectacle vergonyós en què es va representar el que 

és el Govern corrupte i sectari que només governa 
per a una minoria del poble català, no per a la majoria 
silenciosa a la qual molt sovint espanten”. 

Artur Mas, president de la Generalitat i candidat a la 
reelecció per ‘Junts pel Sí’ ha valorat els comentaris 
dels que han volgut polititzar la manifestació inde-
pendentista de la Diada, dient “Ho he sentit del PP i 
de ‘Catalunya Sí que es Pot’, no hi ha dret. Que ho 
digui el PP… deixem-ho de banda, però que ho digui 
gent que està a favor del dret a decidir, això ja no val, 
perquè saben perfectament que era una manifestació 
de la gent, no hi havia cap tipus de manipulació, d’ori-
entació, de desviació, i és trampós presentar-ho així”.

Miquel Iceta, candidat socialista, s’ha manifestat di-
ent que “saltar-se la llei no solament porta al desastre, 
sinó que els que se la salten acostumen a ser tractats 
com a delinqüents”. 

Xavier García Albiol, candidat del PP a les eleccions 
del 27S, ha aprofitat la ballaruga del socialistes Mi-
quel Iceta i Pedro Sánchez, per escarnir-los dient “So-
bra l’espectacle de posar-se a ballar amb la que està 
caient a Catalunya”.

Albert Rivera, líder de Ciutadans a les properes elec-
cions estatals, va alertar “dels perills de fallar a la pa-
pereta que s’elegeixi el 27-S”. I va reclamar per al seu 
partit “la condició de vot útil contra el secessionisme” 
perquè “els pactes pretèrits de PP i PSC amb la CiU 
de Jordi Pujol els invaliden com a forces opositores”. 

Mariano Rajoy, president del govern de l’estat, ha re-
corregut al català per subratllar el propòsit del PP en 
la carrera electoral del 27-S, “Plantem cara” i ha acu-
sat el Govern d’Artur Mas de portar Catalunya a la 
inestabilitat. “Fa cinc anys que estem instal·lats en 
el disbarat i el que proposen és més anys instal·lats 
en el disbarat”.

Krzysztof Olaf Charamsa, secretari adjunt de la Co-
missió Teològica Internacional i membre de la Con-
gregació per la Doctrina de la Fe del Vaticà, d’origen 
polonès, ha dit que “el dret de l’autodeterminació és 
molt present al cor de l’Església” i té clar que “la pau 
no depèn només dels drets de l’home, també depèn 
d’observar els drets de les nacions. El dret a l’autode-
terminació és previ a cap ordre jurídic i constitucional”. 

Les imatges que ens arriben, i 
la situació d’acolliment que se’n 
derivarà, ens recorden molt al que 
ja va succeir a l’Anoia a principis 
dels anys 90, quan es va acollir un 
nodrid grup de bosnians que esca-
paven de la guerra dels Balcans
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El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Quan es va veure que tindríem consul-
ta -innocent de mi pensava en un referèn-
dum vinculant- em vaig comprar un bloc per 
apuntar-hi els arguments dels contraris a la 
independència de Catalunya, per tal de po-
der-los rebatre i debatre quan fos possible. 
Dos anys després tinc el bloc en blanc.
El tinc buit de propostes perquè les amena-
ces, insults i mentides que han fet, no em 
semblen arguments i, a més, els repeteixen 
tant que no cal ni apuntar-los per a tenir-los 
sempre presents. 
Que els que han buidat el fons de reserva de 
les pensions, ens diguin que si som indepen-
dents no les cobrarem, em sembla un des-
vergonyiment. Més venint d’un estat -l’espa-
nyol- acusat de fer una gestió fraudulenta del 
fons de pensions. (Han comprat deute públic 
de l’Estat... espanyol). Us convido a llegir un 
informe oficial del BBVA -gens sospitós de 
separatisme- que diu que en quatre anys Es-
panya haurà de reduir les pensions a 500 eu-
ros mensuals de promig. (Ara són al voltant 
dels 1.000) No sé com aniran les pensions 
en una Catalunya independent, però comen-
ço a veure com aniran en una Catalunya de-
pendent. 
Que el ministre de la guerra ens amenaci amb 
intervenció de l’exèrcit es voler desconèixer 
la realitat militar europea que té molt acota-
des les intervencions que es poden realitzar. 
Que els “progres” de tot Espanya callin com 
morts davant de l’exabrupte d’en Morenés, 
em fa pensar que els catalans estem sols en 
la nostra reivindicació de llibertat.
Que el d’Assumptes Exteriors sigui el minis-
teri que més parli de Catalunya -dins i fora de 
l’Estat Espanyol- ja dóna una idea que ens 
comencen a veure com a estrangers. Alguns 
se’n senten des del 2010 i altres des de molt 
abans. Que els mateixos que insisteixen en 
dir que estem davant “de unas elecciones 
autonómicas” vagin fins als Estats Units a 
advertir de la deriva independentista de Ca-
talunya, demostra tot el contrari: i tant que 
són eleccions plebiscitàries.
Tot i els dèficits d’infraestructures que patim 
a Catalunya, som la comunitat autònoma 
més exportadora. Us imagineu què farem 
quan ens administrem nosaltres mateixos?
Malgrat que Rajoy, Sanchez, Iglesias, Mo-
nedero, Felipe Gonzalez o l’inefable José 
Borrell vénen a fer campanya a Catalunya, 
el meu bloc de propostes unionistes segueix 
totalment en blanc. I mira que els escolto!

El bloc

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Síndrome d’Estocolm
El 23 d’agost del 1973, Jan Erik Olsson va assaltar el 
Banc de Crèdit d’Estocolm, a Suècia. En veure’s acor-
ralat per la policia va agafar quatre empleats, els va 
posar una corda al coll i va demanar que li lliuressin 
un perillós criminal que era a la presó. I si les autori-
tats no ho feien mataria els hostatges. Però aquests 
es van posar al costat del delinqüent. I el protegiren de 
la policia sueca. I el psiquiatre Nils Bejerot, assessor 
en aquell incident, va definir la reacció dels hostatges 
com la Síndrome d’Estocolm. Així avui es coneix la 
modificació dels comportaments dels assetjats i re-
tinguts contra la seva voluntat envers els seus agres-
sors. Avui el concepte s’aplica en els àmbits militars 
i domèstic. Els comandaments militars que insulten i 
castiguen la seva tropa per aconseguir unir-los i fer-los 
forts pel combat. I moltes dones defensen la parella 
maltractadora. També s’utilitza en sociologia. Molts go-
verns utilitzen la força contra els seus conciutadans. 
I aquests es tornen mesells. Els voten i els tornen a 
votar, encara que els robin i els maltractin. Acceptar el 
que els imposen. Ho consideren “normal”. Com passa 
en la síndrome. 
Però a vegades es revolten i s’aixequen. I es fan va-
lents i imprevisibles. Perquè apel·lar a la por i a l’ame-
naça continuada, per aconseguir doblegar a les perso-
nes no sol acabar bé. I quan l’efecte desapareix, torna 
l’alegria de descobrir nous camins. De pensar en el 
propi futur. De lluitar pels impossibles. Per això s’han 
vist aquests dies tants milers de persones omplint els 
carrers. Amb la família i els petits al coll. Portant samar-
retes amb eslògans i banderes. Cap temença. Ni que 
hi hagi cap atemptat. Compartint vivències, paraules i 
abraçades amb els que els envolten.  Persones allibe-
rades. No estan sotmeses a cap altre poder que el de 
la seva confiança. Saben que potser no assoliran el 
que busquen. Però són consistents i perseverants. I 
tornen i tornen. Amb un somriure als llavis. No pateixen 
cap adoctrinament. Ni són el resultat de cap manipu-
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lació. La síndrome d’Estocolm pot acostar la gent als 
seus agressors, però l’efecte no és permanent. 
En un plat de la balança hi ha el risc de canviar i se-
guir en un món de coses conegudes, però que ja no il-
lusionen. I en l’altre l’esperança de treballar en un món 
ple d’incerteses on tot està per fer i on les dificultats per 
cada pas són enormes. Però aquesta balança sempre 
caurà de la mateixa banda. Encara que hi hagi el dis-
curs de la por i que hi hagi gent interessada en contro-
lar-ho tot. No es pot tenir sempre tancada la porta. A la 
llarga s’ha de deixar que el poble sigui l’amo del seu 
destí. I més quan es parla de llibertat. De poder decidir 
on o què ser. De volar enlaire. Mentre que la síndrome 
d’Estocolm faria esperar la carícia de l’amo al seu gos 
lleial. 
Tothom ha tingut por davant les noves etapes de la 
vida. Anar i deixar a l’escola. El treball, cada nova fei-
na. La vida en parella. Els trencaments. Els fills. Els 
avis. La vida mateixa. Conflictes que no sempre s’han 
de resoldre amb violència i desamor. Naixem i hem de 
deixar el confort d’aquell ventre on no cal preocupar-se 
ni de menjar i on tot està resolt. I ningú ens ho va pre-
guntar. Simplement ens expulsaren i vam haver d’obrir 
els ulls. Per la mare un patiment que no deixarà mai 
més i una estima eterna.
Quan els projectes s’esgoten cal buscar nous camins. 
Mentre hi ha projecte en comú, la convivència és sen-
zilla. Però és millor cercar altres vies, quan només hi ha 
la incomprensió, el descrèdit i l’extracció econòmica. 
Quan ja ni funciona la “conllevancia”  - que predicava 
Ortega i Gasset a les Corts del 1931 – és que s’han 
trencat moltes coses. I això no s’omple amb més in-
sults i penjaments. 
Tothom té pors. Tothom prefereix el confort del que co-
neix. Però la llibertat es troba en els nous camins que 
s’obren. Tothom pateix síndromes i complexes. Supe-
rar-los és la resposta intel·ligent dels adults.

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Canvia la teva banyera per un pràctic plat de dutxa

Instal.lació 
i manteniment 

de calderes

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

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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LOTTO 6/49
· Dissabte 12/09/2015

13-20-24-30-34-42
Complementari: 29
Reintegrament: 2

· Dimecres 16/09/2015
7-28-36-41-44-45
Complementari: 34
Reintegrament: 5

TRIO
· Dijous 10                  142  
· Divendres 11          168
· Dissabte 12     848
· Diumenge 13          343
· Dilluns 14               796
· Dimarts 15       480
· Dimecres 16      610

ONCE
· Dijous 10              65944
· Divendres 11       46448
· Dissabte 12    34389
· Diumenge 13       09256
· Dilluns 14             30353
· Dimarts 15    84917
· Dimecres 16    48161

· Dijous 10   11-19-22-26-28-30   C: 17  R: 1
· Dissabte 12   9-14-19-43-44-48  C: 3   R: 0

· Diumenge 13   9-22-25-53-54  Núm. clau: 3 

· Dimarts 15    8-15-17-44-49  Estrellas: 5/8

SETEMBRE
18: Josep de Cupertino; Ferriol; Sofia; Irene.
19: Gener; Maria de Cervelló.
20: Eustaqui,; Teopista; Càndia o Càndida.
21: Mateu; Ifigènia; Celina.  
22: Maurici; Digna; Fèlix IV, papa.
23: Tecla; Andreu; Lli o Linus 
24: Mare de Déu de la Mercè; Gerard.

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.

El día 27 hay que votar
•• M. ANGELES ESTEVEZ 

Hola, 
Me llamo María Ángeles Estevez. Soy 
miembro de la plataforma apartidista 
SÚMATE.
Esta asociación aglutina a una serie de 
gentes de diversa procedencia que en 
su mayoría utilizan el castellano  como 
su lengua vehicular. Uno de los puntos 
prioritarios en el ideario de SÚMATE es 
la aceptación del derecho a decidir de 
los pueblos y sobretodo el del pueblo 
catalán del que nos sentimos miembros. 
Por otra parte también creemos en la 
viabilidad de Catalunya como República 
independiente y trabajamos para llegar 
a este objetivo siempre concienciando a 
la gente para que democraticamente y 
bajo la simple condición de una persona 
un voto el pueblo catalán elija su futuro.
En mi caso, soy nacida en Motril, en la 
costa de la provincia de Granada. Lle-
gue a Igualada en 1973 en busca de 
una vida, trabajo y un futuro que en mi 
tierra de origen era difícil de obtener.
Esta tierra me acogió y me dio la opor-
tunidad de acabar mi formación y tra-
bajar. Esto no fue nada fácil pero en 
esta tierra conseguí que mi esfuerzo y 
constancia fueran tenidos en cuenta a 
diferencia de mi tierra de origen donde 
sufríamos un caciquismo, un clasismo y 
un control de la iglesia que solo querían 
alienar a las personas, tenerlas contro-
ladas y limitadas en todos los aspectos 
de la vida. Por contra llegue a este país, 
donde pude constatar un mayor grado 
de libertad, una oportunidad para que mi 
trabajo fuera digno y me permitiera algo 
mas que sobrevivir.
En estos momentos recuerdo mi llegada 
a Igualada. Pude encontrar un trabajo 
rápidamente y acabar mis estudios de 
bachillerato en la escuela nocturna. Co-
nocí otras gentes de otros lindes, gentes 
que hablaban otras lenguas y gentes 
con otras formas de pensar, gentes con 
otras tradiciones y todo esto en una so-
ciedad que anelava la libertad aun en 

aquellos días en que la dictadura seguía 
controlando el día a día de todos.  En 
esta tierra tuve la suerte de encontrar a 
mi marido y formar una familia.
Seguí trabajando duramente y así con-
seguir una vida digna, criar a mis hijos 
y poderlos enviar a la universidad esto 
ultimo con la ayuda de becas siempre 
insuficientes que solo se las reconocían 
en la modalidad de ayuda para el trans-
porte, en un sistema donde en otras 
zonas podían gozar de un sistema de 
becas que llegaban a sufragar el 90% 
de los estudios.
Actualmente según datos menos de un 
20% de los estudiantes de Catalunya 
reciben becas por un 55% de los de la 
comunidad de Madrid. Llegados a estos 
extremos tenemos que reconocer una 
situación injusta que puede diezmar el 
futuro de este país.
Pero esto solo es la punta del iceberg. 
Los continuos recortes en educación, 
sanidad, infraestructuras están lastran-
do a toda Catalunya, a todos nuestros 
vecinos, a lo mas importante de todo, 
el futuro de nuestros hijos. Y a día de 
hoy el estado de bienestar que conse-
guimos trabajando duramente se esta 
desmoronando. El dinero de la pensio-
nes de nuestros días de trabajadores ha 
desaparecido, nos tienen que mantener 
con las aportaciones de los actuales 
trabajadores y ni esto parece ser sufici-
ente. Incluso en pre-campaña electoral 
ya hay políticos como el infausto minis-
tro de hacienda del gobierno del reino 
de España ha propuesto la idea de un 
impuesto especial para poder pagarlas. 
Llegados a este extremo todos tenemos 
el derecho y la obligación de ir el día 27 
a votar y no dejarnos engañar por los 
de siempre. No tener miedo y votar con 
cabeza y corazón para tener un futuro, 
para ayudar a nuestros hijos y dejarles 
un nuevo país mas justo y prospero, 
para que nuestros nietos nunca sean 
menospreciados por su origen catalán y 
tener la suerte de poder hablar mas de 
una lengua.
Yo el día 27 votare por este país a cual-

quier de las dos candidaturas como son 
Junts pel si y las CUP que han mostrado 
claramente sus anelos por conseguir un 
nuevo país. Mas tarde ya decidiremos 
que tipo de país queremos pero ahora 
y hoy tenemos que votar por la creación 
de un nuevo país en Europa, el numero 
50 y el país numero 28 perteneciente a 
la Unión Europea 
Hemos de alzarnos hacer oír nuestra 
voz!
Hemos de luchar por un mejor mañana 
para nosotros y los nuestros! 
Hemos de utilizar la fuerza de nuestros 
votos para dejar claro a los colonialistas 
de Madrid que somos mas que una tier-
ra a saquear.
Hemos de utilizar nuestros votos como 
la arma de una sociedad libre y demó-
crata en busca de una Catalunya ara i 
sempre lliure. 

El que de debò em fa por
•• JOAN PINYOL COLOM 

No em fan por les amenaces d’un na-
cionalisme espanyol representat pel PP 
que es disfressa de democràtic i que no 
ha condemnat mai el franquisme, d’un 
PP que defensa una Constitució espa-
nyola que en el seu moment no va comp-
tar ni amb l’aprovació del partit de Fraga 
Iribarne. No em fan por els populismes 
amb cua que han esborrat del mapa 
l’herència directa del PSUC (hi havia una 
vegada una formació que es deia Inicia-
tiva) amb un candidat que no és capaç 
ni de mantenir el seu primer cognom real 
(té por que la gent cridi Franco!, Franco! 
en els mítings?). No em fan perdre ni 
un minut les estratègies del director de 
campanya de l’espanyolista PSC-PSOE 
que deu haver aconsellat l’Iceta que ba-
lli dalt els escenaris perquè així es parli 
d’ell en campanya ja que només el fede-
ralisme que defensa i que put a neftalina 
ja no cridaria l’atenció de ningú. No em 
fa por l’estratègia dels Rivera-Arrimadas 
que ofereixen una modernitat que ens 
torna a un passat que volem superar 
d’una vegada. Tampoc no em distreuen 

els subdits directes de Duran i Lleida, 
que ara reclamen el Seny que han per-
dut definitivament i qui sap si també la 
representació parlamentària a la imme-
diata Catalunya independent. No, no em 
fan por els que considero més allunyats 
de les meves opcions polítiques. El que 
realment em fa por és que el proper 27 
de setembre no exerceixin el dret a vot 
les persones que després de tantes dè-
cades d’anhels d’independència sub-
estimin l’oportunitat única que tenim de 
girar full a tanta submissió a una Espa-
nya que només ens vol perquè continuï 
rajant la mamella que els alimenta. I pel 
camí ens retalla els drets, obvia la nostra 
sobirania, atempta contra la nostra llen-
gua i model d’immersió i ens menysté de 
manera cada vegada més malintencio-
nada. L’abstenció d’aquests bons com-
patriotes és la que realment em fa por.

Catalans de segona
•• PAU CAROL

Sí. Sona molt malament. Però és cert. 
La llei electoral que tenim a  Catalunya 
fa que el valor del vot no sigui igual per 
a tots els catalans.
així, per exemple, i agafant les dades 
de les eleccions al Parlament de l’any 
1992 (*) resulta que el valor del vot 
d’un català de Girona va valer un 58% 
més que un d’Igualada; un de Lleida 
un 132% més, o un de Tarragona un 
60% més.
I encara continuen alguns polítics sen-
se voler posar-se d’acord en aquesta 
qüestió al fer una nova llei electoral.
Això no és democràcia. Això és una 
presa de pèl!
Fem pinya per acabar amb aquesta 
situació!
(*) Per obtenir un diputat per Barcelo-
na van caldre 32.349 vots; per Girona 
20.394 vots; i per Tarragona 20.075 
vots.

Dia 18: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 19: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 20: BAUSILI/SECANELL/ Born, 23/Òdena, 58
Dia 21: MISERACHS./ Rambla Nova, 1
Dia 22: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 23: CASAS V/ Soledat, 119
Dia 24: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26

cartes al director



La Diputació de Barcelona i l’Abadia de Montserrat 
rehabiliten el Monestir de Santa Cecília

Carles Taché, de la galeria Tuset, galerista de Sean Scully, l’artista i el Pare Josep C. Laplana, director del Museu 
Episcopal de Montserrat i de L’Espai d’Art. Crèdit: Judit Contreras / Diputació de Barcelona

Altar major amb l’obra de l’artista Sean Scully Crèdit: Judit Contreras / Diputació de Barcelona
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El nou monestir s’ha convertit en l’Espai d’Art Sean Scully i el nou Institut d’Art i 
Espiritualitat de Santa Cecília de Montserrat.

El Monestir de Santa 
Cecília de Montserrat 
i els edificis annexos 
s’han rehabilitat ín-
tegrament gràcies al 
conveni signat entre la 
Diputació de Barcelo-
na, que ha subvencio-
nat les obres, i l’Aba-
dia de Montserrat, 
propietària del conjunt 
arquitectònic.

El nou Espai d’Art Scu-
lly, adscrit al Museu de 
Montserrat, alberga el 
conjunt artístic realit-
zat pel pintor d’origen 
irlandès i resident a 
Nova York, Sean Scu-
lly. A l’interior de l’es-
glésia romànica de 
Santa Cecília de Mont-
serrat, fundada l’any 
945, hi ha sis pintures 
de gran format, vuit vi-
tralls, tres pintures al 
fresc, un reraltar de 
cristall, tres creus de 
vidre i quatre canelo-
bres, tots ells elabo-
rats per Scully. L’espai 
compta també amb un 
centre d’interpretació 
introductori dedicat a 
la història de Santa 
Cecília i a l’art de Sean 
Scully.

Sean Scully, que fa 
uns anys va visitar el 
Monestir de Santa Ce-
cília, i el Pare Laplana, 
director del Museu de 
Montserrat i de l’Espai 
d’Art, es van plantejar 
la possibilitat de recu-
perar el conjunt arqui-
tectònic per crear un 
nou espai artístic, en 
el context de Montser-
rat, com a focus im-
pulsor d’una important 
activitat cultural. Així, 
l’artista hi exposa la 
serva sèrie Holly, de-
dicada a la seva mare, 
i ha pintat uns morals 
cilíndrics per als absis 
romànics, amb la vo-
luntat que esdevinguin 

veritables retaules del 
segle XXI. Cal recor-
dar que Scully va do-
nar a Montserrat l’any 
2010 l’obra “La Mun-
tanya d’Oisin”, que es 
pot veure actualment al 
Museu de Montserrat. 

Sean Scully 
agraeix durant 
la inauguració 
la llibertat que 
ha tingut a 
l’hora de crear 
la seva obra al 
nou Monestir 
de Santa Cecília

En paral·lel, el Museu 
de Montserrat ha fun-
dat l’Institut d’Art i Es-
piritualitat Sean Scully, 
amb l’objectiu de dina-

mitzar l’espai d’art tot 
proposant activitats –
sessions de meditació 
silenciosa, conferèn-
cies, audicions musi-
cals, concerts, lectures 
o recitals de poesia- 
dedicades a divulgar 

els vincles entre l’art i 
l’espiritualitat. L’Institut 
compta amb el suport 
de destacades perso-
nalitats del món de la 
cultura, com el mateix 
Sean Scully, Bill Viola, 
Pilar Parcerisas, José 

Cor redo r -Ma theos , 
Àlex Susanna, Daniel 
Giralt-Miracle, Narcís 
Comadira, David Jou i 
molts d’altres. 
L’Institut iniciarà la 
seva activitat la prope-
ra tardor.
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Hi ha qui pensa que per guanyar unes eleccions s’hi 
val tot. I no tot s’hi val. Avui posaré dos exemples 
de males pràctiques polítiques que potser serveixen 
per guanyar algun vot però que s’haurien d’eradicar: 
les mentides i el lerrouxisme. A Escòcia hi va haver 
les mentides de Cameron, i a Catalunya el lerrou-
xisme d’alguns partits polítics que juguen en clau 
espanyola. Però així com a Escòcia l’unionisme va 
guanyar el referèndum amb l’ajut dels mentiders, a 
Catalunya tot indica que als lerrouxistes, de dretes i 
d’esquerres, les coses no els aniran tan bé.
Els independentistes escocesos van perdre el refe-
rèndum que els hauria pogut portar a la independèn-
cia per creure’s les promeses que els va fer el primer 
ministre britànic, David Cameron, pocs dies abans 
de la jornada electoral. Totes les enquestes eren fa-
vorables a la independència d’Escòcia fins que va 
arribar Cameron i va fer un munt de promeses als 
escocesos si votaven a favor de quedar-se al Reg-

De les mentides al lerrouxisme
MIQUEL SAUMELL ·    @MiquelSaumell

ne Unit. Unes promeses que a dia d’avui no s’han 
complert. Quan els escocesos han constatat que els 
han entabanat ja era tard, i ara s’hauran d’esperar 
a celebrar un altre referèndum anunciat per l’any vi-
nent. Però aquesta vegada enredar-los ja no serà 
tan fàcil, i és que de les derrotes també se n’aprèn, 
sobretot quan qui guanya ha fet trampa.
La sorpresa de la campanya electoral catalana ha 
estat la irrupció del lerrouxisme. Sorpresa relativa, 
tot s’ha de dir, però tardarem a oblidar la utilització 
barroera que del lerrouxisme ha fet un polític popu-
lista de la nova fornada, Pablo Iglesias. Al líder de 
Podemos se li va veure el llautó lerrouxista quan en 
un míting va començar a jugar amb els cognoms 
dels votants i els orígens espanyols dels seus pares 
i avis. Iglesias va voler entrar en un debat pervers 
que va quedar superat fa dècades, tot i que en els 
darrers anys la dreta espanyola més tronada de po-
pulares i ciudadanos sempre l’han intentat ressus-

Els que parlen de cognoms i orígens sem-
blen haver oblidat que fa cinc anys, a Cata-
lunya, teníem un president que era d’origen 
andalús i que es deia Montilla, i dient això no 
cal dir gran cosa més. 

Tots els éssers humans neixen lliure i iguals en 
drets.  Això, que és la mare del ous, neix de la re-
volució francesa de 1789. Allà es fa universal, per 
tothom, però és més antic. Els ciutadans grecs i 
romans ja eren lliure i iguals en drets. 
Això no ho resol tot, però és un bon començament. 
També els ciutadans romans podien acabar sent 
venuts com esclaus per deutes.  D’això n’haurem 
de parlar un altre dia, quan ja siguem lliures. Ara és 
inútil, perquè la norma la marquen des de fora. Els 
que volen començar la casa per la teulada, donar 
serveis nous sense tenir els diners, 
posar normes perquè a Madrid es 
diverteixin tombant-les, practiquen 
el que s’anomena demagògia en 
versió clàssica o populisme en ver-
sió actual.
Què és dignitat? La dignitat “és el 
dret a ésser a ésser tractat amb 
justícia -amb igualtat amb els al-
tres- i de ser reconegut com ésser 
humà amb tots els seus valors”.
Per què als catalans ens cal re-
clamar la DIGNITAT?  Perquè de 
forma, no pas anecdòtica, sinó es-
tructural (permanent i organitzada) 
som tractats de forma arbitrària 
-desigual- i sense reconèixer els 
nostres valors humans col·lectius, 
per part de governs, tribunals i 
lleis.
Assajo un catàleg a salt de mata:
1. La nostra llengua no rep el tracte d’igualtat res-
pecte a la llengua castellana, sinó el tracte dels 
vençuts front els vencedors. Subordinació i en-
gany.
2. Reiteradament se’ns nega el dret a tenir una 
opinió sobre les coses i els esdeveniments, de 
manera que estem tips i farts de sentir com ens 
diuen què volem i què pensem, evitant ser consul-
tats. El fet que facin el mateix amb altres sectors 
de la població espanyola no ho fa menys insupor-
table. Si a l’estat espanyol volen ser un estat de 
súbdits, ja s’ho faran. Nosaltres no ho volem.
3. Els nostres interessos, dintre d’Espanya i a 

fora, ens els representen els que es comporten 
com hereus dels ocupants de Catalunya, oblidant 
els pactes d’igualtat del 78. 
4. La nostra solidaritat amb els més desfavorits, 
francament poc equitativa, ens és imposada. De 
fet, no és solidaritat, sinó espoli. De passada som 
tractats d’egoistes i insolidaris.
5. Hem de formar part d’un espai polític espanyol 
en que el menyspreu i l’insult als catalans son un 
argument habitual i acceptat, imprescindible per 
alguns, davant la ceguesa permanent dels go-

verns  i dels tribunals de justícia. 
6. Les institucions de l’estat espanyol (tribunals de 
justícia, TC, Policia, Congrés de Diputats,...) es 
fan servir arbitràriament per posar sota control el 
sistema polític català, i el cinisme és la forma ha-
bitual de justificar-ho.
Tot això no és nou ni aquí ni al món. És antic i 
actual. Però nosaltres, els catalans, hem pogut so-
breposar-nos a les nostres derrotes militars i polí-
tiques i ara ja no volem ser tractats com vençuts, 
perquè ja no tenim por. Els nostres antics vence-
dors, s’ha oblidat del pacte del 78, però no tenen 
el que cal per governar les nacions occidentals: el 
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11 de Setembre de 2015, dignitat i govern
JOSEP CASTELLTORT ·   ANC Anoia

consens social sobre les lleis, la força de la raó i 
un sistema prou democràtic de debat polític. Estan 
fracassant, potser ja ho volien, ells sabran, en el 
projecte de transformar Espanya en una democrà-
cia.
De tot això, n’estem tips i ja hem dit prou. I això, 
em sembla, no depèn del resultat del 27S. Passi 
el que passi, no voldrem tornar enrere. La dignitat 
i la llibertat  no es voten. Però guanyar el 27S ens 
ho farà molt més fàcil. Si no guanyem, el núvols 
negres de l’horitzó poden congriar una tempesta. 

Potser la riuada s’emportarà tam-
bé el trontollant sistema polític es-
panyol, però feina rai per a tots.
Per tant, ni negociarem el govern 
amb un Estat Espanyol, ni amb 
una Unió Europea si som una 
nació o no o si som ciutadans o 
súbdits. Ningú, llevat de nosaltres 
ho pot decidir. O és que les altres 
nacions han demanat permís algú 
per ser reconegudes? No ho hem 
de discutir ni amb el Govern d’Es-
panya ni amb els de la Unió Euro-
pea. Ho decidim nosaltres. Això és 
la sobirania. 
Després sí, una cop ben fona-
mentada la llibertat, la igualtat i 
la dignitat amb la constitució ca-
talana, llavors sí, negociarem qui 
ha de governar, de quina manera 

i amb qui ens associarem. Si tenim 
una vinculació estable amb l’Estat Espanyol o no. 
Si enfortim una vinculació de llengua i cultura o 
més àmplia amb els països catalans.  Si hem de 
demanar tanda per entrar a Europa i mentrestant 
desviar les mercaderies espanyoles cap ..., cap a 
on?, o ens quedem a la UE, que potser ja només 
ens fa la meitat de la il·lusió que ens feia.  Si hem 
d’establir unes relacions especials amb França, si 
hem de de tenir una perspectiva diferent envers el 
nord d’Àfrica, ...  O sigui, després veurem com fem 
ús de la llibertat.
Aquest 11 de setembre de 2015, commemorant la 
derrota, n’hem proclamat el final.

citar. Els que parlen de cognoms i orígens semblen 
haver oblidat que fa cinc anys, a Catalunya, teníem 
un president que era d’origen andalús i que es deia 
Montilla, i dient això no cal dir gran cosa més. El ler-
rouxisme era reprovable fa vuitanta anys i ho és ara, 
però a alguns polítics sense moral els sembla que 
en un lloc o altre els dóna vots. I, dissortadament, 
potser tenen raó. Però encara que fos així, apel·lar 
als baixos instints de la gent més senzilla resulta fas-
tigós i reprovable. Repetim-ho per si no havia quedat 
prou clar: a Catalunya tots els votants són catalans.



Enguany farà 25 anys que assisteixo a la Universitat 
Catalana d’Estiu (UCE) de Prada de Conflent, a la 
Catalunya Nord, i és des d’aquesta perspectiva que 
m’he decidit a aportar la meva reflexió.
Ho faig modestament i sense menystenir el fet que 
la mera continuïtat d’aquesta cita ja és un valor en si 
mateix, un mèrit que cal reconèixer als seus mante-
nidors. Però rumiar en veu alta sobre aspectes a mi-
llorar i fer-ne una crítica constructiva em sembla un 
deure, com a alumne i com a ciutadà. En això hi re-
conec una dificultat associada al fet tan temporal de 
l’esdeveniment: una setmana dins d’un any fa que, 
tot just retornats casa seua, cadascú aviat giri full.
La Universitat Catalana d’Estiu que jo vaig conèixer 
a la primeria de la dècada dels 90 era una plataforma 
oberta de bat a bat, de debat, de creació i d’intercan-
vi. Hi assistien personatges -professors, alumnes i 
passavolants- de tot l’espectre ideològic i de tota la 
geografia imaginable de la catalanitat. Tot plegat, 
en un operatiu material més aviat de campanya i un 
ambient semillibertari que creava les condicions idò-
nies per a la fluïdesa i la hiperbolació de les idees.
La universitat d’aquells anys venia d’una època més 
aviat grisa, els anys 80, però la generació que s’hi 
incorporava (simplificant-ho molt, la del rock català) 
encara ensumava l’alè dels 70 i els mites de tota 
mena al voltant de Prada. Al llarg de la seua existèn-
cia, l’UCE ha fabricat militància i ha influït en una part 

dels quadres del teixit associatiu i polític. Ha estat un 
motor de progrés i de motivació que ha treballat pel 
país, en el vessant que fos, i que també ha fet xarxa, 
molta xarxa. Si es pogués quantificar, li correspon-
dria un percentatge notable de la base material i hu-
mana que explica el moment polític actual.
Des de fa uns anys, però, l’UCE ha canviat. En part, 
ha canviat com ho han fet els temps, sí. La logística 
s’ha normalitzat i s’han allunyat les precarietats ma-
terials. I es dirà, amb raó, que en el terreny formatiu 
estival hi ha una gran oferta. I, fins i tot, que l’espe-
rit espontani i transgressor dels joves dels anys 90 
-aquell que encaixava més amb l’ànima primera de 
l’UCE- ha estat substituït per un tarannà més apàtic 
i tranquil. Però, agradi o no, el cert és que Prada 
ha estat incapaç de mantenir l’atractiu per als joves 
d’avui, de captar el frame dels nous temps, de man-
tenir-se a l’ull de l’huracà i, en particular, d’encalçar 
el procés des de la perspectiva que li escau: com a 
Universitat Catalana d’Estiu, com a fòrum d’idees, 
de plantejaments nous i d’enfocaments visionaris, 
com a àgora avançada.
Avui dia Prada manté una antena oberta al món de 
les altres nacions europees sense estat, saludable i 
profitosa. I fa també un esforç continuat per difondre 
aspectes bàsics de la historiografia catalana, o per 
anar introduint nous conceptes econòmics que re-
sulten útils per obrir nous espais, entre molts altres 
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Des del moment en què vaig enfilar la A-2 per 
anar a Barcelona, ja vaig adonar-me que la faríem 
grossa. Com en anys anteriors, per altra banda. 
Cotxes i busos plens de gent amb estelades; al 
Bruc una multitud --he de dir-ho així- motoritzada. 
Eren centenars, quasi tots fent voleiar estelades; 
la gent que des dels ponts de l’autovia saludava 
els passants, el bloqueig per entrar a la Diago-
nal... Tota una festa.
No entenc que hi hagi persones que creguin que 
tot aquest moviment és cosa del president Mas i 
quatre il·luminats. Així ho volen fer veure el go-
vern de Madrid i la seva premsa. No és que no 
ho vegin, és que no els convé admetre que és la 
voluntat de tot un poble la que surt al carrer per 
reclamar un estat propi. Cap govern pretesament 
democràtic podria admetre que va contra la volun-
tat del poble. És més fàcil atacar unes persones 
concretes com a responsables de la situació. Per 
això també ja tenen preparat un dossier desacre-
ditant el president i ara només els falta decidir el 
moment més adient per publicar-lo. 
Si no hi ha pitjor sord que el que no hi vol sentir 
ni pitjor cec que el qui no hi vol veure,   encara 
que treguin a la llum els draps bruts  --si és que 
hi són-  això no alterarà la voluntat de dos milions 
de persones. Ja varen fracassar amb el cas Pujol, 
quan creien que aquest fet desinflaria l’indepen-
dentisme. No s’adonen de la singularitat del cas 
català, en què no han estat els polítics els promo-
tors del moviment, sinó que ha estat la societat 
civil la que els ha empès.
Sense la força d’aquesta societat l’independentis-
me hauria quedat fixat en l’àmbit polític i parla-
mentari, on es trobava fa tan sols cinc anys. Però 
en tot el país han estat milers de persones les 

Després de l’11-S

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

que voluntàriament, tra-
ient temps de les seves 
estones lliures, dedicant-hi 
hores i diners, han creat 
una xarxa que ens ha dei-
xat corpresos als mateixos 
que hi hem participat. Per-
què organitzar actes com 
els de la Meridiana suposa 
un esforç titànic i una vo-
luntat incommovible d’anar 
endavant passi el que pas-
si. Un poble que és capaç 
de dur a terme actes com 
les darreres Diades, amb 
una organització impe-
cable, civilitzadament –ni 
una paperera trencada- i 
pacíficament, és capaç de 
tot.
L’estat català no s’ha muntat des dels despatxos 
dels polítics. Això, en tot cas, vindrà després. El 
futur de la nova Catalunya s’està bastint des del 
carrer, a partir d’un moviment de masses que s’ha 
mostrat imparable malgrat les difamacions i les 
amenaces. En última instància, hem de dir que 
els catalans hem perdut la por i volem administrar 
els recursos de casa nostra. Som propietaris i no 
llogaters.
És cert que no ho tenim guanyat i caldrà veure 
què passa a partir del 27-S. És un afer que afecta 
tots els catalans i de rebot els ciutadans de l’estat 
espanyol. Una cosa és evident: no podem conti-
nuar com fins ara. En cas d’una victòria del Sí, co-
mençarà una llarga etapa per posar en marxa les 
estructures d’estat. Una victòria del No suposaria 

un empitjorament (si és po2ssible anar pitjor) de 
la situació. Vist l’afany recentralitzador del go-
vern, ja podríem despedir-nos no només del dret 
a autogovernar-nos sinó de la mateixa autonomia. 
I no diguem dels recursos per fer de Catalunya un 
país modern i productiu. Si fins ara ja hi han posat 
tants obstacles en tots els camps, passaríem a 
ser poc més que una colònia, com ja no s’estan 
d’afirmar alguns barons del PP.
Però hem demostrat que tenim la força suficient 
per continuar endavant. És un procés imparable. 
Si no ens en sortim ara, tardarem molts anys a te-
nir les condicions adequades, però ho tornaríem a 
intentar. I si no nosaltres, en gaudirien els nostres 
fills. Però no vull esperar tant. Vista la força de la 
Diada, estic convençut que ens en sortirem.

aspectes. Però, malauradament, sembla que Prada 
ja no juga el paper de catalitzador interior.
I, tanmateix, a les portes de l’emancipació nacio-
nal del Principat, continua sent necessari un camp 
neutral per confrontar les múltiples visions del cata-
lanisme, per reunir procedències tan diverses i els 
diferents contextos que allà, poc o molt, encara hi 
segueixen confluint. Aquesta conjuntura no es dóna 
enlloc més, i geogràficament no seria fàcil emplaçar 
i bastir una alternativa.
Per tant, en aquestes condicions, només l’UCE pot 
omplir el seu propi buit. Hi ha eines i hi ha talent 
suficient en l’entorn per retornar Prada a l’imaginari 
popular dels moviments de base, d’on ara mateix no 
fa part. Avui dia Prada no és un referent: està fora de 
la centralitat i cal que hi torni. Per ajustar-s’hi cal que 
es remasteritzi, cal reconnectar-la amb el futur, cal 
fer un procés. En paraules d’Ignasi Aragay, “Catalu-
nya és una suma de processos”, i si no es vol estan-
car i esdevenir una trobada de nostàlgics, Prada ha 
de fer el seu. Encara hi ha la renda i el renom neces-
saris per fer-ho, i de ben segur que també les perso-
nes i les complicitats idònies per afegir-se a aquest 
repte. Motius? N’hi continuarà havent perquè, inde-
pendentment de les eleccions catalanes del 27-S, la 
pàtria completa encara queda lluny.

 

L’UCE també ha de fer el seu procés

RAMON QUERALT 



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Les decisives eleccions del 
27S al Parlament de Catalu-
nya, qualificades com a ple-
biscitàries per a la que sembla 
serà la força política amb més 
pes en la cambra catalana 
(Junts pel Sí), tenen més pre-
sència anoienca que mai a les 
candidatures. 
Fins a 15 persones es deixen 
veure a les llistes per la demar-
cació de Barcelona, almenys 
dues d’elles amb moltes pro-
babilitats de resultar escolli-
des amb un escó al Palau del 
Parlament de Barcelona.
Les eleccions al Parlament de 
Catalunya del proper 27 de 
setembre tenen una quinzena 
d’anoiencs entre les deu can-
didatures que es presenten a 
la província de Barcelona.
Així, a la candidatura de Junts 
pel Sí trobem les fins ara di-
putades Alba Vergés (ERC) i 
Maria Senserrich (CDC), en 
el número 23 i 29 respectiva-
ment i amb moltes opcions 
d’entrar al Parlament després 
de les eleccions, doncs les 
dues formacions sumades van 
obtenir 38 diputats per Barce-
lona a les últimes eleccions 
autonòmiques.
Qui ha baixat llocs de forma 

Una quinzena d’anoiencs entre els candidats a les 
decisives eleccions al Parlament del 27S

La cambra catalana ha tingut tres diputats de l’Anoia en la darrera legislatura. Sembla que ara, segons les enquestes, en perdrà un.

Igualada

Alba Vergés i Maria 
Senserrich, ambdues 
a Junts pel Sí, tenen 
probabilitats de 
repetir presència al 
Parlament
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espectacular a la candidatu-
ra del PP és Pere Calbó, que 
en la passada legislatura era 
membre de la Mesa del Par-
lament. Del tercer lloc que va 
ocupar en els passats comicis, 
ara passa al 16, una posició 
difícil per repetir de diputat, ja 
que el PP va treure 12 escons 
el 2012 per la demarcació de 
Barcelona. En el lloc número 
27, també hi trobem el pre-
sident comarcal i regidor de 
l’Ajuntament d’Igualada Joan 
Agramunt.
Tampoc sembla aquesta la le-
gislatura en què els socialistes 
tinguin presència anoienca a 
la cambra. Des que la mas-

quefina Teresa Estruch va ser 
diputada ja fa uns anys, no 
s’ha tornat a tenir un diputat 
de l’Anoia del PSC, per bé que 
Teo Romero va renunciar-hi al 
final de la passada legislatu-
ra.  En aquesta ocasió, el PSC 
presenta tres candidats. La 
regidora de Vilanova del Camí 
Noemí Trucharte, va al núme-
ro 18, un lloc difícil de tenir la 
sort d’entrar a la cambra, ja 
que a les passades eleccions 
el PSC, llavors en clara dava-
llada, va obtenir 14 diputats 
per Barcelona. La igualadina 
Clara Casares ocupa el núme-
ro 32 i el portaveu del PSC a 
l’Ajuntament de Piera, Javier 

Perellón, és al 41.  
La candidatura Catalunya Sí 
que es pot, integrada per ICV, 
EUiA, Podem i Equo, comp-
ta a la llista amb la regidora 
montbuienca d’ICV-EUiA Co-
ral Vázquez al número 51 per 
Barcelona, una posició del tot 
simbòlica i sense possibilitats 
d’entrar a la cambra.
La CUP, que segons totes les 
enquestes serà una formació 
amb un creixement espec-
tacular -actualment té tres 
diputats, tots per Barcelona- 
compta en la posició número 
30 a la regidora de Capellades 
Susanna Moreno.
Pel que fa a Unió Democràti-

ca, separada fa poc temps de 
Convergència amb la destruc-
ció de la coalició històrica de 
CiU, és on trobem més can-
didats de l’Anoia, fins a un to-
tal de cinc. En el número 2 hi 
trobem a l’exfiscal general de 
Catalunya Martín Rodríguez 
Sol, resident a la urbanització 
Pla de la Massa d’Igualada, 
i segueixen la regidora dels 
Hostalets de Pierola Nati Es-
cala (en el lloc 28), la igua-
ladina Sandra Montes (55) i 
l’odenenc Andreu Garcia (71). 
Tanca la candidatura per Bar-
celona l’exalcalde d’Igualada  
Manuel Miserachs i Codina.
Qui no té representació de 
l’Anoia és Ciutadans (C’s), 
una formació que podria do-
nar-se el cas que fos la sego-
na força política del país, i que 
en canvi no tingués cap tipus 
de presència, al menys fins 
avui, a la nostra comarca.

Iñigo Errejón, Carme Chacón i Carme Forcadell vénen a fer campanya a l’Anoia
Les diferents formacions po-
lítiques incrementen la seva 
presència de campanya a 
l’Anoia, especialment en els 
propers dies. 

Avui, Errejón, Rabell 
i Camats a Igualada
Així, el mediàtic Iñigo Errejón, 
secretari polític de Podemos, 
serà Igualada, acompanyant 
el cap de llista de Catalunya 
Sí que es Pot, Lluís Rabell, i 
la coordinadora nacional d’Ini-
ciativa per Catalunya, Dolors 
Camats.
Els tres pesos pesants de 
l’anomenada nova esquer-
ra alternativa faran a les 12 
del migdia una passejada pel 
centre de la ciutat, i faran una 
roda de premsa amb els mit-
jans d’àmbit nacional i comar-
cal, a la una del migdia a la 
plaça de Cal Font. 
El proper diumenge, a les 10 
del matí, tindrà lloc a la Pla-
ça del Mercat de Vilanova del 

El mediàtic Iñigo 
Errejón, de Podemos, 
és avui divendres al 
matí a Igualada

Camí un acte públic i esmor-
zar amb Joan Coscubiela, nú-
mero 3 de la candidatura de 
Catalunya Sí que es Pot, i un 
representant de Podem.

Carme Chacón, demà 
dissabte a Vilanova del Camí
El PSC ha decidit realitzar el 
seu acte central de campanya 
a la comarca a Vilanova del 
Camí. Serà demà dissabte, al 
CEIP Marta Mata, a les 7 de 
la tarda, amb discursos dels 
candidats anoiencs i de l’ex-
ministra de Defensa Carme 
Chacón. En acabar hi haurà 
pica-pica per als assistents.

Demà dissabte, Vallet i Bus-
queta de la CUP a Igualada
La CUP presentarà la seva 
candidatura demà dissabte a 
les 12 del migdia, a la plaça 
Pius XII. L’acte comptarà amb 
la presència de la fins ara di-
putada del Parlament de Ca-
talunya, Isabel Vallet, i el nú-

mero 3 de la candidatura per 
Barcelona, l’economista i pas-
tisser Josep Manel Busqueta.
La tasca de la fins ara dipu-
tada ha estat especialment 
intensa a la comissió de Sa-
lut, denunciant la privatització 
de la sanitat, o a la comissió 
d’investigació sobre corrupció 
i frau fiscal.  Busqueta ha es-
tat assessor durant uns mesos 
del govern veneçolà d’Hugo 
Chávez.

L’acte també comptarà amb 
parlaments per part de dos re-
gidors de la CUP de la comar-
ca: la regidora igualadina Eva 
Pedraza i l’alcalde de Capella-
des Aleix Auber. 

Forcadell, Turull i Rovira, 
dimarts a Igualada
Pel que fa a Junts pel Sí, l’ac-
te central de campanya serà 
el proper dimarts 22, a 2/4 
de 8 del vespre, a la plaça de 
l’Ajuntament d’Igualada. Hi 
participaran Carme Forcadell,  
número 2 de la candidatura, 
Jordi Turull, portaveu de CDC 
al Parlament, i Marta Rovi-
ra, secretària general d’ERC, 
amb les candidates de l’Anoia.

Iñigo Errejón. Carme Chacón. Carme Forcadell.
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La candidata del PP en el nú-
mero 4 de la candidatura al 
Parlament de Catalunya que 
encapçala Xavier Garcia Albi-
ol, Esperanza García, va dir 
a Igualada que considera que 
aquestes eleccions “són molt 
importants perquè és molt el 
que ens juguem”.

Visita a Igualada
En la seva visita a la ciutat, 
acompanyada del diputat Pere 
Calbó, on es va reunir amb el 
portaveu i regidor popular, 
Joan Agramunt, i alguns mem-
bres de la Junta Local, García 
va insistir que la independèn-
cia “portaria una inestabilitat 
econòmica, política i social de 
la qual trigaríem moltes gene-
racions a sortir”. 
Per això, va destacar que “el 
PP és l’única alternativa ferma 
per defensar els interessos 

Esperanza Garcia, amb el diputat Pere Calbó, el regidor Joan Agramunt i militants del PP a Igualada.

El Cercle de Podem a 
Igualada és finalment 
validat per la central 
de Podemos

Esperanza García (PP) defensa 
a Igualada que el PP “és l’única alternativa ferma”

dels catalans que volen seguir 
sent espanyols i lluitar per un 
projecte comú”.

En aquest sentit, va recordar 
que “cal ser generosos i pro-
moure acords amb la resta de 

partits unionistes que garan-
teixin que ningú a Catalunya 
iniciï un procés de ruptura”.

REDACCIÓ / LA VEU

Una dona d’origen andalús 
emigrada a Igualada en els 
anys seixanta és la protago-
nista del vídeo electoral de 
la CUP d’aquest municipi i 
Súmate, la plataforma sobi-
ranista que agrupa castella-
noparlants, de cara al 27-S. 
La seva veu en off, intercala-
da amb imatges actuals i en 
blanc i negre de la ciutat, diu: 
“Catalunya ens va rebre amb 
els braços oberts i també amb 
moltes hores de feina”, i afe-
geix: “ No ens van regalar res. 
Si ara hi ha serveis socials i 
centres cívics és perquè vam 
lluitar”. La dona protagonista 
viu a Igualada, tot i que no vol 
que surti la seva imatge. En 
declaracions a La Veu, expli-

CUP i Sumate d’Igualada elaboren un vídeo amb la 
participació d’una igualadina d’origen andalús

REDACCIÓ / LA VEU

El Cercle Podem Igualada ha 
estat validat la setmana pas-
sada oficialment per Podemos 
estatal, a través de la comissió 
de garanties democràtiques, 
òrgan competent que s’en-
carrega de les validacions 
dels Cercles de Podem en tot 
l’Estat, després de diversos 
informes que s’han traslladat 
correctament i que han donat 
l’aprovació final.
D’aquí poc, farà un any en 
què diverses persones es van 
ajuntar per fer els primers pas-
sos en la seva creació i a poc 
a poc ha anat progressant, on 
ja es porta temps treballant i 
col·laborant en diferents pro-
jectes, així com fent assem-
blees obertes a tothom on es 
busca incentivar a la partici-
pació, de les quals destaquen 
les de sanitat i educació que 
s’han fet en l’àmbit català, on 
s’han creat eines d’estudi.
També s’han organitzat viat-
ges tant a Madrid com a la res-
ta del territori català, per assis-
tir a actes de Podemos o les 
marxes per la dignitat. S’han 
fet activitats com un cinema 
popular al carrer benèfic, una 
sortida a l’observatori de Pu-
jalt o diverses arrossades i 
taules informatives entre d’al-
tres d’ençà que aquest Cercle 
està en actiu.

“Som un gran grup”
Rubèn, un dels portaveus del 
Cercle i membre del consell 
ciutadà, va expressar: “Som 
un gran grup, com una família 
amb bon companyonia en la 
qual cada dia creix més, on hi 
ha persones de totes les edats 
i ocupacions, amb un mateix 
objectiu que és el bé comú, fo-
mentant la participació i l’em-
poderament de totes i tots”. 
Judit, l’altre portaveu del Cer-
cle igualadí va comentar: “es-
tem recollint i treballant sobre 
problemàtiques socials que hi 
ha a Igualada, fent participar 
a les persones de les nostres 
assemblees i activitats, com 
ara mateix en campanya amb 
la confluència de Catalunya Sí 
Que Es Pot, on i és Podem”.

Reunions els dijous al ves-
pre a l’Espai Cívic Centre
Es recorda a tothom, que el 
Cercle segueix fent assemble-
es obertes a tothom qui vulgui 
participar els dijous a l’Espai 
Cívic Centre a partir de les 
19.00 h de la tarda i també és 
d’on el correu de contacte del 
Cercle que és el següent: po-
demosigualada@gmail.com

REDACCIÓ / LA VEU

Avui divendres a les 8 de la 
tarda tindrà lloc a la Plaça Pius 
XII l’acte ‘Donem veu a la in-
dependència!’, organitzat pel 
Casal Independentista d’Igua-
lada La Teixidora. Aquest és 
un dels actes de la campanya 
per al 27S organitzada des del 
Casal.
En aquest acte, hi haurà un 
micròfon obert a les entitats i 
organitzacions que defensen 
l’opció del Sí a la independèn-
cia en les eleccions del 27s. 

La Teixidora organitza per avui divendres 
al vespre l’acte “Donem veu a la independència”

És per això que un bon grapat 
d’entitats igualadines exposa-
ran aquesta opció explicant 
breument qui son, què fan, i 
perquè han decidit defensar 
l’opció independentista des 
del seu àmbit, ja sigui cultual, 
esportiu, social, polític, etc. 
Cada col·lectiu disposarà 
d’uns minuts per a fer el que 
cregui oportú (un parlament, 
una representació, una actu-
ació...), sempre defensant el 
sí a la independència i res-
pectant la resta de col·lectius 

i persones que participin a 
l’acte. 
Cal destacar que des de La 
Teixidora “creiem que és molt 
positiu que col·lectius i perso-
nes, des de diversos àmbits 
no estrictament polítics, també 
aportin el seu gra de sorra en 
aquest moment excepcional 
que estem vivint”. 
L’any passat, en l’acte central 
‘Guanyarem’ de la campanya 
del 9N, ja van ser un bon gra-
pat d’entitats igualadines que 
van exposar els seus argu-

ments a favor de la indepen-
dència. 
Els organitzadors diuen que 
si hi ha alguna entitat amb la 
qual no han pogut contactar 
però també volen participar en 
l’acte, cal que enviïn un correu 
a casallateixidora@gmail.com 
o passeu pel casal: C/Custiol, 
10. 
En finalitzar l’acte, hi haurà un 
concert a càrrec del grup car-
dedeuenc Saltamarges. 

cava: “no sóc gaire de parlar 
en públic, ni de deixar-me veu-
re. Aquí del què es tracta és 
de votar sí a la independència 
el proper 27S, i ja està”. 
La dona, que forma part del 
col.lectiu Sumate, diu en el vi-
deo que  “ens tallen la llum i 
ens retallen en sanitat i educa-
ció”, “els bancs volen fer fora 
de casa els nostres veïns” 
i “des de Madrid ens diuen 
quina llengua s’ha de parlar 
a l’escola”, i conclou: “ Aquest 
27 de setembre votaré perquè 
ha començat l’hora de gover-
nar-nos”.
La dona protagonista ha escrit 
una carta que ha enviat a Su-
mate i la CUP per a que sigui 
llegida en l’acte públic d’avui a 
la plaça Pius XII.Imatge del vídeo, que es pot veure a Youtube.
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El Grup Municipal dels Socia-
listes d’Igualada ha posat da-
munt de la taula “la utilització 
partidista” que Convergència 
“ve fent” de l’acte institucio-
nal de la Diada Nacional de 
Catalunya a Igualada, des 
que va entrar al govern el 
2011. Els Socialistes troben 
“impropi que destacats mem-
bres i càrrecs de CiU siguin 
els encarregats de fer gaire-
bé sempre la conferència de 
la Diada quan, en principi, es 
tracta d’un acte institucional 
i, per tant, no partidista”. En 
aquest sentit, recorden que en 
només cinc anys, tres Diades 
han estat protagonitzades per 
importants membres de CiU 
com l’expresident Jordi Pujol 
el 2011, el conseller Francesc 
Homs el 2014 i l’alcalde de Gi-
rona i president de l’AMI, Car-
les Puigdemont, aquest any.
Els Socialistes han demanat 
a CiU que “deixi de convertir 
la conferència institucional de 

Noemí Trucharte, Teo Romero i Javier Perellón, en roda de premsa. Foto: JP

El PSC Anoia 
presenta els seus tres 
candidats a la llista 
de Miquel Iceta: 
Noemí Trucharte, 
Clara Casares i 
Javier Perellón

Teo Romero (PSC): “Tots volem un canvi”

Els socialistes diuen que CDC 
va convertir la Diada d’Igualada 
en un autobombo

la Diada Nacional en un espai 
on fer mítings polítics i torni a 
donar-li una rellevància intel-
lectual amb conferències so-
bre la història i la cultura de 
Catalunya, tal com havia fet 
sempre l’Entesa quan gover-
nava”. Han demanat que ho 
faci “per respecte a la Diada, 
que és la de tots els catalans i 
igualadins, i també com a es-
pai on promocionar el conei-
xement del país”. El grup so-
cialista censura, doncs, que el 
govern de CiU “s’apropiï l’acte 
institucional de la Diada per 
fer-hi autobombo”.
D’altra banda, els Socialis-
tes també lamenten que amb 
aquesta actitud, Convergència 
“hagi tret valor a la conferèn-
cia institucional de la Diada i 
l’hagi convertit en un acte on 
cada vegada menys persones 
s’hi senten convidades, cosa 
que es va poder comprovar al 
Teatre Municipal l’Ateneu on 
hi van assistir poc més de 100 
persones”.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El PSC ha presentat aquesta 
setmana els seus candidats 
de l’Anoia a les eleccions del 
27S. La vilanovina Noemí 
Trucharte, al lloc 18, la iguala-
dina Clara Casares, en el 32, 
i el pierenc Javier Perellón, en 
el 44, són els representants de 
l’Anoia en la candidatura que 
encapçala Miquel Iceta. 
En roda de premsa, el primer 
secretari dels socialistes ano-
ioencs, el montbuienc Teo Ro-
mero, explicava que “ens tro-
bem en un any complicat però 
també decisiu. Després de les 
municipals, ara toquen unes 
noves eleccions molt impor-
tants, i després les generals. 
En aquest escenari trobem 
davant una Convergència que 
sembla haver decidit fugir en-
davant, tot i que és cert que 
també hi ha hagut actituds del 
govern central que són a la 
frontera de la legalitat”. 
“Tots volem un canvi, menys el 
PP”, assegura Romero, per a 
qui els de Rajoy i Albiol “s’em-
bolcallen amb la bandera es-
panyola i estan immòbils. El 
PSC sempre ha defensat, des 
del primer dia, els seus plante-
jaments federalistes”. 

“Ningú no parla del seu 
programa electoral”
El responsable dels socialis-
tes anoiencs va lamentar que 
en aquesta campanya electo-

ral “ningú no parli de progra-
ma electoral, sinò només de 
la independència”. Sembla, 
segons els socialistes, que 
“hagim oblidat que estem en 
un país on les retallades són 
constants”. Romero va recor-
dar “la paràlisi total” en les no-
ves infraestructures a l’Anoia, 
on “pràcticament només s’ha 
fet la Ronda Sud i l’Hospital, i 
gràcies a governs progressis-
tes, i des de fa un temps hi ha 
zero euros en inversió en polí-
tiques actives d’ocupació. Els 
únics que hem canviat l’Anoia 
som nosaltres”. 
Per a Noemí Trucharte “el 
canvi a Espanya és necessa-
ri, però també a Catalunya. 
Apostem per obrir ponts i no 
estem per l’enfrontament en 
bloc amb ningú. Artur Mas ha 
provocat una divisió clara de 
la societat catalana, es nota 
que estem en el pitjor moment  
de divisió a Catalunya”. La 
candidata afegia que “farem 
una campanya activa, a peu 
de carrer, en els mercats, al 
costat de la gent”. 

AssistènciaSanitària
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Milers d’anoiencs -uns tres mil 
desplaçats en autocar- van 
participar divendres a la Via 
Lliure de la Meridiana. Els 
trams de l’Anoia comprenien 
el 39, 40 i 41, a l’altura del 
xamfrà amb el carrer Garcila-
so i l’estació de metro de La 
Sagrera, una de les més col.
lapsades per l’allau de gent. 
A més, el tram anoienc, amb 
els punters de color vermell, 
va ser un dels més reproduïts 
gràficament en molts mitjans 
de comunicació.
La Via Lliure va ser una de-
mostració cívica i pacífica del 
clam independentista per la 
Diada Nacional, i, alhora, una 
expressió de la cultura popu-

Dues imatges del tram 40, que corresponia a l’Anoia, prop del xamfrà amb el carrer Garcilaso, a l’avinguda Meridiana. Fotos: Jordi Puiggròs

Milers d’anoiencs van participar a la Via Lliure de la Diada

lar. Els participants a la Via de 
Tous s’hi van desplaçar amb el 

gegant Tinet, i també s’hi van 
poder veure castells dels Moi-

xiganguers d’Igualada, i figu-
res dels Falcons de Vallbona 

d’Anoia i dels Falcons de Ca-
pellades.

El president de l’AMI i alcalde de Girona, Carles Puigdemont, 
va protagonitzar l’acte institucional de la Diada
L’alcalde de Girona i president 
de l’Associació de Municipis 
per la Independència (AMI), 
Carles Puigdemont, va ser 
protagonista dimecres passat, 
9 de setembre, dels actes ins-
titucionals de commemoració 
de la Diada Nacional de Cata-
lunya a Igualada, celebrats al 
Teatre Municipal l’Ateneu.  
Puigdemont, en relació a la 
importància de les eleccions 
del proper 27 de setembre, va 
assegurar que “tots els qui ens 
seguiran seran hereus de les 
decisions que prenguem ara; 
les podran gaudir o les hauran 
de patir, depenent del que tri-
em i de com ho fem després”. 
Per tot plegat, creu que “el que 
fem i el que decidim aquests 
dies cobra una transcendèn-
cia impressionant”.  
Aprofundint en l’eix de la con-
ferència, que duia per títol La 
transició nacional des dels 
Ajuntaments, el president de 
l’AMI afirmava que “sense 
els ajuntaments no hi hauria 
procés ni opcions d’èxit, se-
ria una idea política mancada 
de la base territorial que en 
garantís la seva comprensió 
i la seva assimilació per part 
de la societat”. Al seu enten-
dre, a més, els ajuntaments i 
els càrrecs locals electes han 
de tenir un paper fonamental 
des del 27-S, a partir “del mo-

Els alcaldes d’Igualada i Girona, en els actes commemoratius de la Diada a la ciutat.

ment que el nostre Parlament 
i el nostre Govern posin en 
marxa les lleis i les mesures 
que han de culminar amb la 
consecució de l’Estat català”. 
Afegia que “els alcaldes i regi-
dors d’aquest mandat tindrem 
un plus de responsabilitat, 
perquè ho haurem de fer més 
bé que mai, garantint que tot, 
absolutament tot, funcioni bé i 
millor”. 
Segons Puigdemont “si ens 
disposem a fer un nou país i 
hi dediquem esforços i riscos 
és perquè ni ens convé com 
funciona l’Estat espanyol ni te-
nim cap esperança en la seva 
transformació si Catalunya 
en continua formant part com 
a comunitat autònoma”. Per 

tant, apuntava, el nou país “no 
pot replicar un model similar o 
inspirat en el funcionament de 
l’Estat espanyol que ja conei-
xem, caldrà innovar i aprofitar 
l’oportunitat per situar-nos a 
l’avantguarda dels sistemes 
polítics i socials del món occi-
dental”. El president dels mu-
nicipis per la independència es 
mostrava convençut, a més, 
que “edificarem un Estat mo-
dern, democràtic i exemplar, 
un Estat eficient, competent i 
eficaç, que situï el ciutadà i no 
la burocràcia en el centre de 
l’acció pública” i assegura va 
que “si hi ha por que ens en 
sortim i demostrem que això 
és possible, i que és possi-
ble fer-ho bé, molts tindran un 

problema”. 
Carles Puigdemont concloïa, 
finalment, que “els ajunta-
ments sobiranistes hem anat 
més lluny que mai, ens hem 
posat al servei del nostre país 
pel que convingui i no tinc cap 
dubte que, quan vingui el mo-
ment de comprometre’s de 
debò, els ciutadans faran cos-
tat a la seva institució de refe-
rència i l’ajudaran a complir bé 
la funció que les circumstànci-
es li han encomanat”. 
Després de l’acte, integrants 
de l’històric regiment de Mi-
quelets de Catalunya van en-

capçalar la comitiva d’autori-
tats i assistents fins a la plaça 
de l’Ajuntament. Allí es van 
disparar salves d’honor, es 
va hissar la Bandera de Ca-
talunya i l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, va afirmar que 
“a les portes del 27 de setem-
bre, podem dir que aquest és 
un moment per mirar endavant 
i mirar més amunt, és moment 
de prendre decisions valentes 
i ho hem de fer sense rancúnia 
ni retrets, hem de passar pàgi-
na amb l’entusiasme d’aquell 
que construeix una nova vida”. 

Espectacular Marxa de Torxes

El 10 de setembre, Igualada 
va acollir un any més la Marxa 
de Torxes per la Independèn-
cia. Promoguda pel casal La 
Teixidora, va recórrer els car-
rers del centre de la ciutat. 
A la plaça de l’Ajuntament, va 
parlar Jaume Farrés i Vidal. 

L’acte va finalitzar amb el cant 
dels Segadors a càrrec de la 
Coral Juvenil Xalest i un pilar 
a càrrec de la colla castellera 
de la ciutat, els Moixiganguers 
d’Igualada. Enguany, hi van 
participar unes 350 persones, 
més gent que mai.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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La direcció de Vanity Fair ha 
anunciat aquesta setmana als 
representants dels treballa-
dors que tanca definitivament 
la seva planta de logística 
d’Igualada, ubicada al car-
rer França del polígon de les 
Comes. La mesura, a través 
d’un Expedient de Regulació 
d’Ocupació, afectarà 30 per-
sones. VF pensa també tancar 
centres a França i el Regne 
Unit, i mantenir obert única-
ment el d’Hospitalet de Llobre-
gat, a on van ser traslladats 
alguns dels treballadors que 
hi havia en la llavors planta de 
producció d’Igualada. Ara els 
sindicats busquen les millors 
indemnitzacions possibles per 
als treballadors de més edat, 
i una possible recol.locació 

La llenceria de Vanity Fair deixarà ben aviat de tenir res a veure amb Igualada.

La companyia, que 
arrossega fortes 
pèrdues des de fa 
anys, busca 
centralitzar tota la 
seva activitat 
logística a França

Vanity Fair abandona definitivament Igualada amb 
un ERO per acomiadar els últims 30 treballadors

Els Diables d’Igualada, a punt 
per a celebrar el 20è aniversari

per als més joves, al centre de 
producció de l’Hospitalet.
La companyia VFB Lingerie 
Europe, ha viscut durant els 

últims anys un dràstic procés 
de reconversió. Amb ell pretén 
deixar enrere definitivament 
les pèrdues que arrossega des 

de fa molt de temps. L’ajust ha 
consistit en reduir la plantilla, 
transformar la xarxa comer-
cial i abandonar les marques 
locals Gemma, Belcor i Intima 
Cherry, per centrar-se en Va-
nity Fair, Variance, Bestform i 
Lou.
El 2014 va comptabilitzar una 
facturació consolidada de 28,3 
milions d’euros i va declarar 
una pèrdua final de 8,2 mili-
ons. Tals guarismes són inferi-
ors als de l’exercici precedent, 
que es van xifrar en 33,4 i 12 
milions, respectivament.
La companyia arrossega una 
llarga sequera de resultats 
que es remunta fins a l’any 
2000. Des de llavors, ha tan-
cat 12 exercicis consecutius 

de números vermells. Només 
va aconseguir beneficis el 
2004 i 2006. El saldo negatiu 
acumulat s’eleva a 74 milions 
d’euros.
VFB Lingerie Europe té el seu 
origen en la històrica firma ca-
talana Vives Vidal Vivesa. Fa 
uns anys VF Corporation va 
traspassar el negoci al con-
sorci nord-americà Fruit of the 
Loom.
Fonts sindicals han explicat 
que la companyia podria estar 
negociant la seva venda a una 
societat de capital francès, 
Perceva, i centralitzar tota la 
seva logística a Gretz (Fran-
ça).  
La firma produeix llenceria 
en diverses plantes fabrils si-
tuades a Tunísia. Després la 
distribueix per mitjà de la seva 
xarxa de filials, que abasten 
Espanya, França, Bèlgica, Ità-
lia i Portugal. L’entramat d’Es-
panya inclou espais a El Cor-
te Inglés i altres centres, així 
com mitja dotzena de botigues 
pròpies sota el rètol de Tulip. 

REDACCIÓ / LA VEU

Els Diables d’Igualada estan 
a punt de celebrar com cal el 
seu 20è aniversari. Ho faran 
el proper dissabte 26 de se-
tembre, a 1/4 de 10 del ves-
pre, a la plaça de l’Ajuntament 

d’Igualada, amb un especta-
cular correfoc. De moment, ja 
han elaborat el cartell comme-
moratiu, amb el lema Diables! 
Les forques ben amunt! 
Més informació a la propera 
edició.

El conseller Felip Puig explica al Club 
Rotary els reptes davant el 27-S
REDACCIÓ / LA VEU

El conseller d’Empresa i Ocu-
pació, Felip Puig, va participar, 
el dijous passat, en el col·loqui 
organitzat per Rotary Club 
Igualada. En aquest marc, el 
conseller va pronunciar la con-
ferència “L’empresa catalana 
davant el 27 S, reptes i oportu-
nitats en un món global”.  
Davant d’un centenar de repre-
sentants empresarials d’Igua-
lada i l’Anoia, i acompanyat del 
president de l’entitat, Joan Tris-
tany, el conseller Felip Puig va 
destacar els reptes i les opor-
tunitats de les empreses i dels 
empresaris en un nou escenari 
polític, social i econòmic per a 
Catalunya. Puig va assegurar 
que “com a ciutadans de Cata-
lunya ens trobarem en una si-
tuació única”, i en aquest sentit 

va apuntar que “necessitem 
gent emprenedora, que creï 
riquesa i tirin endavant l’econo-
mia del nostre país, amb crea-
tivitat e innovació, que generin 

nous llocs de treball”. “Un nou 
país es viable, amb una nova 
visió de model econòmic”, va 
ressaltar el conseller.
Puig va assenyalar que des de 
les administracions encara hi 
ha camí a recórrer pel que fa a 
l’impuls de la competitivitat de 
les empreses, “amb millores 
en la internacionalització, cre-
ació de noves infraestructures 
de país per a la comunicació 
interior i exterior, o una nova 
gestió de les energies, capítol 
molt important en els costos de 
les industries i actualment des-
fasades amb els dels nostres 
competidors”.
El conseller va  explicar que 
“les empreses desprès del 
27 S, tindran perspectives de 
competitivitat i també d’incerte-
ses”. Però va remarcar que “el 
nostre país sempre s’ha supe-
rat davant totes les adversitats, 
tot i la falta d’aigua, Catalunya 
ha aconseguit reptes impor-
tants”. 

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
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Poden les empreses saber si 
els treballadors estan rendint 
al màxim nivell? Poden les 
eines informàtiques analit-
zar els seus comportaments i 
proposar millores? El proper 
Cafè Digital de TICAnoia pro-
posa descobrir, a empreses 
i responsables de recursos 
humans, les eines TIC que 
estan al seu servei per ava-
luar les competències d’una 
plantilla de treballadors i, per 
tant, millorar la productivitat 
de l’empresa. Aquest és l’ob-
jectiu d’aquesta nova trobada, 
la tercera de l’any, que es farà 
aquest proper dimarts a la 
seu de la Unió Empresarial de 
l’Anoia.
Aquesta trobada digital, en-
voltada de cafès i un petit es-
morzar gratuïts, anirà a càrrec 
de Manel Macià, director de 
Talentia Gestió, una consul-
tora d’Igualada que ajuda a 
empreses a millorar la produc-
tivitat dels seus treballadors. 
Les eines TIC d’avaluació de 
competències serveixen per 
detectar i avaluar els proce-
diments que generen més 
rendiment dins d’una empre-
sa, però també aquells que 
no en generen pocs o gens i, 

Pantalla inicial del software AvaluTIC.

Sessió de TICAnoia sobre programes 
per avaluar la productivitat del personal

per tant, poder-los solucionar. 
L’objectiu és que els treba-
lladors i les empreses siguin 
més eficients i per tant puguin 
aconseguir més ventes i do-
nar un millor servei als seus 
clients. Macià exposarà l’eina 
igualadina AvaluTIC, un soft-
ware innovador que s’adapta 
a totes les empreses, grans o 
petites.
La sessió es farà el dimarts 
22 de setembre a partir de les 
9 del matí a la seu de la Unió 
Empresarial de l’Anoia i amb 
la organització de TICAnoia, la 
pròpia UEA, Talentia Gestió i 
el patrocini de CEINA. Les ins-
cripcions (limitades a 20 per-

Els desgavells s’han conver-
tit en una realitat quotidiana. 
Molts creuen que no s’hi pot 
fer res. Ni pensions, ni Se-
guretat Social. Ni entendre 
que el Pressupost del 2016 
s’hagi d’aprovar abans de 
les eleccions del desembre. 
Ni revoltar-se per com s’ha 
assecat la guardiola de les 
pensions. I es mira amb indi-
ferència que el preu de la llet 
sigui més baix que el de l’ai-
gua. No es para atenció als 
ramaders que es pregunten 
per què se’ls paguen preus 
irrisoris, quan no es produeix 
prou llet per proveir el mercat 
nacional. Els diuen que és pel 
lliure mercat. Els grans com-
pradors - Danone, Pascual, 
Lactalis (Puleva, El Castillo), 
Peñasanta (Ato) i Llet Nos-
tra - paguen 40 cèntims per 
litre, quan el cost s’acosta a 
90. Tothom sa que els distri-
buïdors volen ser cada vega-
da més grans i així obtenen 
“economies d’escala”. És 
a dir compren a preus més 
baixos. I per aconseguir-ho 
exigeixen polítiques com la 
liberalització de les quotes 
(que obre la porta a l’entrada 
a la llet d’altres països). Hom 
ja no es recorda de com era 
el mercat del treball quan no 
hi havia cap regulació i sin-
dicats. Els empresaris paga-
ven cada dia menys perquè 
hi havia “excés de demanda 
de treball”. 
Per “resoldre” el problema, 
les administracions oferei-
xen “mesures focalitzades 
i efectives”, però clarament 
insuficients. La Comissió 
Europea endega programes 
de promoció a països com 
la Xina, el Japó, Mèxic o 
Colòmbia. Grans solucions, 
però volàtils -com s’ha vist 
amb els préssecs a Rússia- 
que no asseguren la super-
vivència del sector. I mentre, 
algun ministre “de solucions 
per a tot”, aprofita l’ocasió 
per proposar la utilització 
dels excedents lactis per aju-
dar els refugiats que estan 
arribant a Europa. Pedaços 
vergonyosos per uns panta-
lons ja molt gastats.
I no es pot oblidar l’impac-
ta de l’energia. El preu del 
barril de Brent es manté per 
sota del llistó dels 50 dòlars. 
Els experts diuen que la si-
tuació es pot allargar dos o 
tres anys. El Govern gaudeix 
per això de 10.000 a 15.000 
milions d’euros d’estalvi. 
Una reducció del 29% de la 
despesa d’energia respecte 
al mateix període del 2014 

PERE PRAT

(20.135 milions d’euros). 
Però el dèficit no baixa i les 
retallades tampoc.  
Ni de la recuperació. El 
mes de juliol, l’Índex Ge-
neral de Producció Indus-
trial (IPI) va augmentar un 
5,8% en relació amb el ma-
teix mes de l’any passat. 
Però 1,6 punts inferior a l’ex-
perimentada al juny (+7,4%), 
segons INE. Notícies con-
tradictòries per justificar una 
millora en alguns sectors. 
Els béns d’equip (+10,9%), 
intermedis (+3,9%) consum 
(+1,8%) energia (+9,2%) i 
sobre tot turisme (+6,3%). 
Però l’atur només s’ha reduït 
e un 1,4% i continua sent el 
doble del dels europeus (ex-
cloent Grècia).
El govern s’apunta tots els 
èxits. També que Volkswa-
gen anuncií invertir 4.200 
milions d’euros a Espanya 
en el període 2015-19 (3.300 
milions a la planta de Seat a 
Martorell i la resta a la de 
Navarra). Però si les coses 
s’esgavellen ja té els culpa-
bles. Les eleccions al Parla-
ment de Catalunya i a Corts. 
Els catalans, per voler resol-
dre el seu problema, creen 
incomoditats a Espanya i en-
careixen el diferencial de la 
prima de risc. I per les altres 
eleccions els dolents són 
‘Podemos’ i ‘Ciudadanos’.
Però el problema més gran 
segueix sent la UE. Era qui 
havia de contribuir a la con-
vergència econòmica i so-
cial. Qui havia de crear un 
sentiment de ciutadania eu-
ropea. I no ho ha fet encara. 
Les diferències econòmiques 
han augmentat. Les socie-
tats s’han fracturat. El risc 
de pobresa creix. I es ne-
cessiten els que defensin els 
ciutadans de la sordesa dels 
estats, que utilitzen la perti-
nença a Europa com eina de 
negociació política. Gover-
nants i parlamentaris s’han 
instal·lat en una bombolla 
llunyana. I han fet de l’euro 
un sistema absurd de canvis 
fixes de les monedes naci-
onals preexistents. I així no 
es va enlloc. Europa té una 
població envellida, desunida 
i rica. I ha de competir en una 
economia globalitzada on la 
gent és més jove, més pobre 
i amb més gana. Per això ve-
nen tants immigrants. Ningú 
vol deixar de ser europeu, 
però tampoc viure en la in-
congruència, la intolerància i 
l’abús. I els ciutadans dema-
nen respostes.  

Llet més barata 
que l’aigua

sones) es poden fer al web de 
TICAnoia i són gratuïtes. La 
sessió està oberta a directius, 
directors generals i responsa-
bles de recursos humans que 
vulguin conèixer aquesta solu-
ció empresarial.
Els Cafès Digitals són un es-
pai de trobada en grup reduït 
per conèixer noves solucions 
i projectes en l’àmbit de les 
tecnologies de la informació, 
tot compartint l’esmorzar i un 
cafè. L’última edició es va fer 
al mes de març i es va presen-
tar els sistemes de Gestió de 
Processos de Negocis, cone-
guts per BPMs.

Campus Motor organitza un acte per 
promoure el workshop i el networking
REDACCIÓ / LA VEU

Campus Motor Anoia ha orga-
nitzat una jornada per promou-
re el Workshop i networking 
per la cooperació entre empre-
ses a l’Anoia, que es farà  el 
dimecres  30 de setembre de 
17.00 a 19.30 hores.
Intervindrà Marc Bernadich, 
responsable d’Emprenedo-

ria i Innovació de la Fundació 
Universitària del Bages (FUB), 
professor associat a la UPC 
i empresari, i hi participaran 
Esteve Pintó, representant de 
l’empresa Ben fet, Joan Soleri 
Francesc Valtierrez, de la DO 
Bages, com a exemples de co-
operació empresarial.
A continuació es farà el networ-

king, propiciant l’establiment 
de contactes i coneixement 
mutu entre les empreses de 
la comarca assistents i, en la 
part final, es conclourà amb un 
debat per identificar i explorar 
interessos comuns. 
Més informació enviant un cor-
reu a gemmamoreno@anoia.
cat o al telèfon 93 808 49 89.

Nova edició del projecte Ulisses per a 
orientació laboral dels joves
REDACCIÓ / LA VEU

El departament de Dinamit-
zació Econòmica de l’Ajun-
tament, amb el suport de la 
Diputació, inicia aquest mes 
de setembre una nova edició 
del projecte Ulisses, adreçat a 
joves entre 16 a 30 anys amb 
mancances formatives i ne-
cessitats d’orientació laboral. 
L’objectiu d’aquest projecte és 
facilitar-los eines i recursos.
Els participants al programa 
podran participar en tallers es-
pecialitzats de competències i 
mercat de treball, rebre asses-
sorament individual i informa-

ció professional, experimentar 
i conèixer des de dins una em-
presa i aquelles professions 
que els interessin i, finalment, 
construir el seu propi projecte 
professional. 
Per formalitzar la inscripció o 
rebre més informació, els in-
teressats poden adreçar-se a 
Ig-nova Ocupació (c/ Lleida, 
78) en horari de 8 a 18h, o bé 
contactar-hi a través del telè-
fon 93 805 57 10 o el correu 
electrònic ignovaocupacio@
aj-igualada.net. 
L’any 2014 hi van prendre part 
40 joves, dels quals 26 van 

ser homes i 14 van ser dones. 
D’aquests, 33 van completar 
tot el programa. Van dur a 
terme dos tallers de formació 
en competències transversals 
de 40 hores, dos tallers de 
formació en mercat de treball 
i vies d’accés a l’ocupació de 
20 hores, sis sessions gru-
pals per un total de 22 hores 
i 196 hores d’assessorament i 
orientació individual. Van par-
ticipar en 16 convenis de col-
laboració amb empreses i 27 
participants han construït el 
seu propi projecte.



REDACCIÓ / LA VEU

Després de més de 30 anys, 
els estudis universitaris d’In·
fermeria tornen a la capital de 
l’Anoia. La col·laboració entre 
la Universitat de Lleida, l’Ajun·
tament d’Igualada i el Consor·
ci Escola Tècnica d’Igualada 
(integrat per l’Ajuntament, la 
Generalitat i la Universitat Po·
litècnica de Catalunya) ho ha 
fet possible i, des d’aquesta 
setmana, prop de cinquanta 
alumnes comencen les clas·
ses al campus del Pla de la 
Massa en unes noves instal·
lacions.
Dimarts la sala d’actes del 
campus va acollir la inaugura·
ció del curs acadèmic d’aquest 
grau de preu públic de la UdL i 
que en paraules del vicerector 
de Docència, Francisco García 
Pascual, exemplifica l’aposta 
de la Universitat de Lleida per·
què les ciències de la salut i la 
sanitat tornin a prestigiar Cata·
lunya, després que s’hagin vist 
malmeses a causa de la crisi i 
de les polítiques aplicades en 
aquest àmbit. 
“El que fa que la salut pública 
es mantingui és la qualitat dels 
seus professionals i és per això 
que el compromís de la UdL és 
amb els professionals de salut, 
tot contribuint a la seua forma·

Els primers alumnes del nou institut Badia i Margarit.

Ha obert portes el 
nou IES Badia 
i Margarit

Comencen les classes dels estudis 
d’Infermeria, amb 50 alumnes

ció de qualitat”, va dir.
El grau, que comptarà majori·
tàriament amb professorat de 
la Facultat d’Infermeria i Fisio·
teràpia de la UdL, destaca pels 
diferents equipaments de l’àm·
bit de la salut amb què comp·
ta Igualada, entre els quals 
destaca el Centre d’Innovació 
per a la Simulació en Salut 4D 
Health, el primer a Europa que 
recrea un hospital sencer, a 
més d’una farmàcia simulada, 
i que va ser inaugurat el pas·
sat mes de març pel president 
Artur Mas.
La formació que l’alumnat 
d’Infermeria a Igualada farà 
en aquest centre, ha estat 
l’aspecte més destacat pels 
assistents a l’acte. Tant pel 
subdirector general d’Univer·
sitats, Josep Ribas, com pel 
degà d’Infermeria i Fisioterà·
pia de UdL, Joan Blanco, com 
per l’alcalde Marc Castells, 
que s’ha mostrat convençut 
que els professionals formats 
a Igualada “seran l’elit de la in·
fermeria al nostre país”.
En aquest sentit, el president 
del Consell Social de la UdL, 
Ramon Roca, nascut a Igua·
lada, va afegir que no té cap 
dubte que Igualada pot arribar 
ser un referent en les ciències 
de la salut. 
L’acte també va comptar amb 

Àlbum Històric
175 anys venent vetes i fils

Vidal és una nissaga que des 
del 1840 es dedica a la Mer·
ceria. L’inicià Pere Vidal Ju·
ler (a) Perico, renom que ha 
donat títol al seu negoci. Ell 
començà com marxant per 
les masies de les rodalies. El 
seu fill, Isidre Vidal Bertran 
va establir una botiga al c/. 
Argent, en 1840. La merceria 
es traslladà, al núm. 34 del 
mateix vial, en 1882.
En 1910 l’establiment girà a 
nom de “Hijos de Salvador 
Vidal”. A partir de 1922 fou 
regentat per Josep Vidal Ca·
rulla. En 1939 la botiga pas·

sà a mans de Salvador Vidal 
Noguera que, al morir en 
1990, la deixà al seu fill, Sal·
vador Vidal Tomàs, que ara 
ja el succeeix el seu hereu, 
Salvador Vidal Ribas.
En 1981 obriren sucursal 
al Poble Sec. En 2006 es 
traslladaren a la plaça de 
l’Ajuntament, on hi havia la 
sastreria Maset. En 1986 
la Generalitat els atorgà el 
Diploma d’Empresa Cente·
nària. En la fotografia veiem 
els esposos Salvador Vidal 
Noguera i Rita Tomàs Vives.

Josep Elias i Farré

la degana del Consell de Col.
legis d’Infermeres i Infermers 
de Catalunya, Montserrat Tei·
xidó, que ha instat els estudi·
ants a reflexionar en els valors 
de la professió. perquè tenir 
cura d’algú és una professió 
per contribuir a fer un món mi·
llor, va dir.
La Universitat de Lleida no 
descarta en un futur portar 
també al campus igualadí es·
tudis de màster en aquest àm·
bit, així ho va anunciar el vice·
rector de Docència.

7.413 alumnes comencen el curs 
a les escoles de la ciutat
REDACCIÓ / LA VEU

El curs escolar 2015/2016 ha 
arrencat a la ciutat d’Igualada 
amb xifres globalment sem·
blants a l’any anterior pel que 
fa als alumnes matriculats 
als estudis obligatoris i llars 
d’infants. Segons ha detallat 
aquest dimecres la regidora 
d’Ensenyament, Patrícia Illa, 
amb dades pràcticament defi·
nitives són 7.413 els alumnes 
a les aules de la ciutat: 454 
en escoles bressol, 1.509 en 
Educació Infantil, 3.178 a Pri·
mària i 2.272 a Secundària. 
Això suposa, respecte el curs 

anterior, un descens del 9,5% 
a les llars d’infants i del 3,4% a 
Infantil i, en canvi, un augment 
del 0,2% a Primària i del 4,4% 
a ESO. En total, doncs, la ca·
pital de l’Anoia incrementa el 
nombre d’estudiants en un 
0,05%, quatre alumnes més 
que un any enrere, quan n’hi 
havia 7.409. 
Una de les principals nove·
tats enguany és la posada en 
marxa del tercer institut públic 
d’Igualada, el Badia i Marga·
rit, al sector de Llevant de la 
ciutat. El nou centre que, en 
aquesta primera fase s’ubica 
al mateix complex de l’escola 
Gabriel Castellà i que en els 
propers anys ha d’augmentar 
les seves instal·lacions amb 
un nou edifici i instal·lacions 
esportives al mateix recinte, 
comença amb 58 alumnes 
que completen dues línies de 

primer d’ESO. 
L’altra novetat, derivada de la 
posada en marxa del Badia i 
Margarit, és el trasllat de l’Es·
cola d’Adults a l’edifici de la 
Teneria de la Plaça del Rei.  
Pel que fa als estudis superi·
ors, hi haurà 350 alumnes al 
Campus Universitari. Pel que 
fa als cicles formatius de Grau 
Mitjà, el curs comença amb 
698 estudiants a l’Institut Milà 
i Fontanals i amb 64 alumnes 
a l’Escola Municipal d’Art Gas·
par Camps. En grau Superi·
or, el Milà i Fontanals compta 
amb 635 estudiants i l’EMA 
Gaspar Camps amb 50 alum·
nes més, que cursen Gràfica 
Publicitària. 
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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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Igualada Comerç ha fet una 
molt bona valoració de la Bo-
tiga al Carrer, que va arribar a 
la 38a edició. “Aquesta activi-
tat no ha defraudat als nom-
brosos assistents. La principal 
preocupació dels organitza-
dors, el temps, va fer una tre-
va i va acompanyar la diada 
a la perfecció”, diuen des de 
l’entitat.
Hi van participar 100 parades 
en una àmplia zona comerci-
al, des de la plaça de Cal Font 
fins a la plaça del Rei. “Des-
prés d’haver parlat a peu de 
carrer amb diversos associ-
ats, la valoració general dels 
comerciants és força positiva, 
encara que hi ha hagut algu-
nes zones que van tenir una 
afluència una mica inferior, 
cosa que des de l’organització 
es corregirà, per tal que totes 

La Botiga al Carrer va permetre veure un canvi de tendència en els hàbits dels clients.

La UEA ja té la seva aplicació mòbilIgualada Comerç, satisfeta 
de la Botiga al Carrer

les zones puguin servir aquest 
públic de manera més equili-
brada”, afirmen des d’Iguala-
da Comerç. “També es va ob-
servar una característica que 
últimament no era tan usual, 
doncs, les vendes que habitu-
alment tenen el seu punt àlgi-
dals matins, es van estendre, 
amb pràcticament el mateix 
ritme durant tota la tarda tam-
bé”.
Amb la Botiga al Carrer d’es-
tiu, es van acabar de manera 
simbòlica les rebaixes de la 
temporada. La dinàmica dels 
últims mesos, com també els 
resultats positius de la Botiga 
al Carrer, fan pensar què, de 
mica en mica s’està aconse-
guint un canvi de tendència en 
el  consum i es confia en que 
això es noti més en la propera 
campanya comercial de Na-
dal.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

La Unió Empresarial de l’Ano-
ia ja té la seva aplicació mò-
bil, apta per a tots els tipus de 
telèfons inteŀligents i tablets. 
L’aplicació la va presentar di-
marts el president de la UEA, 
Blai Paco, acompanyat de re-
presentants de Mútua General 
de Catalunya, que té la seva 
seu a les mateixes instaŀlaci-
ons de la patronal, i que ha 
finançat el cost total de cre-
ació d’aquesta “app”, 15.000 
euros.
Paco explicava que “amb 
aquesta aplicació fem una 
clara aposta per les noves 
tecnologies, tant implantades 
en l’àmbit empresarial, i po-
sem de relleu la importància 
que l’entitat dóna a la comuni-
cació. És un nou i bon canal 
de comunicació que facilita a 
l’usuari l’obtenció de la infor-
mació, i la seva interacció”.
L’aplicació és senzilla i simple 
d’utilitzar, funcional i amb un 
disseny atractiu que convida 
a l’usuari a entrar a l’app. Es 
divideix en 9 mòduls diferents: 
UEA, Agenda, Formació, 

El president de la UEA, Blai Paco, mostrant l’app en una tablet. Foto: JP

Actualitat, Borsa de treball, 
Ofertes B2B, Comunitat UEA, 
MGC, Avantatges per a la 
salut MGC. Així es pot trobar 
tota la informació com cursos, 
notícies del món econòmic i 
empresarial de la comarca, di-
rectori d’empreses, jornades i 
conferències, borsa de treball, 
esdeveniments UEA, serveis i 
avantatges pels socis, etc.  
Els usuaris que s’instal·lin 
l’APP rebran notificacions o 
alertes quan es pengi un nou 
contingut, com un nou curs de 
formació o activitat a l’agenda. 

L’aplicació està disponible per 
als sistemes operatius con-
vencionals, tant per iOS com 
per Android i és multidisposi-
tiu, és a dir, es pot utilitzar tant 
per mòbil com per Tablet.  
El sotsdirector de Mútua Ge-
neral de Catalunya, Guillermo 
Padrisa, ha explicat que les 
dues entitats fa 15 anys que 
col·laboren i “degut a les bo-
nes sinergies i la bona relació 
que mantenim sempre inten-
tem donar algun tipus de su-
port”.   

Fira d’Igualada lliura 6.000€ del sorteig 
entre els compradors d’un cotxe
REDACCIÓ / LA VEU

El passat dijous, el guanyador 
del sorteig dels 6.000 € en-
tre tots els compradors d’un 
cotxe durant FirAnoia rebia el 
vehicle que va comprar al con-
cessionari Servisimó durant la 
fira, a la mateixa vegada que 
el president de Fira d’Iguala-
da, Joan Domènech, li feia en-
trega del premi.
L’afortunat, Jordi Montfort Ser-
ra que va comprar un Audi A3 
de color blau, va mostrar en 
tot moment la seva alegria do-
ble, per una banda perquè ja 
tenia el seu cotxe i per altra, 

perquè li havia costat 6.000€ 
menys.  
El president de Fira d’Igua-
lada, Joan Domènech, va 
explicar que la passada FirA-
noia es va duplicar el premi 
i que va passar de 3.000€ a 
6.000€, un fet que probable-

ment incidia en el fet que es 
venguessin 93 vehicles, un 
30% més que l’any anterior. 
Per la seva banda, Francesc 
Pua, gerent de Servisimó, va 
mostrar la seva satisfacció per 
ser el concessionari afortunat.

Mitjançant ingrés o transferència bancària
Entitat: La Caixa - Titular: Associació Ajuda l'Owen CCC .:   ES62 2100 0001 0102 0098 6175

Nº BIC / CODI SWIFT:  CAIXESBBXXX

www.ajudalowen.org
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El passat 8 de setembre el 
Servei de Ginecologia i Obste-
trícia de l’Hospital d’Igualada 
va acollir a 3 representants de 
la multinacional anglesa Smith 
& Nephew, especialitzada en 
equipament mèdic, per provar 
el nou histeroscopi de la com-
panyia anglosaxona.
Entre els múltiples procedi-
ments que el Servei de Gine-
cologia de l’Hospital d’Iguala-
da realitza de forma habitual, 
la histeroscòpia és una de les 
tècniques més usuals per al 
diagnòstic i tractament ambu-
latori de la patologia benigna 

El Dr. Pere Brescó i l’equip de Ginecologia i Obstetrícia.

L’octubre, homenatge 
de l’Arca de Noé a 
Josep Mussons 

Els ginecòlegs de l’Hospital 
col.laboren en equipament 
mèdic d’una multinacional

de la cavitat uterina. El Servei 
de Ginecologia de l’Hospital 
d’Igualada va ser un dels pio-
ners a escala estatal en la in-
troducció d’aquesta tècnica a 
la pràctica clínica habitual.
Ara, el Servei de Ginecologia 
ha pogut provar en primícia el 
nou histeroscopi de la compa-
nyia multinacional en el que 
ha col.laborat Dr. Brescó i el 
seu equip. Les histeroscòpies 
realitzades amb el nou model 
han demostrat bons resultats, 
esdevenint el punt de partida 
de la comercialització i distri-
bució mundial del nou model.

REDACCIÓ / LA VEU

El dissabte dia 3 d’octubre 
seran a Igualada els “ani-
mals” de l’Arca de Noé,  la 
societat fundada fa 88 anys 
per Santiago Rusiñol, per a 
dedicar un homenatge a un 
del seus socis més antics,                                    
l’igualadí Josep Mussons i 
Mata, amb motiu d’haver com-
plert el seu 90è aniversari.
L’acte central serà un dinar al 
Restaurant dels Traginers. Ho 
coordina la visita l’Antic Gremi 
de Traginers.

Té un accident de 
cotxe a Òdena i 
acaba detingut per 
haver-lo robat

REDACCIÓ / LA VEU

Els Mossos d’Esquadra de 
l’Àrea Regional de Trànsit del 
sector de l’Anoia i de l’ABP 
de l’Anoia van detenir el dia 9 
de setembre, un home de 32 
anys, de nacionalitat espanyo-
la i veí del Pla de la Font (Se-
grià), com a presumpte autor 
d’un delicte de robatori i furt 
d’ús de vehicle, un delicte de 
furt i per conduir sota els efec-
tes de l’alcohol.
Pels volts de les dues del mig-
dia del mateix dia 9, els mos-
sos van rebre l’avís d’un ve-
hicle accidentat a la carretera 
C-37 al punt quilomètric 69,5, 
del terme municipal d’Òdena.
Quan la patrulla va arribar al 
lloc dels fets, el vehicle acci-
dentat es trobava al voral de 
la carretera, amb les claus po-
sades i sense ningú a l’interior.
Simultàniament, una altra do-
tació policial va localitzar al 
conductor que havia abando-
nat el vehicle, caminant pel 
voral de l’autovia A-2, a prop 
de la zona de l’accident. A 
més, els agents van compro-
var que el conductor presen-
tava símptomes evidents de 
trobar-se sota l’efecte de be-
gudes alcohòliques. 
Després de fer diverses ges-
tions es va esbrinar que el 
vehicle accidentat havia es-
tat sostret aquell mateix dia 
al municipi del Pla de la Font 
(Segrià). Per aquest motiu, els 
mossos van detenir el con-
ductor com a presumpte autor 
d’un delicte de robatori i furt 
d’ús de vehicle i per conduir 
sota els efectes de l’alcohol.
Posteriorment, es va compro-
var que el detingut duia 10 dè-
cims de loteria i 312 euros que 
havia sostret el mateix dia, 9 
de setembre, de l’interior d’un 
local social del Pla de la Font. 
Per aquest fet, també se li va 
imputar un delicte de furt.

ROGER VÁZQUEZ / LA VEU

El passat 8 de setembre, per 
la festivitat de la Mare de Déu 
de la Serra, es va celebrar a 
Montblanc la quarta edició de 
la “Convidada dels Veguers”, 
un acte que vol fer partícips 
de la Festa Major uns convi-
dats d’excepció: gegants his-
tòrics, centenaris, represen-
tatius i poc habituals de trobar 
fora de les seves respectives 
poblacions, invitats pels “Ve-
guers” –els gegants de l’entitat 
que representen els primers 
fundadors de la vila de l’any 
1163–. Enguany, els convidats 
han estat els gegants de la 
ciutat d’Igualada, vila de llarga 
tradició gegantera.
La festa va començar amb 
l’arribada dels gegants iguala-
dins a la plaça Sant Miquel, on 
foren rebuts pels amfitrions. 
Un cop fetes totes les presen-
tacions i el lliurament d’un ram 
a la geganta d’Igualada, va 
començar la cercavila, que va 
veure dansar als gegants pels 
diferents carrers i places del 
Montblanc medieval.
La cercavila, va arribar a l’es-
glésia de Santa Maria on tin-
gué lloc el moment àlgid de la 
diada. Convidats i amfitrions, 
van entrar solemnement al so 
de l’orgue barroc de 1607, tot 

La Convidada dels Veguers de 
Montblanc, amb segell igualadí

oferint els seus balls de proto-
col. Els convidats van dansar 
el “Ball dels Gegants d’Iguala-
da”, d’autor desconegut i co-
reografia dels portadors de la 
imatgeria festiva de la ciutat, i 
els amfitrions van el “Ball So-
lemne dels Veguers de Mont-
blanc”, amb música de Josep 
Maria Amorós i coreografia de 
Ferran Saez.
Un cop finalitzat l’acte dins 
l’església, convidats i amfitri-
ons, van fer la baixada festiva 
per les escales de Santa Ma-
ria, direcció a la Plaça Major, 
on varen tenir lloc els darrers 
balls de lluïment, els actes 
institucionals amb l’intercanvi 
d’obsequis i els parlaments 
de les diferents autoritats pre-
sents. La festa va cloure amb 
la cercavila de comiat, que po-
sava la cirereta al pastís del 
que fou la quarta “Convidada 
dels Veguers de Montblanc”.
Així doncs, Igualada passa a 
formar part del selecte grup de 
gegants, de rigor històric i amb 
llarga tradició gegantera, con-
vidats pels Veguers. En edici-
ons anteriors han participat la 
Família Robafaves de Mata-
ró, els Grossos de Vilanova i 
la Geltrú i els de la Ciutat de 
Valls. 

REDACCIÓ / LA VEU

El mes d’octubre l’Associació 
Dones amb Empenta engega 
rà el curs dels tallers de crian-
ça dirigit a pares i mares que 
s’estrenen en la maternitat/ 
paternitat o bé que sumen un 
nou fill/a i que volen compar-
tir aquesta experiència amb 
altres famílies que es troben 

Curs de tallers de Criança
en la mateixa situació. El ta-
ller “Compartim la criança” es 
realitzarà a la Casa del Parc 
del Xipreret els dimarts de 10 
a 11:30h, del 6 d’octubre al 24 
de novembre. Les persones 
interessades en participar  po-
den fer la preinscripció trucant 
al 93 8045482. Les places són 
limitades i el cost és de 10€.

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)
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La primera edició de «Les ide-
es es mouen», concurs d’in-
novació energètica impulsat 
per Endesa en col·laboració 
amb la Fundació Universitat-
Empresa, s’adreça a estudi-
ants universitaris i de formació 
professional dels centres ca-
talans especificats a les bases 
del concurs que tinguin menys 
de 26 anys.
L’objectiu d’aquest concurs 
és despertar la creativitat i la 
iniciativa dels estudiants i fo-
mentar la generació d’idees 
relacionades amb l’energia 
elèctrica, compatibles amb al-
gun dels reptes i els compro-
misos de la companyia.
Les iniciatives han d’estar 
vinculades a la innovació, 
l’eficiència energètica, l’elec-
trificació de la demanda, la 
protecció del medi ambient 
i l’entorn, l’excel·lència en 
l’atenció al client o la qualitat 
del servei energètic.
Els interessats podran presen-
tar les seves idees fins al 16 
d’octubre al web www.laside-
assemueven.com.
Després del tancament del 
període de presentació de les 
idees, un jurat seleccionarà 
tres projectes finalistes. Els 
estudiants tindran l’oportu-
nitat de compartir les seves 
propostes amb experts d’En-
desa en la matèria, que col-
laboraran per enriquir la inici-
ativa. Aquestes trobades es 
duran a terme a l’interior d’un 
vehicle elèctric, anomenat En-
desa Van. Finalment, al mes 
de novembre, el jurat emetrà 
la seva decisió. El lliurament 
de premis es farà a les ofici-
nes d’Endesa a Barcelona.
El guanyador del primer pre-
mi rebrà 3.000 euros i una 
beca en el programa d’inici-
ació professional STEP de la 
FUE, amb formació acadèmi-
ca i pràctiques remunerades a 
Endesa. A més, es concedirà 
un premi de 1.500 euros per al 
segon classificat i un premi de 
1.000 euros per al tercer.
Després d’aquesta primera 
edició de «Les idees es mo-
uen» a Catalunya, es preveu 
fer noves convocatòries a An-
dalusia i Madrid.
El concurs s’emmarca en el 
conjunt d’iniciatives que de-
senvolupa Endesa per atraure 
i retenir el talent jove. Durant 
els anys 2013 i 2014 la com-
panyia va formar 774 joves 
mitjançant el seu programa de 
beques i va fer 565 acords de 
pràctiques, dels quals el 20% 
van donar lloc a incorporaci-
ons en plantilla. 

Ofici de Sant Bartomeu, per la Festa Major.

Festes al barri 
de MontserratUna dotzena d’entitats ja han signat el 

manifest per a la festivitat del 24 d’agost REDACCIÓ 

Aquest cap 
de setmana 
el barri de 
Montserrat 
celebra les 
seves fes-
tes. Aquests 
són els ac-
tes previs-
tos, tots ells 
a la plaça Montserrat:
Divendres 18
- a les 9 del vespre, Xupinazo.
- a les 10, festa temàtica dels 
anys 80.
Dissabte 19
- A les 10.30, Campionat d’es-
cacs. Inscripcions a les 10.
- A les 5, activitats infantils i 
xocolatada. 
- A les 9, botifarrada popular.
- A les 10, II Concurs Mostra el 
teu talent. 
- A les 12, ball disco mòbil.
Diumenge 20
- A les 12, Missa a l’esglèsia.
- A 2/4 de 2, homenatge al Sr. 
Martos.
- A les 7, homenatge al “Soci 
més Gran”.
- A 1/4 de 8, ball de fi de festa.

Cursos gratuïts de 
tall i patronatge i de 
pintar sobre roba
REDACCIÓ / LA VEU

Al Casal del Passeig, organit-
zen un taller de Patronatge i 
tall on ensenyaran a dissenyar 
el patró i a tallar una peça de 
roba, en concret uns panta-
lons. Del 6 d’octubre al 15 
de desembre, dimarts de 19 
a 20.30h. A càrrec de Glòria 
Malvehy. L’activitat és gratuïta 
( es paga cost del material ).
També fan el nou taller de 
Pintem sobre roba, on podràs 
crear i pintar sobre qualsevol 
suport de tela; vanos, espar-
denyes, samarretes, draps 
de cuina, etc. Del 6 d’octubre 
al 15 de desembre, dimarts 
de 10 a 11.30h. A càrrec de 
Gemma Gallego. L’activitat és 
gratuïta ( es paga cost del ma-
terial ).
Per a més informació i inscrip-
cions podeu trucar el tel. 93 
803 33 12. 

La marató de donació 
de sang es farà a 
l’Ateneu Igualadí
REDACCIÓ / LA VEU

L’habitual marató de donació 
de sang a Igualada canviarà 
d’escenari a la propera edició, 
deixant les instal.lacions de 
Mutua Igualadina per passar a 
l’Ateneu Igualadí. 
Serà el 26 de setembre, la set-
mana vinent, de 10 del matí a 
10 del vespre.

Endesa premia 
amb fins a 3000€ 
les millors idees 
d’estudiants 
universitaris i de FP REDACCIÓ / FESTHI

El debat sobre la conside-
ració com a festiu del dia de 
Sant Bartomeu, data històrica 
i centre simbòlic de la Festa 
Major d’Igualada, torna a estar 
sobre la taula. Així ho reclama 
un manifest, signat fins al mo-
ment per una desena d’asso-
ciacions culturals de la ciutat 
-i a l’espera de resposta per 
part d’altres-, on s’exposa la 
conveniència de tornar a con-
siderar festiu el dia 24 d’agost. 
En el document es detallen els 
motius de la demanda i s’insta 
a les institucions i a la ciutat a 
obrir el debat sobre què s’ha 
de fer en els propers anys 
amb aquest dia de festa.
La data, que ja havia sigut fes-
tiu fins el 1976, ha anat oscil-
lant des d’aleshores entre la-
borables i caps de setmana, 
coincidint només ocasional-
ment amb la data marcada 
com a festiva, i a vegades ca-
ient fins i tot fora de Festa Ma-
jor. Actualment, el dia de fes-
ta està establert en el dilluns 
posterior al cap de setmana 
de les festes, caigui en la data 
que caigui del calendari.
A prop de 40 anys del canvi 
de model, i remarcant el gran 
canvi que ha experimentat la 
Festa Major de la ciutat en 
els últims anys -més viscu-
da i participada que mai-, les 
entitats culturals aposten per 
tornar a fixar el festiu en el ca-

lendari. Argumenten que això 
permetria transitar cap a un 
programa d’actes centrat en 
unes dates fixes, evitant així 
haver d’anar reformulant anu-
alment el dia i hora de certes 
activitats (com s’ha vingut fent 
en els últims anys), alhora que 
afirmen que la mesura avança 
en la línia lògica de reivindicar 
el patrimoni i les singularitats 
de la ciutat i de la festa. 
El manifest, que ha sigut im-
pulsat per la Federació del 
Seguici Tradicional Històric 
d’Igualada (FESTHI) i per la 
colla castellera local, els Moi-
xiganguers d’Igualada, ha 
anat rebent el suport d’altres 
associacions culturals i pro-
perament serà transmès a 
l’Ajuntament per tal que pu-

gui obrir-se el debat neces-
sari. Mentrestant, el manifest 
segueix obert a l’adhesió de 
noves entitats, que poden fer-
se’n signatàries contactant per 
correu electrònic amb info@
festhi.cat.
De moment, han signat el ma-
nifest la Federació del Seguici 
Tradicional Històric d’Iguala-
da, Moixiganguers d’Igualada, 
Colla Gegantera del Bisba-
let, Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada, Ateneu Iguala-
dí, Protons, Ball de Bastons 
d’Igualada, Ball de Cercolets 
d’Igualada, Ball de Pastorets 
d’Igualada, Ball de Sant Mi-
quel i els Diables d’Igualada 
i Trabucaires d’Igualada “Els 
Voladors”.

El Bisbat de Vic es mobilitza 
per acollir refugiats de guerra
REDACCIÓ / LA VEU

Després del comunicat del Bis-
bat de Vic sobre l’acollida de 
refugiats que s’ha fet arribar 
a totes les parròquies i comu-
nitats cristianes, Càritas ja ha 
començat a treballar per coor-
dinar l’acollida de refugiats. Ja 
s’ha reunit, de manera urgent, 
la Comissió d’immigració de 
Càritas Catalunya per fer un 
treball de conjunt. Càritas as-
sumeix la responsabilitat de 
coordinar les diferents iniciati-
ves en nom del Bisbat de Vic 
i ja diverses parròquies d’arreu 
de la diòcesi han mostrat la 
seva disponibilitat. 
A l’Anoia diversos ajuntaments, 
entitats i col.lectius ja han man-
tingut trobades per a coordinar 
l’actuació en l’operatiu d’arriba-
da de refugiats. L’Ajuntament 
d’Igualada ha overt també un 
canal a la seva pàgina web 
igualada.cat on els particulars 
poden oferir la seva llar com a 
acollidors.
De fet, la Generalitat estima 

que li assignaran un 20% dels 
35.000 refugiats que l’estat es-
panyol ha previst acollir, la qual 
cosa voldria dir unes 7.000 
persones.
Els preparatius van enfocats a 
acollir “de manera progressiva 
aquestes persones a partir de 
dos mesos”, que és el que la 
UE ha anunciat. Però el comi-
tè de coordinació preveu (i es 
prepara per a) “tots els escena-
ris”, inclòs el d’una “crisi huma-
nitària de més llarg abast que 
requereixi acollir molta més 
gent de forma sobtada”, ha ex-
plicat Àngel Miret, nomenat pel 

govern català com a coordina-
dor de l’acollida.
Ja s’ha començat a fer l’ inven-
tari de recursos per acollir els 
refugiats,  amb l’objectiu que 
sigui “una acollida amb la mà-
xima normalitat familiar possi-
ble”, és a dir, fugint de grans 
recintes i buscant més aviat 
habitatges per ubicar aquestes 
persones de forma “disgrega-
da”, en grups de 4 o 5 persones 
i preferiblement en pisos “però 
fora del mercat d’habitatges, 
per evitar entrar en competèn-
cia amb la població autòctona 
que també en necessita”.  
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El creador de la marca Ku-
kuxumusu, Mikel Urmeneta, 
signa aquest any el cartell 
de la 34a Setmana del Cava 
de Sant Sadurní, que es ce-
lebrarà del 3 al 25 d’octubre. 
La festa, que s’ha presentat 
aquest dimarts al vespre, vol 
ampliar el volum de consumi-
dors joves. Per aquest motiu, 
dedicarà un congrés-simposi 
per analitzar la forma d’aproxi-
mar-se a aquest públic i es ce-
lebrarà novament una Nit Jove 
del Cava. Al mateix temps, 
durant la celebració s’investi-
rà l’actriu i model Carla Nieto 
com a Reina del Cava, mentre 
que l’escultor Jaume Plensa 
serà nomenat Confrare d’Ho-
nor. El programa d’actes l’in-
augurarà el pregó de l’artista 
ReEugenio i englobarà diver-
sos esdeveniments de promo-
ció i anàlisi del sector.
Des de la Confraria del Cava, 
el seu president, Toni de la 
Rosa, ha remarcat la voluntat 
“d’apropar als joves el con-
sum moderat de cava”. Així, 
ha anunciat que l’objectiu del 
Simposi que es celebrarà el 
proper 14 d’octubre a Sant 
Sadurní és “trobar entre tots 
quines són les receptes per 
arribar més i millor als joves, i 
per ensenyar-los tota la cultu-
ra associada”. Un dels primers 
passos amb què volen fomen-
tar aquesta aproximació és el 
disseny d’un cartell juvenil. A 
través d’un missatge de vídeo, 
el seu creador, Mikel Urmene-
ta, ha explicat que la imatge 
vol ser “un brindis” de la festa, 
amb colors cridaners.
Per la seva part, el conseller 
d’Agricultura, Jordi Ciuraneta, 
ha afirmat que “el cava parla el 

Kukuxumusu signa el cartell 
de la Setmana del Cava

llenguatge dels joves”, afegint 
que “cal que aconsegueixi in-
troduir-se als seus espais quo-
tidians, com han aconseguit 
altres begudes”. Per millorar el 
volum de consumidors joves, 
Ciuraneta ha encoratjat el sec-
tor a treballar de forma unida. 
Un missatge de treball conjunt 
que també els ha adreçat pel 
que fa a la projecció interna-
cional: “arreu del món han de 
conèixer el cava, què vol dir 
i quines particularitats té”, ha 
dit.
Pel que fa al desplegament 
del programa d’actes, la 34a 
Setmana del Cava arrencarà 

el dia 3 d’octubre amb la co-
ronació de Carla Nieto com a 
Reina del Cava, que rellevarà 
l’esportista Ona Carbonell. En 
el seu recorregut artístic, Nie-
to ha treballat a les sèries ‘El 
síndrome de Ulises’, ‘Acusa-
dos’ i ‘Cuéntame’, i també al 
cinema, amb ‘Café solo o con 
ellas’ i ‘Las 13 rosas’. La ma-
teixa nit del 3 d’octubre es po-
drà escoltar el pregó de ReEu-
genio, mentre que serà el dia 
17 quan Jaume Plensa serà 
investit Confrare d’Honor. La 
resta del programa el comple-
ten activitats gastronòmiques, 
lúdiques i esportives.

L’ACA millora la funcionalitat de 
l’estació d’aforament del riu Anoia

L’Agència Catalana de l’Aigua 
ha desenvolupat recentment 
diverses actuacions de man-
teniment i millora a dues esta-
cions d’aforament de la conca 
del riu Anoia, concretament la 
de la riera de Carme al seu 
pas per la Pobla de Claramunt 
(comarca de l’Anoia) i la del riu 
Mediona al seu pas per Sant 
Quintí de Mediona (comarca 
de l’Alt Penedès).
Cal tenir en compte que una 
estació d’aforament és una 
instal·lació situada en un punt 
d’un corrent d’aigua i dotada 
dels dispositius tecnològics 
adequats per mesurar-ne i 
transmetre la dada de nivell 
d’aigua, entre d’altres. Actu-
alment existeixen 92 punts 
de control fonamentals per a 
la gestió, control i explotació 
dels recursos hídrics, tant su-
perficials com subterranis.
Les actuacions desenvolu-
pades a la conca de l’Anoia 
han consistit principalment en 
diverses tasques de neteja i 
millora de la funcionalitat de 
les seccions i pous de mesu-
ra del nivell d’aigua, calibratge 
dels sensors hidrològics per a 
la mesura del nivell i verifica-
ció dels sistemes energètics i 
de comunicació de les dades 
hidrològiques.
Aquests punts de control apor-

ten dades que permeten rea-
litzar una gestió dels recursos 
hídrics correlacionant els su-
perficials amb els subterranis, 
en aquest cas, el riu Mediona, 
la riera del Carme i de l’aqüí-
fer de Carme Capellades tam-
bé monitoritzat amb punts de 
control de suport.
Els treballs faran possible, per 
una banda, una millor gestió i 
control dels recursos subterra-
nis de l’aqüífer Carme Cape-
llades, i per l’altra controlar el 
cabal circulant del riu Mediona 
en cas d’avingudes.
Per consultar dades del ca-
bal d’aquesta estació d’afo-
rament, pots fer-ho a través 
de l’aplicació de consulta de 
dades de l’aigua i el medi de 
l’ACA.
Les mesures dutes a terme 
s’engloben dins les tasques 
que l’Agència desenvolupa de 
manera periòdica per al man-
teniment i la millora funcional 
i tecnològica en infraestructu-
res de control automàtiques 
de la seva propietat, amb l’ob-
jectiu de garantir una correcta 
informació en temps real de 
diverses variables de control 
hidrològic i hidràulic de gran 
importància per a la gestió 
dels recursos hídrics i episo-
dis d’avinguda a les conques 
internes de Catalunya.

La Mostra de Vins de Sitges 
amplia els dies de fira
La Mostra de Vins, que cele-
brarà del 10 al 12 d’octubre la 
9ª edició, arriba a Sitges amb 
novetats destacades i amb la 
voluntat d’ampliar la dimensió 
d’aquesta iniciativa, que s’em-
marca en la Festa de la Vere-
ma. Enguany el públic podrà 
gaudir també de la sala de tast 

per acompanyar els vins i ca-
ves amb productes gastronò-
mics. La Mostra s’instal·larà al 
Passeig de la Ribera, a la zona 
de La Fragata, dissabte i diu-
menge, de les 12 a les 15.30 
hores i de les 17 a les 22, i en 
el mateix horari de matí i de 17 
a 20 hores, dilluns. 
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ÒDENA / LA VEU

Aquest proper diumenge 20 
de setembre se celebrarà la 
5a edició de la Fira de la Vi·
nyala, que  començarà a les 
10 del matí fins el migdia. Hi 
haurà la degustació gastronò·
mica de plats cuinats amb vi·
nyales, fets per diferents res·
taurants, i els tiquets seran de 
8 euros. A més de la degus·
tació, si  porteu la vostra car·
manyola (també en trobareu 
a la fira) us podreu endur les 
vinyales cuinades a casa. A 
més, la Confraria de la Vinyala 
i el cuiner Josep Vivancos cui·
naran grans paelles de vinya·

les , també per degustar-les.
A les 11 del matí, a la matei·
xa Plaça Major, començarà la 
Festa de la Verema, que des 
de l’any 1995 s’encarregava 
l’Associació de Veïns del car·
rer de la Guixera (primer se 
celebrava l’11 de setembre i 
després s’inclogué a la Fira de 
la Vinyala) i enguany passa el 
relleu a l’Associació de Petits 
Viticultors de la Conca d’Òde·
na. Els asssistents podran tas·
tar el most resultant del pro·
cés. I al final se sortejarà, com 
és tradició, la bota de mistela.
D’altra banda, al llarg de tot el 
matí hi haurà la mostra de pro·

Tot a punt per a la 5a Fira de la Vinyala d’Òdena

ductes i artesania alimentària 
de l’Anoia sota el nom “L’Ano·
ia del camp a la taula”, i és que 
el Consell Comarcal de l’Anoia 
potencia el consum i la visibili·
tat dels productes de proximi·
tat autòctons de la comarca. 
A la mateixa Fira s’hi trobaran 
productors de cargols, utensi·
lis emprats en el món del car·
gol i productes de bijuteria i 
decoració, tenint el cargol com 
a protagonista. A més hi haurà 
activitats infantils: curses in·
fantils de vinyales, jocs de la 
vinyala, i el taller de vinyales 

fetes amb sorres de colors. 
I no hi faltarà l’exposició de 
cargols de fòssils de la Conca 
d’Òdena de tal manera que 
es podrà constatar com era la 
vida animal i vegetal a Òdena 
fa milions d’anys.
Al punt del migdia, a la Plaça 
Major, es farà l’atorgament 
dels Premis Vinyala d’Òdena 
a un pagès del terme i a la iaia 
i a l’avi de més edat del muni·
cipi. Podreu trobar més infor·
mació de la Fira de la Vinyala 
a la web www.firadelavinyala.
cat

I serà el dia 4 d’octubre, tam·
bé inclosa dins la programació 
de la Fira de la Vinyala, quan 
es realitzarà una caminada de 
10 km pensada des de la Colla 
Excursionista Òdena Matinera 
(CEÒM) i  en el recorregut 
es podran veure barraques 
de pedra seca. Se sortirà del 
Parc de la Font a les 8.30 h.
La Fira de la Vinyala, que se 
celebrarà a la Plaça Major, 
carrer Rosari i carrer Ver·
daguer,  s’organitza des de 
l’Àrea de promoció Econòmica 
de l’Ajuntament d’Òdena i la 
coordinació i la producció va a 
càrrec de Mapamundi Produc·
cions. Quant a col·laboradors, 
hi ha la Diputació de Barce·
lona, el Consell Comarcal 
de l’Anoia, la Confraria de la 
Vinyala, L’Anoia del camp a 
la taula, la Xarxa de produc·
tes de la terra, a més de les 
associacions i empreses col·
laboradores: Associació de 
Petits Viticultors de la Conca 
d’Òdena, la Colla Excursionis·
ta Òdena Matinera, La Coope·
rativa Saüc (Ca n’Aguilera de 
les Rovires), Pubillatge d’Òde·
na, el Sr. Manuel Fernández i 
la Sra. Maria Pujabet.

CARME / LA VEU

El passat dimarts 8 de setem·
bre, a Sant Hilari Sacalm, es 
varen entregar els distintius 
de qualitat a les Viles Florides 
2015.
El reconeixement fou recollit, 
en nom de l’Ajuntament de 
Carme, pel mateix alcalde Sr. 
Jordi Sellarès. 
Carme, per segon any con·
secutiu és l’única població de 
l‘Anoia en aconseguir aquesta 
distinció. Enguany s’han no·
menat un total de 68 munici·
pis, entre ells Olot, el més ben 
qualificat, Almacelles, Cabrera 
de Mar, Calafell, Campdevà·
nol, Cardedeu, Figueres, Ge·
lida, Llagostera, Llinars, Lloret 
de Mar, Martorell, Platja d’Aro, 
Ripoll, Roses, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Hilari Sacalm, 
Sant Joan de les Abadesses, 
Tavertet, Vic, Vilanova de Sau, 
Vilassar de Mar, Vila·seca, etc 
Viles florides és un moviment 
impulsat per la C.H.O.C. per 
tal de fomentar la millora de 

l’espai verd a tots els nivells: 
municipal, fires, comerços, es·
coles, particulars i per fer créi·
xer l’ interès per la natura. 
La iniciativa principal de Viles 
Florides és distingir aquells 
municipis que destaquen per 
l’actuació real, conscient i de 
llarga durada en matèria d’en·
jardinament i millora de l’espai 
urbà i la qualitat de vida dels 
seus habitants. 
Per tal d’ampliar la participació 
i oferir la possibilitat als parti·
culars de formar part del mo·
viment, Viles Florides compta 
amb les iniciatives florides 
de: espais públics florits, col-
lectius florits, racons florits i 
llars florides. Es tracta de fo·
mentar els espais verds també 
a nivell privat en els balcons, 
les escoles, els carrers, els 
comerços o els jardins par·
ticulars, i donar l’oportunitat 
als seus propietaris o a les 
entitats que els gestionin de 
promocionar-los a través de la 
pàgina web de Viles Florides 

(www.vilesflorides.cat).
Noves categories, doncs, és 
una crida a la participació ciu·
tadana. A què associacions de 

Carme torna a ser reconeguda, per segon any 
consecutiu, amb el distintiu de Vila Florida

veïns, casals, restaurants, bo·
tigues, escoles i altres entitats 
contribueixin a omplir de verd 
el que tenen més proper: els 

balcons, els patis, els jardins, 
els aparadors o els interiors.
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Conca d’Òdena

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La Unión Cultural Extemeña 
Anoia celebra la festa en ho-
nor a la Virgen de Guadalu-
pe, patrona d’Extremadura, 
aquest diumenge. Durant tot 
el dia tenen previst celebrar 
diferents actes a la seu soci-
al de l’entitat, al carrer Rosari, 
24. Començaran amb la tradi-
cional degustació de migas i 
dolços típics, a les 9 del matí.

Un dels actes centrals serà la 
celebració en honor a la ver-
ge, a les 12 del migdia. Abans, 
sortiran en processó amb la 
imatge fins a l’església de 
Sant Hilari, tot i que no hi hau-
rà mossèn per oficiar la missa 
i serà una celebració a càrrec 
dels membres de l’entitat, amb 
la música i les veus del cor El 
sentir de una tierra. 
D’entre les activitats destaca 

La Unión Cultural Extremeña honora la 
Guadalupe, patrona extremenya

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Aquest dimarts han començat 
el curs els 480 alumnes de se-
cundària de l’institut Pla de les 
Moreres de Vilanova del Camí. 
A diferència de la baixada de 
la natalitat i en conseqüència 
d’alumnes de P3, a secundà-
ria s’ha incrementat el nom-
bre d’alumnes de secundària 
i també ha afectat a l’Institut 
Pla de les Moreres, concreta-
ment en el grup d’alumnes de 
1r d’ESO. 
Les classes no van poder co-
mençar dilluns, perquè encara 
s’estaven enllestint els bar-
racons que el centre estrena 
aquest curs 2015-2016. Se-
gons explica la regidora d’En-
senyament vilanovina, Merit-
xell Humbert, la Generalitat ha 
realitzat les obres de manera 
accelerada i una mica impre-
vista, pràcticament en dues 
setmanes. La regidora reco-

neixia a Ràdio Nova que enca-
ra no ha pogut anar al centre 
a comprovar el resultat, però 
que té previst fer-ho aquest 
dimecres per poder també, 
intercanviar impressions amb 
l’equip educatiu. 
D’altra banda, aquest mateix 
dimarts, a les 19h, hi ha una 
reunió informativa per a ma-
res i pares d’alumnes de 1r 
d’ESO. En aquesta reunió és 
previst facilitar informació a 
les famílies sobre la incorpo-
ració dels seus fills al centre;  
normes de funcionament, ca-
lendari escolar, material que 
cal portar i programació d’ac-
tivitats i serveis. Des de l’insti-
tut recorden que l’educació és  
una responsabilitat comparti-
da de la família i l’escola i per 
tant assenyalen la importància 
d’assistir a la reunió informa-
tiva.

Comença el curs a l’IES Pla de 
les Moreres amb més alumnes a 
1r d’ESO i estrena de barraconsIGUALADA / LA VEU

La regidoria de Promoció 
Econòmica està preparant 
per al proper 26 de setembre 
una acció comercial al centre 
de la ciutat. L’han anomenat 
“Vilashoping nit de tapes” i 
combinarà les parades del 
comerç local, artesans i enti-
tats locals amb música i gas-
tronomia. 
Segons explica el regidor de 
Promoció Econòmica, Jordi 
Barón, aquesta festa substi-
tueix la festa del color i les ta-
pes que la regidoria muntava 
cada mes de juny aprofitant 
el sorteig dels premis del Co-
merç als barris antics. Aquest 
any, “es va creure oportú”, diu 
Barón, “transformar aquesta 
festa i actualitzar-la per pro-
mocionar el comerç local i 
atraure públic tant local com 
de la comarca”. 
A diferència d’altres anys i 
d’altres iniciatives comerci-
als, el Vilashoping incorpora 
una mostra del comerç local, 
un espai dedicat als artesans 
locals i un espai de promoció 
de les entitats locals. El gran 
repte d’aquesta activitat, ha 
estat, explica el regidor de 
Promoció Econòmica, incor-
porar els bars i restaurants. 
Ho faran al costat dels esta-
bliments del Mercat Municipal 
en un espai gastronòmic en el 
que s’oferiran tapes. 
La venda de tiquets per a les 
tapes es farà a la pròpia pla-
ça del Mercat aquella matei-
xa tarda. Les tapes que ela-
boraran els comerciants del 

mercat es posaran a la venda 
per un euro mentre que les 
que elaborin els diferents res-
taurants, variaran de preu en 
funció dels productes i de la 
seva elaboració. Tot i així, Ba-
rón ha assegurat que seran 
preus assequibles. També ha 
confirmat que hi haurà barra 
de begudes que anirà a càr-
rec del Café del Mercat.
I una altra novetat del Vilas-
hoping és la incorporació de 
la música en directe a la fes-
ta. El regidor explica que s’ha 
planificat un concert amb el 
grup Cybee, finalista de dos 
premis Enderrock, amb la 
voluntat de generar un pol 
d’atracció de visitants. El con-
cert començarà a dos quarts 
de deu del vespre. 
Com que s’ha previst que 
aquesta sigui una festa en la 
qual pugui participar tota la 
família, també hi haurà entre-
teniment per als més petits. 
Endinsa’t ha preparat, de cinc 

a vuit del vespre, un espai de 
joc i manualitats per a la quit-
xalla. 
La mostra del comerç, que 
compta amb una desena 
d’establiments, començarà a 
partir de les sis de la tarda. 
Està confirmada la partici-
pació de Models, El Golafre, 
Anfora’s, Imagine Fina Moda, 
Punt Viatges, Merceria San-
dra, Sweet India- Roba i pro-
ductes de la India, Sigrid In-
formàtica, Dietètica La Bona 
Salut i Gonzalo.
També tindran parada dos 
artesans locals: Artesania 
J.Pons i el Baúl del Capitán i 
tres entitats locals: Anyda: te-
ràpies naturals i disciplines as-
sociades, +Qcine i Endinsa’t. 
I pel que fa els restauradors: 
està prevista la participació 
d’una desena d’establiments: 
Asador Los Gemelos, La Cui-
na de Can Papasseit, Pizza 
Mamma, Cafeteria Sweet In-
dia, Creperia Ana, Forn de Pa 
i degustació Orígens i els cinc 
comerços del Mercat: Can-
saladeria Molina, Carnisseria 
Mari Carmen, Peixos Aurora, 
Pesca Salada El Boquerón i 
el Cafè del Mercat.
Valorant la nodrida participa-
ció dels comerços locals, Jor-
di Barón està convençut que 
aquesta serà una mostra molt 
satisfactòria i no ha dubtat en 
utilitzar els micròfons de Rà-
dio Nova per convidar tothom 
a participar a la festa. 
En cas de pluja, aquest acte 
es portarà a terme a Can Pa-
passeit.

‘Vilashoping nit de tapes’, una cita 
atractiva per a restauradors i comerç

també el dinar de germanor, 
cap a les 2 -els tiquets es po-
den reservar al bar social. La 
sobretaula comptarà amb les 
actuacions del cor Rociero 
Virgen de la Cabeza de Cape-
llades. Cap a les 6 de la tar-
da, també actuarà el grup de 
playback de l’entitat, Teatro 
60.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

S’ha obert la preinscripció 
dels cursos d’anglès: English 
Elementay i English Pre-Inter-
mediate (Nivell 2). Ambdós els 
impartirà Partner-solucions.
biz i començaran a l’octubre. 
Es faran en dimarts i dijous, el 
de nivell elemental de 18:30 a 
20h, i l’avançat, de 20:15h a 
21:45h. En aquest cas es farà 
una prova de nivell obligatòria 
el dia 24 de setembre a les 
19h a l’Edifici d’Entitats. 

El curs elemental està adre-
çat a persones que vulguin 
començat l’aprenentatge 
d’aquesta llengua estrangera. 
Pel que fa al curs avançat està 
pensat per a persones que ja 
tinguin una base de l’idioma i 
vulguin aprofundir en l’apre-
nentatge. 
Per a inscripcions cal adreçar-
se a l’àrea d’Educació i Cultu-
ra. En ambdós casos el preu 
és de 50 euros trimestral o  45 
euros per a persones a l’atur. 

Classes d’anglès elemental o 
avançat per començar el nou curs
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REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament de Montbui ha 
obert un expedient per conèi-
xer les causes i depurar res-
ponsabilitats del despreniment 
parcial d’una part del mur d’es-
cullera que s’està construint al 
riu Anoia, a la zona del barri del 
Pi. Durant els darrers dies tèc-
nics de l’empresa Moix -exe-
cutora de l’obra- i els tècnics 
responsables de la direcció 
de l’obra han estat treballant 
per trobar les causes i soluci-
ons d’un despreniment que ha 
succeït a la fase final d’aques-
ta obra, la qual no estava re-
cepcionada per l’Ajuntament. 
Aquest despreniment va suc-
ceir la matinada del divendres 
11 de setembre, i va comptar 
amb una ràpida intervenció 
dels efectius de la Policia Lo-
cal de Montbui, els Bombers, i 
també hi va ser present l’alcal-
de Teo Romero. Tots van cons-
tatar que no hi havia cap situ-
ació de perill imminent ni cap 
afectació ni danys a persones. 
Els cossos de seguretat van 
balisar l’accès a la zona afec-
tada pel despreniment. 
De forma immediata, des de 
l’Ajuntament de Montbui es va 
informar de l’incident a l’em-
presa Moix, que es l’encarre-
gada de realitzar aquesta ac-
tuació. 
Des del consistori també es 
van posar en contacte amb la 
direcció facultativa de l’obra 

Preocupació pel despreniment d’una part del talús 
del riu Anoia a Montbui

perquè treballin ràpidament 
en la reparació i en vetllar per 
la màxima seguretat de l’obra 
que estan realitzant. Com ex-
plica l’alcalde Teo Romero 
“des de l’Ajuntament de Mont-
bui sempre vetllem perquè la 
seguretat sigui el primer ele-
ment a vigilar en tota obra pú-
blica. L’Ajuntament de Montbui 
treballarà per depurar les res-

ponsabilitats que s’hagin po-
gut derivar d’aquest incident 
i, sobre tot, per garantir que 
el nou talús del barri del Pi si-
gui l’element de seguretat en 
l’àmbit fluvial que reclamen els 
veïns del barri del Pi i els ciuta-
dans de Montbui en general”.  
Les obres del nou talús sobre 
el riu Anoia al barri del Pi es 
trobaven molt avançades. Es 

Part del talús sota el barri del Pi va cedir el passat onze de setembre.

MONTBUI / LA VEU

Aquest proper dimarts dia 22 
de setembre començarà la 
24a Setmana de la Gent Gran 
de Montbui. Es tracta d’un 
conjunt d’activitats adreçades 
al col·lectiu de la gent gran 
montbuienc, amb diferents 
propostes festives, culturals, 
lúdiques... Les activitats de la 
Setmana de la Gent Gran tin-
dran com a destacat colofó el 
Dinar de la Gent Gran que es 
celebrarà a Mont-aQua el diu-
menge 5 d’octubre. 
Les activitats començaran 
aquest dimarts amb el taller 
“Entrena per un envelliment 
saludable”. L’objectiu d’aques-
ta activitat, que es farà a la 
Sala Polivalent La Vinícola en-
tre les 16.30 i les 18.30 hores 
és donar pautes als avis i àvi-
es montbuiencs per tal de tenir 
un envelliment saludable.
El dimecres dia 23 continua-
ran les activitats amb un Cine-
Fòrum que es durà a terme a 
la Sala de Petit Format Mont-
Àgora. Es projectarà la pel-
lícula “Las chicas de la lence-
ría”, a partir de les cinc de la 
tarda. 
Durant la Setmana de la Gent 
Gran de Montbui no hi faltaran 
xerrades, una tarda d’humor 
i sorpreses, actuacions musi-
cals, exposicions, balls, excur-
sió, la tradicional caminada-
esmorzar al Nucli Antic, bitlles 
i el tradicional Dinar dels Avis 
i les Àvies.

Tot a punt per a la 24a 
Setmana de la gent 
gran de montbui

tracta d’un mur d’escullera de 
100 metres de longitud, cons-
truït amb pedra granítica. L’ob-
jectiu de l’actuació, que està 
íntegrament subvencionada 
per la Diputació de Barcelona i 
els fons europeus (FEDER) és 
millorar l’espai natural entre el 
riu Anoia i millorar la seguretat 
dels habitatges del barri del Pi 
ubicats a tocar del riu.

MONTBUI / LA VEU

Una quinzena d’alumnes de 
l’Institut de Neuss (Alema-
nya) estaran durant aquesta 
setmana a Montbui per realit-
zar un intercanvi de coneixe-
ments, experiències i millorar 
també els idiomes en el marc 
del projecte educatiu Come-
nius, en el qual pren part l’Ins-
titut Montbui des de ja fa uns 
anys. Durant aquests dies els 
alumnes alemanys conviuran 
amb famílies de Montbui i re-
alitzaran nombroses activitats 
per conèixer l’entorn, la cultu-
ra i les tradicions de Montbui, 
l’Anoia i Catalunya.
Aquest dimecres al matí ha 
tingut lloc una recepció a 
l’Ajuntament de Montbui on 
els alumnes de l’institut ale-
many, les seves professores 
i els alumnes montbuiencs i 
professors que els acullen han 
estat rebuts per les autoritats 
del municipi encapçalades 
per l’Alcalde Teo Romero, la I 
Tinent d’Alcalde Elisabeth Ta-
margo i pel regidor de Joven-
tut Abel Fanega. També hi ha 
assistit la directora de l’Institut 
Montbui, Montserrat Costa.
Durant l’acte de benvinguda 
l’alcalde Teo Romero ha des-
tacat la importància d’aquests 

“intercanvis en el marc d’un 
món més global” i ha assenya-
lat que “segur que les experi-
ències compartides d’aquests 
dies us quedaran gravades 
per sempre”. L’alcalde ha 
agraït la gran tasca que es re-
aliza des de l’Institut Montbui 
i ha posat com a exemple “la 
joventut d’alguns dels nostres 
regidors, amb més responsa-
bilitats en el govern del muni-
cipi, el que demostra el bon 
treball que es fa des d’aquest 
centre en la formació de les 
persones”. 
L’estada dels joves alemanys 
inclourà visites pel patrimoni 
històric i artístic de Montbui, 

Una quinzena d’alumnes alemanys de l’Institut 
de Neuss comparteixen estada a Montbui amb 
els alumnes de l’institut

Igualada i la Conca i també 
una visita a Montserrat.

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). 
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ÒDENA / LA VEU

Aquest proper divendres 18 
de setembre En Marc Freixas 
i N’Albert Gàmez presenta-
ran “Música d’Amor i Silenci”, 
a partir de les 9 del vespre i 
finalment es durà a terme al 
Teatre Centre Unió Agrícola 
d’Òdena (Avinguda Manresa, 
103).

Serà un espectacle on hi ha 
poemes del llibre Amor i silen-
ci de Marc Freixas i seran mu-
sicats per l’Albert Gàmez. Un 
espectacle íntim i minimalista, 
on dansen poesia i música i 
t’inviten a la reflexió i a l’amor 
més profund. L’entrada serà 
gratuïta.

Concert amb Marc Freixas i 
Albert Gàmez al Teatre Centre 
Unió Agrícola d’Òdena

ÒDENA / LA VEU

A Òdena es va celebrar la Di-
ada de Catalunya amb dos 
actes, el del dijous dia 10, al 
vespre,  i l’altre el mateix 11 
de setembre, al matí. El pri-
mer, va celebrar-se al Saló de 
plens de l’Ajuntament i sota 
el conceptes Nació? Estat? 
Federalisme? Confederalis-
me? Independència? En Jo-
sep Vicenç Mestre Nogué va 
sintetitzar i exposar de forma 
molt amena alguns d’aquests 
conceptes sobre l’origen del 
nacionalisme català.
Primerament va definir acadè-
micament Nació. Va explicar-
ne els dos orígens, basats en 
Herder i en Renan, per acabar 
constatant segons Hobsbawn 
i Anderson que, efectivament, 
Catalunya és una nació.
Un cop establert el marc pre-
vi, va estructurar els diferents 
models d’estat que existeixen 
-federal, confederal i inde-
pendent-, per constatar que 
l’Estat espanyol ja és federal 
sota l’eufemisme de l’autono-
misme; una mescla entre si-
mètric i assimètric. A més, va 
exposar els motius que van 
fer de la transició democràtica 

del 1978 un pacte imperfecte; 
òptim pel moment històric en 
concret, però que avui dia cal 
renovar.
Finalment, Mestre va reme-
morar els inicis doctrinals 
del catalanisme polític, amb 
Valentí Almirall, Torras i Ba-
ges i Prat de la Riba. Partint 
d’aquestes bases, va repassar 
històricament l’aplicació pràc-
tica d’aquests fonaments ide-
ològics a través dels diferents 
presidents de la Generalitat 
fins als nostres dies.
En definitiva, Mestre va inten-
tar exposar els orígens del ca-

Òdena va celebrar la Diada de l’11 de setembre amb el canvi de 
senyera de la Torre de l’homenatge i una conferència institucional

talanisme polític i els motius 
que històricament han donat 
pas al procés actual d’inde-
pendència. De la nació a l’Es-
tat, dels greuges històrics a 
les proposicions de nous mo-
dels territorials d’encaix i de 
desencaix amb Espanya.
Que cadascú sigui lliure de 
pensar, d’opinar i de votar, 
des del coneixement de la his-
tòria, ja que “la història no ho 
explica tot, però sense la his-
tòria no s’entén res” (Ferran 
Requejo).
D’altra banda, el dia de la Di-
ada de Catalunya es va fer el 
tradicional canvi de bandera a 
la Torre d’Homenatge. Abans 
però, l’alcalde Francisco Gui-
sado va convidar als assis-
tents a visitar el turó. Segui-
dament, es va pujar a la Torre, 

també hi havia la pubilla Ma-
ria Cañas Hernando, l’Hereu 
Hèctor Rodríguez Escudero, 
les Pubilletes d’Òdena i l’Es-
pelt, Gaëlle Guerrero Rico i 

Carla Tena García, respectiva-
ment, i amb tots els assistents, 
es va fer el canvi de bandera 
i qui ho desitjà va poder sig-
nar-la.

CAPELLADES / LA VEU

Un grup d’avis de la Fundació 
Consorts Guasch de Capella-
des va anar d’excursió dim-
cres passat a la platja, a Segur 
de Calafell. Després de donar 
un tomb pel, van prendre un 
refresc i després van dinar en 
una terrassa del Passeig.
Ara, la propera sortida previs-

ta será el dilluns 5 d’octubre al 
matí, per anar fins al Museu 
Molí Paperer de Capellades 
per veure l’exposició del ca-
pelladí Jordi López-Alert. La 
residencia ha col·laborat en 
aquesta exposició, guardant 
els brics, element bàsic del 
procés creatiu.

Excursió dels avis de la 
Fundació Consorts Guasch de 
Capellades a la platja
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LA POBLA DE C. / LA VEU

La coneguda advocada Mag-
da Oranich va presidir, el 
diumenge 13 de setembre, 
el Premi Gumersind Bisbal i 
Gutsems de la Pobla de Cla-
ramunt. Oranich va felicitar la 
tasca de l’Ajuntament per tirar 
endavant aquest certamen en 
pro “de la llengua i la cultura 
catalana que, al llarg de 300 
anys, s’han defensat contra 
aquells que volien que desa-
paregués”.
L’acte acadèmic, organitzat 
per la regidoria de Cultura, va 
tenir lloc a l’Ateneu Gumersind 
Bisbal. En aquesta edició de 
2015 el certamen va quedar 
desert. Segons l’acta del ju-
rat, “després de la lectura i la 
corresponent deliberació, s’ha 
considerat que els originals 
presentats no compleixen els 
mínims exigibles per a la con-
cessió del guardó i, per tant, 
tampoc per a la seva publica-
ció en forma de llibre dins de 
la Col·lecció Claramonte, edi-
tada per l’Ajuntament”. El jurat 
va estar format per Francesc 
Valls i Miquel Gutiérrez, pro-
fessors d’Història Econòmica 
de la Universitat de Barcelo-
na, i Santi Broch, alcalde i en 
representació de l’Ajuntament.
En el seu parlament, Magda 
Oranich es va referir al fet que 
el certamen s’hagués deixat 
desert i va afirmar que “això 

demostra la seriositat d’aquest 
premi i que s’han de complir 
uns requisits per guanyar-lo”. 
De totes maneres, l’advocada 
va encoratjar l’Ajuntament a 
seguir tirant endavant el guar-
dó. 
Oranich va pronunciar un dis-
curs basat en la defensa de 
la cultura catalana i del país. 
“Defensar Catalunya -va afir-
mar-, com deia el president 
Companys, només ho farem 
els catalans”. Oranich va 
cloure el seu parlament citant 
Salvador Espriu: “ens mantin-
drem per sempre més fidels al 
servei d’aquest poble”.

Continuar impulsant el Pre-
mi Gumersind Bisbal
L’alcalde poblatà, Santi Broch, 
que va obrir l’acte, també va 
fer un discurs basat en la de-
fensa de la cultura catalana i 
del país i va esmentar l’im-
portant cita que els catalans 
tenim amb les urnes d’aquí 
pocs dies. “Caldrà apostar fort 
per certàmens com aquest en 
una nova època que esperem 
encetar a partir del 27 de se-
tembre. Com a poble, com a 
nació, cal preservar la nostra 
identitat i la nostra cultura que, 
junt amb la llengua, ens donen 
el símbol d’identitat per excel-
lència”, va dir.
En referència al certamen, 
Broch va afirmar que “tot i que 
la situació econòmica actual 

Magda Oranich lloa el Premi Gumersind Bisbal 
en defensa de la cultura catalana

és complicada, l’Ajuntament 
segueix i seguirà impulsant 
aquest premi que, per la seva 
categoria i el seu valor cultu-
ral, té ressò no només arreu 
de la nostra comarca sinó de 
tot el territori de parla catala-
na”. En aquesta mateixa línia, 

l’alcalde va subratllar que “la 
promoció de la cultura catala-
na és un dels grans reptes de 
les administracions i entitats 
del país; un repte que hem de 
dur a terme si volem preser-
var la nostra tradició, llengua 
i costums”.

L’acte acadèmic, inclòs dins 
de la programació de les Fes-
tes Culturals, va finalitzar amb 
un aperitiu per a tots els assis-
tents. Abans, a l’Ajuntament, 
Magda Oranich va signar el 
Llibre d’Honor.

LA POBLA DE C. / LA VEU

La Pobla de Claramunt acollirà, 
el diumenge 20 de setembre, 
una nova edició de l’Exposició-
Fira d’Art, que serà la vuite-
na. A més d’aquesta activitat, 
el Castell de Claramunt serà 
l’escenari, el dissabte 19 de 
setembre, d’un concert amb la 
formació Stromboli Jazz Band. 
Aquestes dues propostes s’in-
clouen dins de la programació 
de les Festes Culturals, que es 
va iniciar a principi de setem-
bre i que s’allargarà els mesos 
d’octubre i novembre.
El diumenge, de les 10 del matí 
a les 2 del migdia, els racons 
del nucli antic s’ompliran de pa-
rades amb productes i objectes 
elaborats de manera artesanal. 
La majoria dels expositors que 
participaran en aquesta vuite-
na Exposició-Fira d’Art seran 
poblatans però també n’hi hau-
rà d’altres poblacions. Aquesta 
proposta l’organitzen les regi-
dories de Cultura i de Benestar 
Social.
Hi haurà una trentena de para-
des en què els visitants podran 
trobar diferents peces fetes ar-
tesanalment, des de bijuteria, 
a objectes confeccionats amb 
pell, alabastre, obres pictòri-
ques o fotografies. En les al-
tres set edicions, aquesta ac-
tivitat firal ha estat un èxit tant 

de participants com de públic. 
El concert de jazz del dissabte, 
inclòs dins del Cicle de Músi-
ca als Castells promogut per la 
Fundació Castells Culturals de 
Catalunya, tindrà lloc a les 10 
del vespre a la Sala Gran del 
Castell de Claramunt. L’audició 
anirà a càrrec del grup Strom-
boli Jazz Band, formada per 
cinc músics del Camp de Tar-
ragona amb una àmplia forma-
ció i experiència en el món del 
jazz. El preu de l’entrada serà 
de 4 euros i es podrà comprar 
el mateix dia. Hi haurà un ser-
vei d’autobús per pujar fins 
a la fortalesa a partir de les 8 
del vespre des de la plaça de 
l’Ajuntament.

Stromboli Jazz Band està inte-
grat per: Josué García, trompe-
ta; Raül Cid, trombó i veu; Ton 
Solé, banjo i Ukelele; Ismael 
Carles, tuba, i Sergi Cabre-
ra, bateria. La formació té un 
repertori molt ampli i sempre 
en renovació. Es basa en els 
grans temes de dixieland, com-
binats amb estàndards d’altres 
gèneres jazzístics, alguna ban-
da sonora de pel·lícula i adap-
tacions de músiques populars. 
A la fortalesa poblatana es po-
dran escoltar peces com Sum-
mertime, Pink Panther The-
me, Moliendo Café o Bésame 
mucho. El concert l’organitza la 
regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament.

Vuitena edició de l’Exposició-Fira d’Art de 
la Pobla de Claramunt



LA POBLA DE C / LA VEU

L’alcalde de la Pobla de Clara-
munt, Santi Broch, va assegu-
rar, en el discurs que va pro-
nunciar amb motiu de la Diada 
Nacional, que “el 2015 canvia-
rà, d’una manera o d’una altra, 
el rumb del nostre país”. Broch 
va estar acompanyat de la resta 
de regidors del Consistori. L’ac-
te va tenir lloc el divendres 11 
de setembre al matí al parc del 
Mil·lenari.
El màxim representant de 
l’Ajuntament poblatà va iniciar 
el parlament fent referència a la 
cita amb les urnes del 27 de se-
tembre i de fet, va dir, “enguany 
la Diada és el tret de sortida 
d’unes noves eleccions al Par-
lament de Catalunya, que seran 
decisives per a Catalunya”. “La 
celebració d’avui - va continu-
ar- representa molt és que un 
símbol, molt més que un record 
d’aquell 1714, molt més que un 
homenatge al passat; és una 
invitació a decidir el nostre futur, 
a demanar un canvi social, eco-
nòmic i sobretot democràtic per 
a tots els catalans”.
En referència a l’Estat espanyol, 
l’alcalde va afirmar que “ens im-
posa un model d’organització 
del territori que ignora les de-
cisions de la nostra ciutadania 
i ens manca de recursos com 

l’ensenyament, el benestar so-
cial, la sanitat, les pensions, la 
cultura i d’altres no tan bàsics, 
però no per això importants, 
com són les infraestructures del 
nostre país”.
En aquesta mateixa línia, San-
ti Broch va assegurar que el 
“maltractament econòmic, po-
lític i social” que pateix Catalu-
nya per part de l’Estat “esdevé, 
cada cop més, la flama que 
encén tots els catalans per de-
manar, ara més que mai, el dret 
a decidir com a Nació i a tenir 
un estat propi”. “La voluntat del 
nostre poble - va dir - cada dia 
és més clara i sabem que cap 
llei pot prevaldre per sobre 
d’aquesta voluntat i, com diu 
la carta de les Nacions Unides, 

Santi Broch: “El 2015 canviarà, d’una manera 
o d’una altra, el rumb del nostre país”

cada poble té dret a la seva au-
todeterminació”.
Broch va finalitzar el seu discurs 
amb un missatge contundent: 
“avui més que mai us demano 
que lluitem per a la nostra Nació 
i, com sempre dic, que la flama i 
el sentiment nacional que tenim 
no s’apaguin i es perllonguin 
en el temps”. El parlament de 
l’alcalde es va tancar amb un 
Visca Catalunya i el cant d’Els 
Segadors.
Abans del discurs institucional, 
es va fer, en el mateix parc del 
Mil·lenari, un esmorzar popular 
i un espectacle infantil amb el 
grup La Cremallera. I després 
del parlament, hi va haver una 
ballada de sardanes.

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

l final de l’estiu ja toca a les 
portes i és temps de verema. 
Per celebrar aquest moment 
els Hostalets de Pierola orga-
nitza la Festa de la Verema.
Aquest any la festa dóna un 
pas important i es fa gran. 
L’organització, a càrrec de 
l’entitat “Teca i Festa”, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
dels Hostalets de Pierola, ha 
decidit ampliar la festivitat a 
tot el cap de setmana i ampliar 
les activitats i esdeveniments. 
El programa previst és el se-
güent:

Dissabte, 19:
CAVA I TECA DELS HOSTA-
LETS DE PIEROLA
Lloc: Plaça de Cal Figueres
Horari: 19.00h a 23.00h

Diumenge, 20:
FESTA DE LA VEREMA
Lloc: Parc de Cal Ponsa
- 08.00h. Trobada al bosc de 
Cal Ponsa per anar a veremar 
a la vinya.
- 10.00h. Esmorzar popular:
Esmorzar de forquilla (cigrons, 
cansalada, botifarra, botifarra 
negra, postre, cafè i beguda): 
8€
Esmorzar d’entrepà (pa de 
pagès, botifarra, postre, cafè i 
beguda): 6€
- 11.30h Trepitjada popular de 
raïm.
Si voleu gaudir tot el cap de 
setmana de l’experiència mo-
dernista als Hostalets de Pie-
rola ho podeu fer també allot-
jant-vos a l’alberg rural de Can 
Roviralta. 

Tot a punt per la Festa de la 
Verema dels Hostalets de Pierola

CARME / LA VEU

Les activitats de l’11 de setem-
bre d’enguany s’iniciaren dijous 
10 al vespre quan es va posar 
la bandera negra al balcó de 
la Casa de la Vila. Carme és 
un dels quatre municipis de la 
comarca que l’any 2014 es van 
adherir a aquesta campanya en 
record a la decisió del patriotes 
catalans del 1714 que acorda-
ren, malgrat tenir els vents en 
contra, fer la  guerra a ultrança: 
Lliures o Morts! 
El mateix 11 de setembre a 2/4 
de 10 del matí s’inicià la ca-
minada cap a Collbàs, lloc on 
s’aplegaren cap a una cinquan-
tena de persones per compartir 
el ritual de canvi de la senyera, 
la lectura del manifest de la Di-
ada 2015, la lectura de poemes 
patriòtics i el cant dels Sega-

dors. A l’igual que l’any passat 
es retornà ràpid cap el poble 
perquè molta de la gent que es 
va apropar a Collbàs havia de 
marxar cap a Barcelona respo-
nent a la convocatòria de l’ANC 
i Òmnium Cultural.
A les 12 sortia l’autobús cap a la 
a la VIA LLIURE a la república 

Diada nacional de Catalunya 2015 a Carme

Catalana. Moltes d’altres per-
sones sortiren cap a Barcelona 
en vehicles particulars i tren. Va 
ser doncs una participació molt 
alta de carmetans i carmetanes.
Diada festiva i reivindicativa 
amb la mirada posada en que 
l’any vinent esdevingui només 
una gran jornada festiva.

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

El Casal Català dels Hostalets 
de Pieroa projectarà diumnege 
20 de setembre a les 18h la  
pel·lícula L’endemà de la cine-
asta catalana Isona Passola. 
El documental aprofundeix en 
les raons i els motius que hi ha 
darrera el desig d’independèn-
cia del poble català. L’endemà 
ha estat produït gràcies a la 
participació solidària de més de 

8.100 mecenes  d’arreu, a tra-
vés d’un projecte de “crowfun-
ding” al qual hi ha participat el 
Casal Català com a entitat.
El debat comptarà amb la pre-
sència d’Isona Passola per 
explicar la seva experiència, la 
seva visió i l’objectiu que la va 
moure a donar vida a aquest 
projecte. L’entrada és lliure i 
oberta a la participació de tot-
hom.

“L’endemà” d’Isona Passola, al 
Casal Català dels Hostalets
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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

93 804 24 51
C/ del Retir, 40
08700 Igualada

  
publianoiadisseny@gmail.com

PER PUBLICITAT

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, en sessió 
ordinària celebrada el dia 8 de setembre de 2015, va aprovar 
inicialment el “Pla Especí�c Municipal pel correfoc i altres 
esdeveniments. Actes al carrer” de Sant Martí de Tous, i 
sotmetre’l a informació pública per un període de trenta dies.

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords 
esmentats i el text del Pla es poden consultar a les o�cines 
municipals, de dilluns a divendres de 9 a 13.30 hores durant el 
termini de trenta dies hàbils des de la publicació d’aquest 
anunci al BOPB. Aquest mateix anunci es publicarà al DOGC i a 
un diari comarcal.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant 
l’ajuntament per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i del procedi-
ment administratiu comú.

Si no s’hi presenta cap reclamació el Pla esdevindrà aprovat 
de�nitivament sense necessitat d’acord exprés. 

Sant Martí de Tous, 9 de setembre de 2015

L’Alcalde
David Alquézar i Claramunt

Ajuntament de Sant Martí de Tous
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PIERA / CARLES MUNTANER

El passat diumenge dia 6 de 
setembre i dins  els actes de 
la Festa Major es va celebrar 
el sorteig de dates del concurs 
de teatre de Piera, aquest any 
ja són 39 anys d’història. 
10 han estat les companyi-
es seleccionades per pren-
dre part en aquest concurs, 
aquest any també hi ha re-
presentació comarcal amb el 
Grup de Teatre de Capellades 
que després d’uns anys d’im-
pàs tornen a prendre part en el 
concurs, amb el Quadre Màgic 
d’Igualada i els grans triomfa-
dors de l’any passat, l’Agrupa-

ció teatral de Calaf . 
Aquest any el concurs comen-
ça el dissabte 26 de setembre. 
Les dates, companyies i les 
obres d’enguany són : 
- Dissabte 26 de setembre: Sí 
carinyu /Grup 7 DeKàmping 
(Taradell) 
- Dissabte 3 d’octubre: Jeru-
salem/Scla’ka Si Teatre (Car-
dedeu) 
- Dissabte 10 d’octubre: Aquí 
no paga ni Déu /Tai-a-treros 
(L’Esquirol) 
- Dissabte 17 d’octubre: Cer-
vells en la fosca/ Grup Teatral 
de Capellades (Capellades) 
- Dissabte 24 d’octubre: Amb 

El Concurs de Teatre de Piera ja té els grups 
participants

PIERA / LA VEU

La diada de la Festa Major, el 
dimarts 8, hi va haver activi-
tats per als infants i els tradici-
onals sardanes, concert i ball 
de nit amb la Cobla-Orquestra 
Costa Brava i exhibició de ball, 
a la mitja part, dels ballarins 
pierencs Òscar Cases i Lídia 
Jové.
El dimecres 9, d’11 a 14 h i 
de 17 a 20, espais de jocs in-
fantils al Parc Sanahuja, amb 
rocòdrom de dues vies i 6 m 
d’alçada i món del circ, amb 
boles malabars, diàbolos, ma-
ces, plats xinesos, pals diable, 
xanques, monocile, etc.
El dijous 10, a les 21 h, la fes-
ta catalana, amb botifarrada 
popular pel dret a decidir,va 
comptar amb els parlaments 
previs de Núria Vinyals, del 
secretariat nacional de l’ANC, 
i d’Ada Parellada, cuinera i es-
criptora. A les 22 h, va actuar 
el grup d’animació La Gralla, i 
a les 22.30 h, hi va haver con-
cert del grup de versions de 
rock català Cat & Cracks, que 
va fer ballar el públic assistent 
a la Nau de Cal Sanahuja.
El divendres 11, el van pro-
tagonitzar els actes de cele-
bració de la Diada Nacional 
de Catalunya al Gall Mullat, 
amb missa de la diada, a les 
10.30 h. Seguidament, acte 
d’homenatge a Rafael Casa-
nova, concert-vermut amb el 
grup Kill Drake i dinar de ger-
manor amb paella i postres 
de la diada. Després de dinar, 
bingo popular i sardanes amb 
la Cobla Sant Jordi Ciutat de 
Barcelona. Per acabar la jor-
nada, cantada d’havaneres 
amb el grup Arrels de Canya 
Dolça, amb rom cremat per als 
assistents. També es va instal-
lar una pantalla gegant perquè 
es pogués seguir en directe el 

desenvolupament de la mani-
festació a Barcelona.
Dissabte 12, els actes espor-
tius van tenir un paper des-
tacat, amb el torneig d’ho-
quei XXII Memorial Berni i la 
presentació dels equips de la 
temporada 2015-16, al pavelló 
El Prat. A la tarda, triangular 
de futbol veterà Trofeu Fes-
ta Major, al Camp Municipal 
d’Esports.
També els més petits van te-
nir el seu espai a la plaça del 
Peix, ja que a partir de les 17 
h hi va haver taller de música 
per a infants de 3 a 5 anys, 
a càrrec de l’Aula Municipal 
de Música, taller de cançons 

Piera ha viscut una intensa Festa Major

pilotes/ Quadrat Màgic (Igua-
lada) 
- Dissabte 31 d’octubre: Ré-
mora/Companyia TeatrAndreu 
(Sant Andreu de la Barca) 
- Dissabte 7 de novembre: 
Kbarret /Grup de Teatre Fila-
garsa (Molins de Rei) 
- Dissabte 14 de novembre: 
Perras/ Stres de Quatre (Al-
balat dels Sorells- València) 
- Dissabte 21 de novembre: 
Les noies del calendari/ Acte 
Quatre (Granollers) 
- Dissabte 28 de novembre: 
Un matrimoni de Boston/
Agrupació Teatral del Casal de 
Calaf (Calaf) 

d’actualitat i llengua de signes 
catalana, a càrrec de l’Associ-
ació Dispiera.
Al vespre, a les 20 h, el Teatre 
Foment de Piera va acollir el 
musical Els tres mosqueters, 
d’A. Dumas, en un espectacle 
que pretenia recuperar els ba-
llets amb orquestra en directe.
A la nit, per tancar la progra-
mació de la Festa Major, un 
dels plats forts, el V Pierrakes, 
al carrer Josep Ballesteros, 
amb carpes de moltes de les 
entitats del municipi i amb una 
cartellera ben atractiva: Im-
proshow, Mago Coco, Sidral 
Bass Band, La Terrasseta de 
Preixens i IMAD.

ORPÍ / LA VEU

Enguany la Festa Major s’ha 
avançat una setmana dona-
da la coincidència amb les 
eleccions del 27-s. Des d’Orpí 
sempre hem intentant celebrar 
la FM els dies més pròxims 
possibles al nostre patró Sant 
Miquel (29 Setembre), però 
aquest any hem cregut que 
perquè tothom pugui gaudir i 
celebrar la festa major com cal 
no hauria de coincidir amb les 
importants eleccions que està 
apunt d’afrontar el país.
Aquesta Festa Major comença 
el divendres  18 de setembre 
a les 9 amb el pregó a càrrec 
dels “The Orpí Brothers”, i a 
continuació tindrà lloc el Sopar 
Popular tot a la plaça Sant Jor-
di. A partir de les 12 de la nit 
a la plaça Alfons Pons i Riba 
tindran lloc els concerts de 
Primo Zon y los culpables de 
todo (Carme-Igualada) i The 
Parker’s (Orpí) i per acabar la 
nit Disco-mòbil amb DJ Pepe 
i Dj Molí Vell (Carme) fins la 
matinada.
El dissabte 19 de setembre a 
les 9 del matí tindrà lloc el Tir 
al Plat i a la tarda a les 17 es 
durà a terme la Gimacana fa-
miliar que continuarà amb una 
xocolatada per a tothom a la 
plaça Alfons Pons i Riba. A les 
23 hi haurà Nit d’havaneres 
amb el grup Blau Mediterrà 
amb rom cremat per a tots els 
assistents.
El Diumenge 20 a les 12:30 

tindrà lloc la Missa Solemne 
a l’Esglèsia de Sant Miquel 
d’Orpí, que continuarà a les 
13:30 amb el Ball de Pandere-
tes de Sant Quintí de Medio-
na. A les 14:30 tindrà lloc el Di-
nar de Festa Major i en acabat 
l’espectacle de Màgia a càrrec 
de Mag Litus Kil i el Bingo de 
sobretaula. A les 18:30 fina-
litzarà la Festa Major amb el 
Concert dels Músics de Santa 
Kàndia 
L’Ajuntament d’Orpí us con-
vida a participar de tots els 
actes i us desitja que passeu 
i gaudiu una molt bona Festa 
Major.  
No oblideu a Orpí, Gresca, 
Plat Fondo i Porró de Vi!!

Cap de setmana de 
Festa Major a Orpí

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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CAPELLADES / LA VEU

La commemoració de l’11 de 
setembre va començar amb la 
concentració d’una cinquan-
tena de capelladins a la plaça 
Verdaguer per pujar com cada 
any a dalt la muntanya de Mi-
ramar. Com és habitual, un 
cop fet el cim es va penjar la 
senyera a la Creu i es va reci-
tar poemes.
L’acte institucional s’ha fet un 
any més al Jardins de Mossèn 
Pere Ribot, amb la participació 
de tots els alcaldes democrà-
tics de l’Ajuntament de Ca-
pellades. En nom de tots els 
anteriors batlles, el més vete-
rà, Martí Soler, ha fet entrega 
simbòlica de l’estelada a l’ac-
tual consistori. En represen-
tació, l’Alcalde, Aleix Auber, 
i el Tinent d’Alcalde, Àngel 
Soteras, han hissat l’estelada, 
mentre la Coral Noves Veus 
entonava el “Cant de la Se-
nyera”. Seguidament l’Esbart 
Dansot ha interpretat el “Ball 
de l’Homenatge”.
L’acte ha continuat sota la por-
xada dels Jardins del Capelló 
amb una lectura de poemes a 
càrrec del Grup Teatral. Pri-
mer, Montse Garcia ha recitat 

“Himne a la nostra parla” d’Àn-
gel Guimerà; seguidament 
Montserrat Via “Inici de càntic 
al temple” de Salvador Espriu 
i finalment en Pep Vallès, “Ara 
mateix” de Miquel Martí i Pol.
El parlament institucional ha 
anat a càrrec de l’Alcalde, 
Aleix Auber, qui ha fet èmfasi 
en “l’emoció i la importància 
del moment històric que vivim, 
que depèn de tots i cadascú 
de nosaltres”.
Finalment els regidors, la Co-
ral Noves Veus i tot el públic 
ha entonat el cant dels Se-
gadors, per cloure l’acte amb 

coca i moscatell per a tothom.
El primer dels actes per ce-
lebrar la Diada va ser aquest 
dimecres a la Biblioteca El Sa-
fareig amb una hora del conte 
a càrrec d’Anna Garcia, que 
va explicar “En Talla-Colls, el 
sastre i el 1714”, amb un pú-
blic molt concentrat, tant per 
part dels més menuts com 
dels pares acompanyants.
El darrer acte previst, una Pin-
tada de mural organitzada pel 
Col·lectiu Endavant, a les 10 
del matí de diumenge a la pa-
ret de l’Escorxador.

Capellades va celebrar la Diada 
Nacional de Catalunya

CAPELLADES / LA VEU

Aquest diumenge s’ha acabat 
la temporada d’estiu a la Pis-
cina Blava de Capellades amb 
un alt nombre d’usuaris. Per 
una banda cal destacar els 
1.820 abonaments que s’ha 
dut a terme, tant familiars com 
individuals. A aquesta xifra cal 
sumar-hi els nombre d’entra-
des d’un dia que puja a 2.159 
– 773 infantils, 837 d’adults, 

102 de jubilats i 389 de pas-
seig i 58 de grup-.
D’altra banda també cal fer 
esment dels usuaris del Casal 
d’estiu, que durant el mes de 
juliol va tenir 289 nens i nenes 
inscrits, dels 66 infants de 4 a 
9 anys que van participar en 
els cursets de natació i els 102 
participants en els tornejos de 
frontó, futbol set femení i vo-
leibol.

La Piscina Blava tanca temporada amb una 
utilització molt alta

CAPELLADES / LA VEU

L’Ajuntament de Capella-
des continua amb la voluntat 
d’instal·lar Wi-Fi gratuïta en 
els equipaments i espais mu-
nicipals. El primer que ha es-
trenat aquest servei ha estat 
la Piscina Blava, on des del 
mes de juliol fins a setembre hi 
hagut Wi-Fi gratuïta per a tots 
els usuaris. Aquesta iniciativa 
ha estat molt ben acollida, la 
mitja diària d’usuaris connec-
tats va esser de 64 dispositius 
mòbils,  i per això s’ha decidit 
ampliar aquest servei a altres 

espais municipals.
El proper lloc on s’instal·larà 
Wi-Fi serà el pavelló polies-
portiu, a més aquest servei 
també s’expandirà per un cos-
tat cap els Jardins de la Bas-
sa i per l’altre, cap a la Font 
Cuitora.
Tal i com explica el regidor de 
Comunicació, Jaume Solé, 
“fem el que vàrem prometre 
en campanya als ciutadans 
- que posaríem Wi-Fi gratuï-
ta en determinats punts de la 
nostra vila–. Si serem una vila 
2.0 depèn de tots i totes”

Els jardinets de la Bassa, la 
Font Cuitora i el poliesportiu 
tindran Wi-Fi gratuïta

 A banda de l’activitat habitu-
al de Piscina enguany s’ha 
programat cada mes una nit 
d’horari extraordinari de Pis-
cina, que ha tingut molt bona 
acollida. 
Aquest diumenge la tempora-
da es va cloure amb jocs per 
a la canalla, una arrossada i 
jocs de màgia.

CAPELLADES / LA VEU

L’Àrea d’Educació de l’Ajun-
tament de Capellades dóna 
suport a les persones que han 
de tramitar una de les beques 
que concedeix el Ministerio de 
Educación per als estudis post 
obligatoris.
Les persones que no disposin 
d’accés a Internet o bé pre-
fereixen que els ajudin en la 
tramitació poden adreçar-se 
a l’àrea d’educació, a la pri-
mera planta de la Biblioteca 
El Safareig els matins de 9 a 

14 hores. Per fer els tràmits 
cal portar el DNI de totes les 
persones que viuen al domici-
li, un compte bancari on el sol-
licitant sigui titular o cotitular i, 
si s’escau, el carnet de família 
nombrosa. Si la beca ja ha es-
tat tramitada en altres anys, és 
important recordar els codis 
d’accés al registre.
Aquestes beques es poden 
tramitar durant tot el mes 
de setembre. Per a més in-
formació es pot trucar al 
93.801.10.01.

Suport en la tramitació de beques

Bosch Car Service Rosich Motors
La qualitat que busques al preu que esperes:

10% en bateríes Bosch
20% en escombretes de llimpia Bosch
20% en serveis Pre ITV
10% en el canvi o càrrega de l´aire condicionat

Bosch Car Service: per a tot allò que el teu automòbil necessita.
Més informació al 902 442 400, demana cita prèvia a boschcarservice.es i segueix-nos a:

93 803 36 50 
Avda. Països Catalans, 30. Pol. Ind. Les Comes. Igualada - Barcelona
rosichmotors@bosch-bcs.com - www.rosichmotors.com

15% en discos i pastilles de frens Bosch
15% en bombetes Bosch
15% en filtre d´oli, aire, habitacle
i combustible Bosch

xecs 
promocionals

Vine a recollir 
els teus
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MASQUEFA / LA VEU

Després de l’aturada de l’es-
tiu, el cicle de concerts Mas-
quefa sona bé torna aquest 
diumenge, 20 de setembre, a 
la Sala Polivalent de La Fàbri-
ca Rogelio Rojo. Ho farà a les 
6 de la tarda amb l’actuació 
del sextet per a piano i vents 
Saüc + Philippe Argenty. Com 
en la resta d’actuacions del ci-
cle, l’entrada és gratuïta.
Aquest serà el cinquè concert 
d’aquesta segona temporada 
del Masquefa sona bé, una 
iniciativa que ofereix als mas-
quefins l’oportunitat d’escoltar 
diferents estils de música, re-
presentants per formacions i 
intèrprets de caires variats, i 
que s’ha consolidat com una 
manifestació cultural que ei-
xampla i estén la divulgació 
musical a la nostra vila.
Saüc + Philippe Argenty és 
una formació integrada per 
Alejandro Ferreria (fagot), 
Oleguer Bertran (trompa), Pau 
Albert (flauta), Oriol Codina 
(clarinet), Enric Tudela (oboè) 
i Philippe Argenty (piano). En 
el concert a la Polivalent, ens 

presentaran un projecte que 
vol endinsar-se en les sono-
ritats pròpies del quintet de 
vent, oferint diferents obres 
escrites al segle XX tant per a 
instruments de vent com per a 
la seva combinació amb pia-
no. Es tracta d’obres molt sin-
gulars per la riquesa tímbrica i 
diversitat de registres.
Al quintet de vent normalment 
hi trobem flauta, oboè, cla-
rinet, trompa i fagot. Instru-
ments amb timbres, matisos 
i sonoritats diverses que per-
meten al compositor assolir 
un perfecte equilibri melòdic i 
rítmic en les seves obres de 
música de cambra.
Bernat Font Trio i la Terrassa 
48 Orquestra de Cambra tan-
caran el cicle
La segona temporada de Mas-
quefa sona bé portarà encara 
uns altres dos concerts a la 
vila fins a final d’any, també 
gratuïts i a la Sala Polivalent 
a partir de les 6 de la tarda. El 
25 d’octubre actuarà Bernat 
Font Trio, i el 22 de novembre 
la Terrassa 48 Orquestra de 
Cambra.

Diumenge torna el cicle 
musical Masquefa sona bé 
amb el concert del sextet Saüc 
+ Philippe ArgentyMASQUEFA / LA VEU

Ni tan sols la inoportuna pluja, 
que va fer algunes aparicions 
esporàdiques al llarg del cap 
de setmana, va deslluir una 
Festa del Raïm que va tornar a 
convertir els jardins de la Tor-
re de Cal Tenas i la Plaça de 
l’Estació en un bullici de gent. 
La celebració, amb la qual 
Masquefa rememora els seus 
orígens vinculats al camp i la 
vinya, es va estrenar dissabte 
amb una de les activitats que 
els darrers tres anys ha contri-
buït a revolucionar la festa: la 
Fira de tastets de vins, caves, 
embotits, restauració i pastis-
seria.
L’atractiva oferta de les bo-
degues, cellers, xarcuteries, 
restaurants i pastisseries par-
ticipants va fer que, fins i tot en 
els moment de pluja, els visi-
tants es resistissin a marxar a 
casa i traguessin el paraigües 
per continuar delectant el pala-
dar. Entre els visitants s’hi van 
poder veure molts masquefins 
i també més persones que mai 
vingudes dels municipis veïns. 
El nou model de festa, doncs, 
no només s’ha consolidat a 
casa sinó que ha demostrat 
també que és capaç de tras-
passar fronteres.
Durant tot el dia, i a preus que 
oscil·laven entre 1 i 3 euros, 
els visitants van provar autèn-
tiques exquisideses, algunes 
de molt innovadores, i d’altres 
elaborades amb ingredients 
tradicionals de l’època de la 
verema. Així, es van llepar els 
dits amb les croquetes de po-
llastre rostit, els callos guisats 
i la coca de poma estofada 
amb formatge de cabra de Cal 
Cuiner, les quatre varietats de 
pizza de Come d Pizza, el pa 
i les postres fetes amb cava i 
raïm de Mora Tradició Fornera 

des de 1884, els formatges i 
matons de llet de cabra ecolò-
gica de Flor Ametller, el sushi 
i els fideus yahisoba de Kan 
Bakus, els carquinyolis, l’or-
xata i els pastissets típics del 
Forn de Pa Mora, i les espe-
cialitats gallegues –pop, lacón 
i empanada- del Punt Taronja. 
Tot plegat, ben regat amb els 
vins blancs i negres de les 
Bodegues Aracata, el cava i 
el vi del celler Joan Raventós 
Rosell-Heretat Vall Ventós i la 
cervesa artesana de Birreta de 
Torrelles.
En total es van vendre fins a 
5.797 fitxes-tiquet de tastets, 
i la majoria dels establiments 
participants van superar les 
vendes de l’any passat. Alguns 
d’ells, a més, van acabar ex-
haurint totes les existències.
Entre tastet i tastet, el públic va 
viatjar al passat amb la mostra 
d’oficis que omplia la Plaça de 
l’Estació, on es van instal·lar 
un picapedrer, un bufador de 
vidre, un manyà, un escultor 
i un premsador de vi. A més, 
els més petits van poder pujar 
a la caravana de ruquets i gau-
dir de jocs populars gegants. 
I els més valents van escalfar 

el cos amb les degustacions 
d’aiguardent elaborat amb una 
fassina.

Trepitjada amb paraigües
La tradició va tornar a ser pre-
sent a la Festa del Raïm. Mal-
grat que la pluja va obligar a 
suspendre la tradicional cerca-
vila de carros i cavalls, sí que 
es va poder fer la trepitjada 
popular a la Plaça de l’Estació, 
això sí, amb la companyia de 
paraigües.
Després de la intensa jornada 
de dissabte, la festa es va re-
prendre diumenge a la tarda 
amb un concert a la Plaça. El 
grup Painomi va fer aplaudir el 
públic amb les seves versions 
i temes propis del seu primer 
disc, ‘Estimat convidat 2.0’. A 
més, Masquefa va viure l’es-
trena, en primícia, de dos te-
mes del segon disc que està 
preparant el grup.
La cultura també va estar re-
presentada a la Festa del 
Raïm d’aquest 2015 amb l’ex-
posició de dibuixos, pintures i 
escultures fetes per artistes lo-
cals, la qual es va poder visitar 
tant divendres, com dissabte i 
diumenge al Casal d’Avis.

Pluja de visitants a la Festa del Raïm 
de Masquefa

LA LLACUNA / EMÍLIA SOLÉ

El dia 6 de Setembre, és va 
celebrar a La Llacuna, L’últim 
dia de la Setmana Daurada de 
la gent gran.
En el dinar de Germanor, el 
Sr. Alcalde, Josep Parera, va 
elogiar, agrair i donar les grà-
cies a la Sra. Santas de Blas 
i Redondo, per el treball, de-
dicació i responsabilitat com 
a Regidora a l’Ajuntament de 
La Llacuna, durant els anys 
2007-2015.
A l’Ajuntament se li va entre-
gar una placa commemora-

tiva, en reconeixement a la 
seva trajectòria en les Regido-
res de: Benestar Social, Cul-
tura, Turisme; Comerç i Ense-
nyament.
La Sra. Emilia Solé, en molta il-
lusió l’hi entregar un llibre, que 
és una recopilació fotogràfica i 
històrica dels vuit anys com a 
Regidora a l’Ajuntament de La 
Llacuna.
Moltes gràcies Santas, no-
saltres la trobarem en falta. 
Contant sempre amb el seu 
semblant: agradable, simpàtic 
i senyorial.

La Llacuna homenatja 
l’exregidora Santas de Blas

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
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SANT PERE SALLAVINERA / LA VEU

Aquests dies el municipi ano-
ienc de Sant Pere Sallavinera 
està de Festa Major i per ce-
lebrar-ho s’han programat un 
seguit d’actes per a tots els 
gustos i públics.

Divendres 18
- a les 10 del vespre
Pregó de Festa Major i segui-
dament, Music Show.
- a la mitjanit
Sessió especial amb Dj de la 
casa “les Claus”.

Dissabte 19
- a les 5 de la tarda
Mou-te i juga. Jocs per als 
més petits.
- a la mateixa hora
2n. Torneig de futbol de Fes-
ta Major
- Seguidament

Trencar l’olla i xocolatada 
popular.
- a tres quarts d’11 de la nit
Actuació del grup coral Can-
tabile, finalista del concurs Oh 
Happy Day.
- a dos quarts d’1 de la mati-
nada
Batukada amb Els Esgarriats 
de Sant Guim de Freixenet.
- I per finalitzar la festa
MDF Molsosa Desert Festi-
val.

Diumenge 20
- a les 12 del migdia
Missa solemne
- Acte seguit
Concert amb el Quintet Ja 
Veus.
- a les 6 de la tarda
Concert i gran ball de Festa 
Major a càrrec de l’Orquestra 
Girasol.

Festa Major de Sant Pere 
Sallavinera

CALONGE DE SEGARRA / LA VEU

El 12 i 13 de setembre va te-
nir lloc la Festa Major de Sant 
Pere de l’Arç. A causa de la 
pluja es varen haver de sus-
pendre els actes previstos per 
la tarda del dissabte, la festa 
infantil i la xocolatada. Al ves-
pre sí que es va poder fer el 
ball amb Jordi Casellas, a la 
plaça del poble. A la mitja part 
es va repartir pa amb tomàquet 
i botifarra per a tots els assis-
tents i també es varen sortejar 
diversos lots de productes, ob-
sequi dels col·laboradors. El 
diumenge, i com a cloenda de 
la Festa Major, es va celebrar 
la tradicional Missa solemne 
a l’església de Sant Pere de 
l’Arç. 

Sant Pere de l’Arç viu 
la seva Festa Major

CALAF / LA VEU

Les discrepàncies entre Junts 
per Calaf i CIU sobre el projec-
te de tanatori per a Calaf i l’Al-
ta Segarra van fer-se evidents 
en el Ple ordinari d’aquest di-
lluns al vespre. El punt de l’or-
dre del dia que pretenia deixar 
sense efecte la modificació 
del POUM per possibilitar la 
instal·lació d’un tanatori privat 
al polígon no va prosperar, 
ja que necessitava de majo-
ria absoluta i només va rebre 
els vots positius de l’equip de 
govern, els vots en contra de 
CIU i les abstencions del GIC. 
El debat sobre aquest tema va 
ser extens.
L’alcalde, Jordi Badia, va dir 
que Calaf i l’Alta Segarra ne-
cessiten un tanatori des de 
fa anys, i que per al seu grup 
és un tema prioritari. Ara bé, 
l’equip de govern actual no 
està d’acord amb la proposta 
que va engegar CIU a instàn-
cies de l’empresa Promocions 
Dusfort, CB —i que pretenia 
la construcció privada de tres 
naus industrials al polígon, 
dues dedicades al lloguer i la 
tercera destinada a fusteria i 
a tanatori. Badia va explicar 
amb detall les objeccions que 

hi veu el seu equip: de tipus 
legal (perquè es tracta d’una 
requalificació que beneficiaria 
a una empresa concreta i tam-
bé perquè quedaria adossat a 
un negoci de fusteria); d’ubi-
cació (perquè estaria just al 
costat d’una gasolinera i en un 
parcel·la massa petita, que no 
permetria cap mena de zona 
ajardinada per oferir un espai 
més íntim a les famílies); i de 
concepte (perquè creuen que 
el tanatori ha de ser un servei 
públic en règim de concessió). 
La proposta de l’equip de go-
vern era aturar aquest expedi-
ent i rescatar un projecte que 

de fet CIU ja havia iniciat l’any 
2012: ubicar el tanatori a l’an-
tic parc de bombers.

Un tanatori públic al parc de 
bombers
Segons l’alcalde, això perme-
tria “recuperar un edifici en 
desús, tenir un tanatori aïllat i 
amb una parcel·la prou àmplia, 
i perfectament comunicat”. 
Jordi Badia va proposar als al-
tres grups municipals que do-
nessin suport a aquesta idea, 
per seguir avançant en aquest 
projecte i que el tanatori pogu-
és ser realitat d’aquí a un any i 
mig, a tot estirar.

L’equip de govern defensa el model públic de tanatori 
municipal per a Calaf i l’Alta Segarra

Per la seva banda, Joan Caba-
llol (CIU) va justificar el projec-
te del tanatori privat explicant 
que no hi havia cap empresa 
interessada en la remodelació 
del parc de bombers i en una 
concessió, perquè econòmi-
cament no era viable. També 
va advertir “del risc que al fi-
nal ens quedem sense res”, i 
va manifestar la necessitat de 
resoldre el tema el més aviat 
possible. Caballol també va 
dir que un projecte i l’altre no 
són incompatibles, que es pot 
seguir treballant en el tanato-
ri públic però donant curs a 
la vegada a la modificació de 
planejament que possibilitaria 
un tanatori privat.
L’alcalde va respondre posant 
com a exemple del risc que 
suposa un tanatori privat el 
cas d’Artés, un equipament 
que en aquests moments es 
troba tancat, després que 
l’empresa que el va construir i 
el gestiona prengués aquesta 
decisió per no deixar operar 
d’altres funeràries a les seves 
instal·lacions. “Més aviat vo-
lem anar al model de Sallent, 
una concessió pública en què 
l’Ajuntament no fixa directa-
ment els preus, però aquests 
sí que passen pel Ple”, va afir-
mar Badia.
Joan Caballol va dir que el 
cas d’Artés demostra precisa-
ment l’estricta normativa que 
regula el sector, i va continuar 
defensant el model privat. Per 
la seva banda, Neus Aparicio 
(GIC) va recordar que no es 

pot fer una requalificació pen-
sant en una empresa concre-
ta, i que si s’opta per un sis-
tema privat ha de ser de lliure 
concurrència.

Aprovats els comptes del 
2014
El Ple ordinari de dilluns va 
servir també per aprovar el 
Compte general del 2014, 
amb 8 vots a favor de Junts 
per Calaf i CIU i 3 vots en con-
tra del GIC. La responsable de 
l’Àrea econòmica, Montserrat 
Mases, va explicar que l’estal-
vi net i el romanent de tresore-
ria són positius, i que l’endeu-
tament, del 96%, és dins dels 
paràmetres permesos però 
una mica massa alt segons 
el seu grup: “Si no hi ha més 
imprevistos, intentarem redu-
ir-lo en els propers anys”, va 
afirmar.
D’altra banda, també es va 
aprovar tirar endavant la pro-
posta de bandera per al muni-
cipi, un disseny que inclou el 
color vermell de l’escut al fons, 
les flors i el gos. L’ha elaborat 
l’heraldista Armand de Fluvià 
i serà oficialitzada per la Ge-
neralitat de Catalunya. Josep 
Casulleras (GIC) va lamentar 
que no s’hagués fet un procés 
més participatiu i va qüestio-
nar que sigui la bandera més 
idònia per al municipi. Jordi 
Badia va respondre que els 
elements que inclou ja estan 
prou arrelats al poble, i que 
Calaf necessita una bandera 
ja que actualment no en té.

CALAF / LA VEU

Una flama que s’encenia simul-
tàniament al castell de Calaf i a 
la torre de la Manresana dels 
Prats de Rei, donava inici dijous 
passat a l’acte de commemora-
ció de l’Onze de Setembre.
L’acte, dissenyat per Neus 
Quer, l’organitzaven tots dos 
ajuntaments, amb la col-
laboració de les territorials de 
l’ANC i, en el cas de Prats, de 
l’ACRS. També s’hi van sumar 
amb la presència d’alcaldes i 
regidors els altres consistoris 
de l’Alta Segarra, afegint sentit 
a aquest acte solemne i reivin-
dicatiu.
A les nou del vespre, nombro-
ses persones es van aplegar a 

la plaça dels Arbres de Calaf, 
per començar una espectacu-
lar marxa de torxes fins al cas-
tell. La bandera estelada que 
hi oneja, la flama simbòlica i la 
il·luminació, formant les quatre 
barres sobre els històrics murs, 
van servir d’escenari perfecte 
per a l’acte de commemoració. 
S’hi van llegir diversos poemes 
i hi va haver música en directe, 
a càrrec de la Coral Ressons i 
del violoncel·lista calafí Jordi 
Morera. També es va desplegar 
una preciosa senyera, enmig 
de forts aplaudiments. També 
es va interpretar el “Cant dels 
Segadors”, al qual el públic es 
va sumar amb entusiasme. 

El castell de Calaf acull un 
emotiu acte institucional per 
celebrar la Diada



L’Igualada HC presenta avui al vespre 
els seus 17 equips que jugaran aquesta temporada
HOQUEI / LA VEU

L’Igualada Hoquei Club pre-
senta avui divendres 18 de 
setembre a les 20.30 hores a 
tots els seus 17 equips de base 
i la secció de Patinatge Artístic 
i posteriorment a les 21.00 ju-
garà un partits amistós davant 
del FC Barcelona Lassa B que 
milita a la Primera Nacional Es-
panyola.
El partit serà amistós tot i que, 
en principi, aquest cap de set-
mana s’havia de jugar la pri-
mera jornada de l’OK Lliga a la 
pista del Caldes. El matx, però, 
ha estat ajornat perquè l’equip 
vallesà té un jugador a la se-
lecció espanyola sub-20 que 
disputar el mundial de Vilano-
va i la Geltrú, a partir de demà 
dissabte.

Derrota per la mínima davant 
el Barça a la Lliga Catalana
La presentació arriba després 
del partit que va jugar l’IHC dis-
sabte passat a Sant Sadurní 
d’Anoia, perdent la semifinal 
de la Lliga Catalana davant el 
Barcelona, per un estret 2-1. 
Els blaugranes van sumar da-
vant els nostres el quart triomf 
consecutiu en aquesta compe-
tició, però després van perdre 
la final amb el Moritz Vendrell. 
Tal i com va passar en el pri- L’IHC ultima la pretemporada, en la que ha donat molt bones sensacions. 

Jornada 1
CP Vilafranca Capital del Vi - CH Lloret 
CP Voltregà - Vallès CP Calafell Tot l’Any Hockey 
Global Patín Cerceda - CE Noia Freixenet  
CH Caldes Recam Laser - Igualada (ajornat)
Enrile PAS Alcoi - FC Barcelona Lassa  
ICG Software Lleida - CE Moritz Vendrell  
Reus Deportiu - Club Patí Vic (ajornat)
SHUM Balder - Coinasa Liceo HC (ajornat)

OK Lliga masculina

Esports
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HOQUEI / LA VEU

Del darrer referent, el par-
tit contra el primer equip del 
Barça, del moment de joc de 
l’equip i de l’arrencada de l’Ok 
Lliga n’hem parlat amb el tèc-
nic arlequinat, Ferran Lòpez.

Ferran, dissabte vàreu jugar 
amb una alta competitivitat 
que fa pensar que si es pot  
mantenir la intensitat es po-
dran assolir els objectius 
marcats, no.
Sí. És el que volem. És el que 
buscàvem. I és el que estem 
trobant. El més important ara 
és saber mantenir aquest ni-
vell i que els jugadors no no-
més es motivin (perquè al final 
les motivacions són interiors) 
quan juguen contra les millors 
individualitats del món. Hem 
de jugar igual contra tothom i 
aconseguir que l’equip tingui 
aquest nivell. No és fàcil, però 
és el que busquem.
Va ser el partit que t’havies 

imaginat, el que havies pre-
vist?
Sí, sí, totalment. Havíem treba-
llat en vídeo el partit del Palau, 
sabíem de les seves pressions 
i que no ens deixarien jugar 
amb el 4×4 estàtics, i per això 
vam buscar altres tipus de joc, 
més de 2 i 2, buscant espais in-
teriors, reptant-los una mique-
ta que ens vinguessin a buscar 
per tenir esquenes, buscant 
xut exterior i sobre tot defen-
sant molt, molt bé i traient molt 

bones contres … fruit d’això 
va venir el primer gol i algunes 
ocasions més. 
Precisament la defensa ha 
de ser un dels puntals de 
l’equip…
Sí. El que jo els he dit és que 
ara ja m’han ensenyat com de-
fensen, ja m’han ensenyat el 
nivell defensiu, i que ara seria 
una mica com prendre’ns el pèl 
no defensar d’aquesta mane-
ra. I com que ningú vol prendre 
el pèl a ningú el que farem és 

mantenir aquest nivell defen-
siu... si més no arribar al mà-
xim nivell possible... no és fàcil 
però és una feina a seguir. Pen-
so que encara podem defensar 
una miqueta millor, encara po-
dem estar una miqueta més 
agressius de cara a porteria, 
encara podem estar més forts 
en l’1 contra 1, però és un pro-
jecte que acaba de començar. 
Hi ha tantes tecles a tocar que 
és una llàstima no ser professi-
onals d’aquest esport i tenir ho-
res i hores per tocar-les… però 
content pel rendiment, content 
per l’actitud, per l’evolució… tot 
i que no ens podem conformar 
perquè va ser una derrota, i les 
derrotes són derrotes… i ara 
tot just acabem de començar i 
s’ha d’esperar. 
De tota manera si la lliga co-
mencés quan toca ja hi se-
ríem. Estàs satisfet del punt 
al que ha arribat l’equip en 
aquestes setmanes, inten-
ses, molt intenses, de tre-

ball?
Sí. Estic molt content. Perquè 
el primer que han fet és adap-
tar-se a un nou entrenador. 
I jo adaptar-me  a ells. I hem 
intentat agafar el que tenen de 
bo, que tenen moltes coses, 
i el que jo penso que els puc 
aportar. I en això penso que 
ens hem entès molt ràpid. Pen-
so que estem sistematitzant 
l’equip… que l’estem adaptant 
a un tipus de joc, un tipus de 
psicologia, a un tipus de men-
talitat, han de ser fortíssims 
mentalment, i crec que a poc 
a poc ho estem aconseguint. 
És una llàstima no començar 
aquesta setmana però al ma-
teix temps, com que sempre 
busquem lectures positives, 
és superpositiu perquè tenim 
una setmana més per ajustar 
l’equip en aquest nou projecte.

Més info a http://ihc.blog.cat

Ferran López: “Estic molt content de la pretemporada de l’equip”

mer duel entre barcelonins i 
igualadins el partit va ser igua-
lat fins el darrer instant.  
El Barça Lassa i l’Igualada es 
tornaven a veure les cares en 
la Lliga Catalana després del 
matx de la fase de grups i, en 
aquest cas, el partit va comen-
çar de manera ben diferent per 
als homes de Ricard Muñoz. 
Va ser l’IHC qui va inaugurar 
l’electrònic en el minut 11 de 
partit gràcies a un gol de Dani 
López des de dins l’àrea. El 
davanter va rebre una passada 
de Baliu i va superar Egurrola. 
El Barça Lassa no acabava de 
trobar la manera de fer mal en 
atac i el tècnic Ricard Muñoz 
va demanar temps mort. Dit 
i fet. Un minut després de la 
xerrada Marc Gual va dirigir 
un contraatac letal que va fina-
litzar amb el gol de Lucas Or-
doñez (min 17).
El ritme del partit va ser frenè-
tic i abans del descans l’equip 
de Ricard Muñoz va capgirar 
l’electrònic. Pablo Álvarez, des 
de dins l’àrea, no va perdonar i 
va superar per baix a Deitg.
En els segons vint-i-cinc minuts 
el marcador no es va moure 
malgrat que ambdós equips 
van gaudir d’oportunitats per 
igualar o sentenciar el partit. 
Una de les opcions més clares 

la va tenir Molas en el minut 33 
de partit, però el defensa del 
conjunt igualadí es va topar en 
dues ocasions amb Egurrola, 
decisiu una vegada més. En 
els darrers instants l’Igualada 
va buscar l’empat en el marca-
dor però el Barça, molt concen-
trat durant la segona meitat, va 
estar sòlid en defensa.

FC Barcelona Lassa: Egurrola, 
Barroso, Pascual, Panadero, 
Costa –cinc inicial- Gual, Lu-
cas Ordoñez, Lamas, Pablo 
Álvarez i Sergi Fernández
Igualada HC: Deitg, Molas, Ba-
liu, Galbas, Pla –cinc inicial- Vi-
ves, Muntané, Garreta i López
Gols: 0-1 Dani López, min. 11; 
1-1 Lucas Ordoñez, min. 17; 
2-1 Pablo Álvarez, min. 23 

Ferran López.

Jornada 1
Alpicat-Masquefa
Congrés-Folgueroles
Roda-Tona
St. Just-Olot B
Caldes B-GEiEG
Taradell-Capellades
Noia Freixenet B-Cambrils

1a Nacional Catalana
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   PT. g e p gf  gc 
1 Viladecans 6 2 0 0 3 1
2 Vilanova 4 1 1 0 4 1
3 Suburense 4 1 1 0 4 2
4 CF Balaguer 4 1 1 0 3 1
5 Castelldefel 3 1 0 0 2 0
6 FC Santboia 3 1 0 0 2 0
7 Catllar 3 1 0 1 4 3
8 Igualada 3 1 0 1 2 2
9 Vilaseca 3 1 0 1 3 4
10 Terrassa 3 1 0 1 2 3
11 Lleida 3 1 0 1 1 3
12 Vista Alegre 2 0 2 0 4 4
13 Amposta 1 0 1 1 5 6
14 Jesus Maria 1 0 1 1 2 3
15 Torredembarra 1 0 1 1 2 3
16 Sant Ildefons 1 0 1 1 1 2
17 Rapitenca 1 0 1 1 2 4
18 CF Reddis 0 0 0 2 2 6

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G3
Jornada 2
CF Reddis 1 - 4 Catllar 
Viladecans 1 - 0 Sant Ildefons 
Terrassa 1 - 0 Igualada 
Vista Alegre 1 - 1 Torredembarra 
FC Santboia Ajr. Castelldefels 
Vilaseca 3 - 2 Amposta 
Vilanova 1 - 1 Suburense 
Jesus Maria 0 - 1 Lleida 
CF Balaguer 2 - 0 Rapitenca

   PT. g e p gf  gc 
1 Sant Joan D. 6 2 0 0 6 0
2 Espluguenc 6 2 0 0 6 1
3 Marianao 6 2 0 0 5 1
4 Fontsanta 4 1 1 0 4 2
5 Junior CF 4 1 1 0 3 1
6 Gornal UD 4 1 1 0 4 3
7 Prat AE B 4 1 1 0 4 3
8 Sant Cugat  4 1 1 0 3 2
9 Olímpic 3 1 0 1 5 4
10 Torrelles 3 1 0 1 2 2
11 San Mauro 3 1 0 1 2 4
12 Vidalet 1 0 1 1 1 2
13 Moja AE 1 0 1 1 1 3
14 Vilafranca 1 0 1 1 2 5
15 Unificación B. 0 0 0 2 2 4
16 Odena 0 0 0 2 2 5
17 CF Begues 0 0 0 2 1 5
18 Vallirana 0 0 0 2 0 6

Jornada 2
Odena 0 - 2 Fontsanta 
Vilafranca 1 - 1 Moja AE 
Torrelles 1 - 2 Marianao 
Junior CF 1 - 1 Gornal UD 
CF Begues 1 - 2 San Mauro 
Prat AE B 2 - 1 Vidalet 
Vallirana 0 - 3 Sant Joan D. 
Sant Cugat . 3 - 2 Unificación 
Espluguenc 3 - 1 Olímpic

   Pt. G E P Gf  Gc 
1 Martorell B 6 2 0 0 5 1
2 La Munia 4 1 1 0 7 4
3 Montserrat 4 1 1 0 6 3
4 Calaf 4 1 1 0 5 2
5 Carme 4 1 1 0 5 3
6 Roquetes 4 1 1 0 4 3
7 Piera 4 1 1 0 3 2
8 Martinenca 3 1 0 1 6 3
9 Sitges 3 1 0 1 5 3
10 Cubelles 3 1 0 1 5 4
11 La Granada 3 1 0 1 3 3
12 Castellvi 3 1 0 1 4 6
13 Sant Cugat . 1 0 1 1 3 4
14 Sant Pere M. 1 0 1 1 4 6
15 Olivella CE 1 0 1 1 3 6
16 Anoia 1 0 1 1 3 7
17 Riudebitlles 0 0 0 2 1 6
18 Fatima 0 0 0 2 1 7

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 2
Sant Pere M. 2 - 4 Cubelles 
Sitges 5 - 1 Anoia 
Montserrat 4 - 1 Riudebitlles 
Piera 2 - 1 Sant Cugat 
Martinenca 1 - 3 Carme 
La Granada 1 - 3 Martorell B 
La Munia 5 - 2 Olivella CE 
Fàtima 1 - 4 Castellvi 
Roquetes 2 - 2 Calaf

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

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

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

Jornada 3
Martinenca - FÀTIMA 
Castellví M. - Les Roquetes 
CALAF - St. Pere M. 
Cubelles - Sitges 
ANOIA - La Granada 
Martorell B - MONTSERRAT 
Riudebitlles - PIERA 
St. Cugat S. - La Múnia 
CARME - Olivella 

Gran victòria del CFI femení davant les 
mallorquines del Collerense
FUTBOL / CFI

En aquest segon partit de lli-
ga, les igualadines rebien les 
mallorquines del Collerense, 
acabades d’ascendir però que 
havien aconseguit la victòria a 
la primera jornada.
Les blaves han sortit serioses 
i concentrades i han fet molt 
bon joc des de bon comen-
çament. Han dominat el partit 
clarament des de bon comen-
çament i ja al primer minut han 
tingut una molt bona ocasió 
per avançar-se al marcador.
El primer gol ha vingut al minut 
12 quan la Mariona ha aprofi-
tat la sortida d’un córner per 
estrenar el marcador local.
El domini continuava sent in-
tens per part de l’Igualada, 
amb un Collerense que en 
aquest tram del partit ni tan 
sols s’acostava a la porteria 
de la Noelia. Abans de la mitja 
hora de partit, una pilota a la 
frontal de l’àrea l’ha xutat de 
volea la Mariona aconseguint 
el 2-0.
Amb la calor intensíssima i el 
marcador favorable, a la se-
gona part, l’Igualada ha sortit 
amb menys intensitat, cosa 
que han aprofitat les visitants 
per a intentar sense èxit reduir 
distàncies.
El partit s’ha finiquitat al minut 
65 quan una gran recuperació 
de la Marina li serveix una pi-
lota en safata a la Mariona que 
dribla la portera i aconsegueix 
el tercer i el seu hat-trick par-
ticular.
Les visitants no s’han rendit i 

han continuat lluitant per re-
duir distàncies, però la bona 
feina de les igualadines els ho 
ha impedit.
La setmana que ve no hi ha lli-
ga a causa dels compromisos 
de seleccions on la jugadora 
igualadina Queralt està con-
vocada amb la selecció espa-
nyola.
El proper partit serà el dia 27 
de Setembre a la Ciutat Es-
portiva Joan Gamper, amb el 
dificilíssim F.C. Barcelona.
C.F. IGUALADA: Noelia Gar-
cia (portera), Elena Alert, 
Queralt Gómez, Carla Navar-
ro, Esther Soler (Janet Men-
doza 67’) (defenses), Jèssica 
Pablos, Marta Sáez (Núria 
Miquel 50’), Míriam Solies (Pi-
lar Puig 60’) (migcampistes), 

Mariona Marsal, Judit Pablos, 
Marina Salanova (davante-
res). Entrenadors: Santi Ra-
mos i Jordi Torres.
U.D. COLLERENSE: Sandra 
Torres (Eva Mª Lacombe 80’), 
Neiva Naranjo (Alba Moreno 
26’), Blanca Aguilar, Yamila 
Mendoza, Lorena Meja, Maria 
Ribalta (Irene Márquez 54’), 
Paula Jarmendia, Sandra de 
la Fuente, Paula Carrio (Ildre 
Drover 37’), Margarita Peña, 
Anna Aguiló. Entrenadors: 
Gabriel Femenias, Antonio 
Oliver.
ÀRBITRES: Gerard Castellet 
– Álvaro Villodres – Aitor Osu-
na. Groga a: Queralt (29’)
Gols: 1-0 Mariona (12’), 2-0 
Mariona (24’), 3-0 Mariona 
(65’) 

   Pt. G E P Gf  Gc 
1 CF Igualada 6 2 0 0 6 2
2 Seagull 6 2 0 0 5 3
3 Barcelona 4 1 1 0 7 2
4 Espanyol 4 1 1 0 4 2
5 Levante 4 1 1 0 5 4
6 Palleja A 4 1 1 0 2 1
7 Blava Roca 3 1 0 1 5 5
8 AEM 3 1 0 1 3 3
9 Son Sardina 3 1 0 1 3 3
10 Collerense 3 1 0 1 2 3
11 L´Estartit 0 0 0 2 3 5
12 Europa 0 0 0 2 2 4
13 Sant Gabriel 0 0 0 2 3 6
14 Cerdanyola 0 0 0 2 0 7

futbol 2A NACIONAL FEM.
Jornada 2
Son Sardina 1 - 2 AEM 
Levante 3 - 2 L´Estartit 
Seagull 3 - 2 Europa 
Cerdanyola 0 - 5 Barcelona 
CF Igualada 3 - 0 Collerense 
Sant Gabriel 2 - 3 Blava Roca 
Palleja A 1 - 1 Espanyol

Jornada 3
Blava Roca-Collerense
St. Gabriel-Pallejà
Espanyol-Seagull
Europa-Son Sardina
AEM-Levante Planas
L’Estartit-Cerdanyola
Barcelona-Igualada

El CF Igualada cau a Terrassa
El Club Futbol Igualada va 
perdre al camp del Terrassa 
1906 per 1-0 en partit de la 2a 
jornada de lliga a 1a Catala-
na. Els homes d’Edu Berrocal 
van disposar de força ocasi-

ons de gol però no en va en-
trar cap. Per contra, el conjunt 
vallesà va marcar als primers 
minuts en una descoordinació 
defensiva de l’Igualada. A la 
segona meitat, el Club Futbol 

Igualada va posar contra les 
cordes els rivals, però el mar-
cador va acabar amb 1 a 0 
en contra. Diumenge, l’equip  
rebrà la vista del Vilanova i la 
Geltrú.El CFS Òdena busca jugadors

Ja pots anar al Pavelló Mes-
tre Vila Vell d’Òdena a provar 
amb el CFS Òdena de futbol 
sala. Categories:
Prebenjamí/Benjamí/Aleví: 
dilluns i dimecres de 18:15h 
a 19:15h; Infantil: dilluns de 
19:10h a 20:10h i dimecres 
de 18:15h a 19:15h; Cadet: 
dilluns i dimecres de 20:00h 

a 21:00h o dimarts i dijous 
de 19:30h a 21:00h; Juvenil: 
dimarts i dijous de 19:30h a 
21:00h; Femení Base-Sènior: 
dilluns de 19:10h a 20:10h i 
dimecres de 19:15h a 20:15h
Sènior Masculí: dimarts i Di-
jous de 22:00h a 23:30h.

Info a cfsodena@gmail.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

Mindfulness
ser generatiu

basat en l’obra de
S. Covey & R. Dilts

Intel.ligència emocional
Claredat mental

Benestar personal
Classe de presentació i 
pràctica cada setmana

Classes de yoga

Horaris : Matí,Tarda i vespre
Tel. 661 79 59 33

Francesc Sánchez
yogaharmonia7@gmail.com



FUTBOL / PACO ESPLUGAS

Primer partit en la segona 
jornada del C.E.Òdena en el 
Municipal de la Sort a Òdena, 
davant el Fontsanta (0-2). El 
debut a casa del odenencs pel 
resultat, és molt enganyosa, i 
dic això perquè no es poden te-
nir tants inconvenients a l’hora 
de jugar un partit. Baixes, ex-
pulsions i “la sort” d’esquena. 
Però no buscarem excuses de 
mal pagador, al fi i al cap es 
va jugar amb onze jugadors, 
altra cosa és com va acabar. 
A la primera part, tret dels pri-
mers 10 minuts, els locals de-
mostraren el que la setmana 
passada deia, es patirà però 
se’n pot sortir, la prova...el 0 a 
0 que es va arribar al descans, 
amb oportunitat per ambdu-
es bandes i jocs de pals que 
mantingueren les ulleres en el 
marcador. A la represa, l’equip 

La sort dóna l’esquena al CE Òdena 
en el primer partit a casa

FUTBOL / LA VEU

Aquest cap de setmana co-
mençarà a jugar-se la Quar-
ta Divisió Catalana de futbol, 
amb l’entrada en joc oficial 
dels equips de la comarca. 
Com sempre, en el ja clàs-
sic setè grup de la categoria, 
que aquest any es presenta 
més buit que mai d’equips de 
l’Anoia, amb la desaparició 
de la Penya Madridista Tossa 
de Montbui -sumada al Vista 
Alegre l’any passat, convertit 
en San Mauro B- i, a darrera 
hora, de la Llacuna. La situa-
ció ha propiciat que, per pri-
mera vegada en molts anys, 
equips d’altres comarques 
s’afegeixin a aquest grup. És 
el cas del Mediona, i del Sant 
Esteve Sesrovires B.
Val a dir també que el grup 
setè també està més carregat 
de filials que mai. A banda del 
ja esmentat San Mauro B, cal 

Aquest cap de setmana 
comença la 4a Catalana
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Jornada 1/16 (20-09/10-01)
Tous - San Mauro B
Montserrat B - Masquefa
Pobla Clar.  - Mediona 
Jorba - La Paz 
Rebrot - Ateneu Ig. 
Torre Clar.  - Hostalets P.
Calaf B - Capellades
Cabrera - Sesrovires B
Jornada 2 /17 (27-09/17-01)
San Mauro B - Cabrera
Masquefa - Tous
Mediona  - Montserrat B
La Paz  - Pobla Clar. 
Ateneu Ig.  - Jorba
Hostalets P. - Rebrot
Capellades  - Torre Clar. 
Sesrovires B - Calaf B
Jornada 3/18  (04-10/24-01)
San Mauro B - Masquefa
Tous - Mediona 
Montserrat B - La Paz 
Pobla Clar.  - Ateneu Ig. 
Jorba - Hostalets P.
Rebrot - Capellades 
Torre Clar.  - Sesrovires B
Cabrera - Calaf B

Calendari de 4a Catalana (Grup 7), 2015-16
Jornada 4/19  (11-10/31-1)
Masquefa - Cabrera
Mediona  - San Mauro B
La Paz  - Tous
Ateneu Ig.  - Montserrat B
Hostalets P. - Pobla Clar. 
Capellades  - Jorba
Sesrovires B - Rebrot
Calaf B - Torre Clar. 
Jornada 5/20 (18-10/7-2)
Masquefa - Mediona 
San Mauro B - La Paz 
Tous - Ateneu Ig. 
Montserrat B - Hostalets P.
Pobla Clar.  - Capellades 
Jorba - Sesrovires B
Rebrot - Calaf B
Cabrera - Torre Clar. 
Jornada 6/21 (25-10/14-2)
Mediona  - Cabrera
La Paz  - Masquefa
Ateneu Ig.  - San Mauro B
Hostalets P. - Tous
Capellades  - Montserrat B
Sesrovires B - Pobla Clar. 
Calaf B - Jorba
Torre Clar.  - Rebrot

Jornada 7/22 (01-11/21-2)
Mediona  - La Paz 
Masquefa - Ateneu Ig. 
San Mauro B - Hostalets P.
Tous - Capellades 
Montserrat B - Sesrovires B
Pobla Clar.  - Calaf B
Jorba - Torre Clar. 
Cabrera - Rebrot
Jornada 8/23 (08-11/7-3)
La Paz  - Cabrera
Ateneu Ig.  - Mediona 
Hostalets P. - Masquefa
Capellades  - San Mauro B
Sesrovires B - Tous
Calaf B - Montserrat B
Torre Clar.  - Pobla Clar. 
Rebrot - Jorba
Jornada 9/24 (15-11/14-3)
La Paz  - Ateneu Ig. 
Mediona  - Hostalets P.
Masquefa - Capellades 
San Mauro B - Sesrovires B
Tous - Calaf B
Montserrat B - Torre Clar. 
Pobla Clar.  - Rebrot
Cabrera - Jorba

Jornada 10/25 (22-11/21-3)
Ateneu Ig.  - Cabrera
Hostalets P. - La Paz 
Capellades  - Mediona 
Sesrovires B - Masquefa
Calaf B - San Mauro B
Torre Clar.  - Tous
Rebrot - Montserrat B
Jorba - Pobla Clar.
Jornada 11/26 (29-11/28-3)
Ateneu Ig.  - Hostalets P.
La Paz  - Capellades 
Mediona  - Sesrovires B
Masquefa - Calaf B
San Mauro B - Torre Clar. 
Tous - Rebrot
Montserrat B - Jorba
Cabrera - Pobla Clar.   
Jornada 12/27 (06-12/11-4)
Hostalets P. - Cabrera
Capellades  - Ateneu Ig. 
Sesrovires B - La Paz 
Calaf B - Mediona 
Torre Clar.  - Masquefa
Rebrot - San Mauro B
Jorba - Tous
Pobla Clar.  - Montserrat B

Jornada 13/28 (13-12/18-4)
Hostalets P. - Capellades 
Ateneu Ig.  - Sesrovires B
La Paz  - Calaf B
Mediona  - Torre Clar. 
Masquefa - Rebrot
San Mauro B - Jorba
Tous - Pobla Clar. 
Cabrera - Montserrat B
Jornada 14/29 (20-12/9-5)
Cabrera - Capellades 
Sesrovires B - Hostalets P.
Calaf B - Ateneu Ig. 
Torre Clar.  - La Paz 
Rebrot - Mediona 
Jorba - Masquefa
Pobla Clar.  - San Mauro B
Montserrat B - Tous
Jornada 15/30 (03-01/6-5)
Capellades  - Sesrovires B
Hostalets P. - Calaf B
Ateneu Ig.  - Torre Clar. 
La Paz  - Rebrot
Mediona  - Jorba
Masquefa - Pobla Clar. 
San Mauro B - Montserrat B
Tous - Cabrera

visitant, amb més banqueta, 
posava més “pólvora” davant, 
i la va encertar. Als 5 minuts 
de la segona, Tregon que ha-
via entrat en el descans, mur-
ri com ell sol, inaugurava el 
marcador. Les desgràcies no 
van mai soles, Als 60 minuts 
l’Òdena es queda amb 10 i 14 
minuts més tard, amb 9 juga-
dors, clar, com diuen en algun 
lloc, el que no pot ser, no pot 
ser i a més és impossible. Les 
ganes d’empatar el partit, com 

a mal menor, portaren molts 
nervis i poc joc amb tan sols 9 
jugadors en el terreny de joc, 
als visitants també l’expulsa-
ren a un, això és prova que 
ningú regala res. El penal del 
0 a 2 en temps de descompte 
és pura anècdota.
Jugaren pel C.E. Òdena. Da-
vid, Ivan, Magdaleno, Copovi, 
Hadri, Biosca, Oscar, Millan, 
Victor, Alberto i Gumà. També, 
Pau i Pajares.
C.U. Fontsanta- Fatjó, Gila, 
Soria, Erik, Fini, Hinojo, Vega, 
Saavedra, Peti, Diaz, Juanka i 
Xavi Martinez. També, Barcia, 
Tregon, Cata i Javi.
Àrbitre. Gerad Rubiralta.
La propera jornada dissabte 
en el camp del Can Vidalet, 
un altre dels de la categoria, 
jugar, lluitar i sumar, potser a 
la tercera serà la vençuda, tan 
debò.

destacar també els segons 
equips del Calaf i el Mont-
serrat, una decisió la de tenir 
equips a 4a que els permetrà, 
donat el cas, reforçar els seus 
primers equips.
Poca cosa se sap del poten-
cial dels equips participants, 
però, a priori, tot sembla in-
dicar que la Pobla de Clara-
munt pot ser un dels favorits. 
L’equip, renovat pel complet i 
amb molts jugadors de l’antiga 
PM Tossa -inclòs l’entrenador 
Peluso- opta a l’ascens, amb 
permís, això sí, d’altres pre-
tendents, com el San Mauro 
B, l’Hostalets de Pierola, l’Ate-
neu Igualadí i el Masquefa, 
per dir alguns dels equips que 
ja van tenir protagonisme des-
tacat la passada temporada o 
bé s’han reforçat a la plantilla 
per intentar provar el somni de 
l’ascens.

E-BIKE KETTLER, �ns a 190 kms d’autonomiaE-MOTION CITY, �ns a 100 kms d’autonomia.
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REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada ha 
dut a terme aquest estiu, apro-
fitant la reducció de l’activitat 
dels clubs, noves obres de 
millora al complex esportiu de 
Les Comes, per un valor con-
junt de 155.000 euros.  
El bloc més significatiu és el 
que fa referència a la substitu-
ció integral del sistema de fon-
taneria original, que datava de 
la dècada dels ‘80. Enguany 
s’han destinat 55.000 euros a 
la segona fase de renovació 
del sistema de canonades i 
la instal·lació fins a cada punt 
d’aigua de tot el complex, que 
es va iniciar l’any passat. El 
cost total d’aquestes obres, 
que s’executaran en quatre fa-
ses, està pressupostat en uns 
230.000 euros. 
D’altra banda, s’han destinat 

A la piscina coberta s’han fet algunes reformes.

Inversió de 155.000€ per fer millores 
al poliesportiu de les Comes

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dijous, 10 de se-
tembre, va finalitzar, després 
de set setmanes d’activitats 
esportives i lúdiques per als 
infants de la ciutat, la 26a edi-
ció de l’Esportiueig, l’esdeve-
niment que organitza cada 
estiu el departament d’Esports 
de l’Ajuntament d’Igualada. 
Un total de 2.005 nens i ne-
nes, entre 4 i 14 anys, han 
passat pel complex esportiu 
de Les Comes al llarg dels set 
torns que s’han dut a terme en 
aquesta ocasió.
L’Esportiueig és una propos-
ta lúdica i esportiva per als 
nens i nenes de la ciutat, que 
poden practicar diferents es-
ports i jocs adequats a la seva 

Més de dos mil infants han 
participat a l’Esportiueig

pràcticament 50.000 euros a 
nous treballs per a l’elimina-
ció de les goteres al pavelló 
d’hoquei patins. S’ha canviat 
la darrera canal de recollida 
d’aigua pluvial que faltava per 
renovar i s’han substituït un 
a un fins a 400 cargols dels 
2.500 que té la seva coberta 
metàl·lica. En la majoria dels 
casos, aquests cargols que 
també corresponien a la cons-
trucció original de l’edifici, ja 
estaven rovellats i permetien 
filtracions. 
Els 50.000 euros restants cor-
responen a diferents accions, 
com ara la millora dels passa-
dissos, els despatxos i altres 
espais de la piscina coberta, 
l’adquisició d’un elevador per-
què les persones amb mobi-
litat reduïda puguin entrar en 
aquesta piscina, la renovació 

de dues canals de la coberta 
de la sala de barri, l’adequa-
ció de dues pistes del pavelló 
polivalent perquè cadascuna 
d’elles pugui oferir dues pistes 
de voleibol i, finalment, altres 
mesures destinades a la millo-
ra de l’estalvi energètic. 
L’Ajuntament està executant 
els darrers anys diferents ac-
cions per actualitzar i millorar 
les instal·lacions d’un complex 
construït ara fa gairebé tres 
dècades. Entre altres, s’ha 
canviat íntegrament la coberta 
de la piscina, s’hi ha instal·lat 
dues màquines d’ultraviolats 
que redueixen la utilització de 
clor, s’han reformat els ves-
tidors dels camps de futbol 
secundaris i s’ha substituït la 
gespa artificial del camp de 
futbol principal. 
 
 

edat. Durant la programació 
també s’han dut a terme di-
ferents sortides, s’ha visitat el 
parc del Xipreret, el parc de 
Valldaura, l’Estadi Atlètic, el 
parc Puigcornet, la piscina del 
Molí Nou, la piscina de Tous, 
el Parc West, l’espai Tot Circ i 
el rocòdrom Ingravita. 
També s’ha gaudit d’una sor-
tida a la platja i diferents ac-
tivitats especials, com ara 
campionats, jocs amb patinet, 
inflables, guerres d’aigua o 
unes miniolimpíades. Durant 
els set torns també s’ha ofert 
el servei d’acollida matinal, de 
8 a 9h, i el servei d’autobús, 
que ha estat molt ben valorat 
per les famílies. 

PÀDEL / LA VEU

S’ha disputat a Can Busqué 
d’Igualada un torneig de pàdel 
amb la participació de gairebé 

Torneig de pàdel a Can Busqué

70 parelles. Un gran èxit de 
participació per a iniciar una 
nova temporada.

HANDBOL / LA VEU

Després dels partits de festa 
major de la setmana passada, 
aquest cap de setmana passat 
ha estat intens pels equips del 
CH Vilanova.
L’equip sènior se n’ha anat 
d’stage de pretemporada a 
Amposta. Un complert cap de 
setmana d’esport i de convi-
vència molt ben aprofitat. Dis-
sabte partit 
preparatori davant el Benicarló 
saldat amb victòria per 14-17, 
i diumenge davant l’Amposta 
amb el resultat de 31-15.
L’equip, que enguany és en-
trenat per Ugo Viza, és a no-
més quinze dies d’arrancar 
una nova temporada a la Lliga 
Catalana d’handbol.
El juvenil, que disputava les 
fases classificatòries per jugar 
a la Lliga Catalana, va gua-
nyar divendres passat al Llei-

Intensos dies de l’handbol vilanoví

da per 15 gols a 16 en un partit 
molt disputat. 
Diumenge va repetir victòria, 
aquest cop a Can Titó, per 
19 gols a 15 en un brillant 
partit davant el Castelldefels. 
Aquestes dues victòries  els 
donen matemàticament el 
passi per jugar a la màxima 
lliga de l’handbol català.
El cadet en canvi, no ha tingut 
tanta sort. Divendres va per-
dre d’un sol gol (21-20) a casa 
del Castelldefels patint un ar-
bitratge casolà, en un partit 

intens en el qual exhibiren un 
bon handbol. Dissabte varen 
tornar a perdre per la mínima 
a Esplugues (18-17) fent una 
excel·lent segona part, i diu-
menge a Can Titó se’ls va es-
capar l’Igualada en els minuts 
finals i perderen 16-20. Nova-
ment l’esforç quedava sense 
premi.
Des del club els desitgen molts 
ànims i les feliciten per l’esforç 
i l’actitud, convençuts que  hi 
ha equip per fer un digníssim 
paper a 1ª Catalana.

REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte 19 de setem-
bre es disputarà la 1a edició 
de la Triatló Infantil de Mont-
bui, prova gratuïta i no compe-
titiva destinada a tots els nens 
i joves que tinguin ganes de 
passar-s’ho bé, tenint la pos-
sibilitat de conèixer una mo-
dalitat esportiva com el triatló, 
cada vegada més popular i 
practicat.

Demà, primera triatló 
infantil a Montbui

La triatló, organitzada per 
l’empresa Bàsic Ona Natació 
amb el suport i col·laboració 
de l’Ajuntament de Santa Mar-
garida de Montbui, es disputa-
rà a partir de les 10h a la pis-
cina municipal de Montbui i els 
seus voltants.
La prova tindrà unes distànci-
es molt assequibles per tal de 
fer-la apte a tots els públics.
Les inscripcions es podran re-
alitzar al mateix recinte.



BÀSQUET / LA VEU

El passat cap de setmana ees 
jugava el primer partit que dis-
putava el Physic CB Iguala-
da A a Lliga Catalana EBA, a 
casa del CB Quart.
El primer quart del partit, co-
mençava amb anotació per 
part dels dos equips, però 
amb domini de l’equip visitant. 
Un partit que es veia fluix en 
atac, amb molt poca anotació 
per part dels dos equips. Poca 
intensitat defensiva i moltes 
errades marcaven l’inici de 
partit. Finalment el resultat del 
quart era favorable al Physic 
CB Igualada A, 15-20.
En el segon quart, un gran 
encert per part de l’equip lo-
cal, anotant 5 triples, posava 
les coses molt difícils al con-
junt blau, que restava minuts 
sense anotar. Una millora de-
fensiva per part dels jugadors 
de A. Brea, els ajudava a re-
cuperar pilotes i poder atacar 
ràpidament, trobant forats en 
la defensa igualadina, que els 
ajudava a col·locar-se per da-
vant en el marcador. Això su-
mat al pitjor quart en atac dels 
igualadins, els col·locava amb 
un parcial de 27-9, que feia un 
total de 42-29 a la mitja part.
A la represa del partit, els ju-
gadors de Raül Caballero se-
guien sense trobar l’estabilitat 
a pista, i amb les dificultats 
per anotar i defensar. Molta 
igualtat en defensa i atac, que 
feia acabar el quart amb una 
anotació similar, 14-17, que es 
reflectia amb un marcador de 
56-46.
En l’últim quart, l’última espe-
rança per poder remuntar els 
10 punts de diferència visibles 
en el marcador. Un comen-
çament molt fluix en defensa 
ajudava a la  fàcil anotació del 
CB Quart. Amb un parcial de 
12-0 en el minut vuit, acabava 
de sentenciar el partit. L’últim 
període era de 27-11.
Finalment el matx va acabar 
amb un resultat de CB Quart 
83 - Physic CB Igualada A 57.
Anotació  CB Quart: D. Puer-
tas (7), R. Dos Santos (18), J. 

El CB Igualada juga la Lliga Catalana 
EBA i guanya un torneig a Osona 

REDACCIÓ / LA VEU

La Colla Castellera Moixigan-
guers d’Igualada va convi-
dar fa uns dies a la seva seu 
d’assajos (Cal Tabola) al Club 
Bàsquet Igualada, per tal de 
treballar plegats en una activi-
tat completament diferent del 
dia a dia. 
Els jugadors del CBI, rebuts 
per Toni Guix, i pel Marc Cus-
todi, exjugador del club i ac-
tualment un dels pilars dels 
Moixiganguers, van ser els 
encarregats d’explicar i en-
senyar en que consisteix l’art 
de fer castells, però sobretot 
intentar fer veure i traspassar 
els valors del bàsquet al món 
dels castells. 
Entre el Toni i el Marc van fer 
una petita introducció castelle-
ra, explicant una petita part de 
teoria per tal de comprendre 
millor que és i de que tracten 
els castells, com per exemple 
que signifiquen els noms dels 
castells, o el perquè de la in-
dumentària castellera. 
Els jugadors del CBI, havi-
en d’estar el màxim d’atents 
possible, ja que més tard ells 
també formarien i farien (amb 
l’ajuda de la colla) el seu petit 
pilar de 3, després de realitzar 
conjuntament amb la colla un 
parell de diferents castells, per 
escalfar i veure completament 
des de dins, com i que senten 
a l’hora de realitzar una obra 
artística com és un castell.
Un dels propòsits d’aquesta 
activitat conjunta era fer veu-
re que en el món casteller, 
només s’aconsegueix l’èxit si 
tothom suma en la mateixa 

CBI i Moixiganguers, junts en 
una jornada molt interessant
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direcció, a més de destacar 
valors tant importants com la 
confiança en els altres, l’es-
forç constant de tothom i la 
concentració en tot moment, i 
els quals aquests poden tras-
passar-se al món de la ciste-
lla. 
Així els homes de Raül Caba-
llero, van tenir una mostra del 
que necessitaran per tal de 
poder fer una bona temporada 
en el que serà el retorn a Lliga 
EBA del Club, on necessita-
ran esforç, confiança, sacrifici 
i concentració entre si per tal 
d’aconseguir-ho. Ara, el CB 
Igualada espera la visita dels 
Moixiganguers en algun dels 
seus partits per tal d’animar-
los, i fer un gest d’apropament 
entre entitats. 

Bataller (15), E. Camos (5), F. 
Brazo (5), A. Masllorens (3), 
M. Serra (3), E. Jimenez (20), 
M. Martorell (3), P. Vila (0), BJ. 
Kanis (4).
Anotació Physic CB Igualada 
A: M. Moliner (3), R. Riu (5), 
E. Burgès (-), P. Camí (4), J. 
Torres (5), C. Fons (-), A. Gual 
(16), X. Creus (2), S. Laguarta 
(8), E. Tejero (14), A. Del Hoyo 
(-).
Parcials: 15-20, 27-9 (42-
29), 14-17 (56-46), 27-11 (83-
57).
Àrbitres: MA. Soto, X. Lanza
Demà dissabte dia 19 de se-
tembre, el Physic CB Igualada 
A disputarà el seu primer partit 
a casa contra el BC Martorell 
a les 18h. 

Campió a Sant Julià 
de Vilatorta 
El Club Bàsquet Igualada va 
ser present a la 31ena edició 
del torneig de BBVA, que va 
tenir lloc a Sant Julià de Vi-
latorta juntament amb altres 
seus de la zona d’Osona. El 
Physic CB Igualada A va pro-
clamar-se campió imbatut 
d’aquest prestigiós torneig.  
Aquest torneig estava cons-
tituït per tres grups de quatre 
equips on els dos millors pri-
mers serien els competidors 
de la final. Els partits tenien 
una durada de 30 min dividits 
en quatre quarts de 7’30 min 
cadascun.  
Van estrenar-se en victòria 
al poliesportiu de Manlleu el 
dissabte a les 12:50h jugant 
en contra del TAKE TOLOSA 
(equipo de lliga EBA del País 
Basc) en un partit en el qual 
van dominar el primer i el se-
gon quart amb claredat. En els 
inicis del tercer quart, el mar-
cador va anar-se igualant fins 
a la meitat de l’últim quart, mo-
ment en el qual els igualadins 
va reprendre el domini del par-
tit aconseguint així en el mar-
cador un resultat de 55-68. 
El segon partit disputat a les 
18.50h contra l’Euro World Pro 
Select 2 (acadèmia de bàs-
quet) va suposar novament 

una victòria pels blaus, tan o 
més disputada que l’anterior, 
donat que l’enfrontament va 
estar molt renyit durant els 
tres primers quarts i no va ser 
fins els quatre darrers minuts 
del parit en què el C.B.I va im-
posar-se contundentment per 
sobre del marcador aconse-
guint la victòria per 84-67.
En el darrer partit de grups el 
CBI i el CB Vic tenien a les 
seves mans la possibilitat de 
classificar-se per la final si 
aconseguien la tercera vic-
tòria consecutiva en un partit 
succeït a les 12.50h del diu-
menge. Aquest va ser el més 
igualat dels partits, en el qual 
l’Igualada s’havia imposat 
lleugerament en el marcador 
en la primera part. Durant 
el tercer quart i els inicis del 
quart període el Vic va acon-
seguir posar-se dos punts per 
davant del CBI, però finalment 
els homes de Raül Caballero 
van assolir la victòria amb un 
marcador ajustat de 45-48, 
classificant-se així per la gran 
final.
Era el moment més esperat 
i decisiu del torneig, la final 
enfrontava el Physic i l’Eu-
ro World Pro Bàsquet 1 a les 
19.50h, just després del parit 
amistós de l’ICL Manresa con-
tra el Morabanc Andorra. En 
aquesta final, l’Igualada va ser 
el clar dominant durant els dos 
primer quarts, anant-se al des-
cans amb 8 punts per davant 
del marcador. 
Era important mantenir aquest 
ritme de partit en l’inici del 
tercer període i així ho van 
aconseguir, gràcies a la con-
centració i perseverança dels 
jugadors. En el darrer quart, 
els americans van apropar-se 
en el marcador fins a estar no-
més a dos punts de diferència 
però novament els igualadins 
van estar a l’altura del mo-
ment, aconseguint finalment 
un resultat de 46-59 i assolint 
d’aquesta manera la merescu-
da victòria i el títol de campi-
ons del torneig. 



El pierenc Toni Bou gaudint de las zones gallegues.
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL

La projecció esportiva inter-
nacional del pilot igualadí Ar-
mand Monleón de Moto Club 
Igualada és imparable. El pas-
sat mes de juny ja es va clas-
sificar segon en el Raŀli Cross 
Country Sardenya i ara s’ha 
proclamat fenomenal guanya-
dor del Xina Silk Road Rally 
amb la KTM 450 Rally.
La prova xinesa constava de 
tretze etapes, de les que Mon-
león va ser el guanyador de 
vuit i el pilot xinès Su Wen Min 
en va guanyar quatre doncs la 
tercera etapa va ser suspesa. 
Al finalitzar el raŀli Monleón co-
mentava: “Molt content per la 
victòria final. A més, he tingut 
l’oportunitat d’obrir pista pràc-
ticament durant tota la carrera. 
Físicament m’he trobat molt 
bé. No havia fet una carrera 
de tants dies però, prèvia-
ment, vam fer un bon treball 
físic per adaptar-nos. Vull do-

Armand Monleón celebrant el seu triomf a la Xina.

Sensacional victòria d’Armand Monleón 
al Xina Silk Road Rally

MOTOR / JMV

Puntuable per les copes de 
Catalunya de ral·lis d’asfalt i 
regularitat i per l’Open de Ca-
talunya de ral·lis d’asfalt es va 
disputar la desena edició del 
Ral·li Open Avià amb la partici-
pació de varis equips de Moto 
Club Igualada.
Sens dubte l’equip de MCI que 
més va destacar va ser el for-
mat pel manresà Miquel Mar-
sol i Llorenç Martín amb Mit-
subishi EVO IX que foren els 
guanyadors absoluts del ral·li 

Miquel Marsol i Llorenç Martin 
(MCI), formidables guanyadors 
del Ral.li Open Avià

nar les gràcies a l’equip i a tots 
els meus patrocinadors. Hem 
fet un molt bon treball. Ara a 
preparar el Merzouga Ral·li 
del proper mes d’octubre”.
Sens dubte l’esport anoienc 

del motor està d’enhorabona 
amb aquesta gesta del pilot 
Armand Monleón i que per la 
seva joventut a ven segur que 
n’aconseguirà moltes més.

MOTOR / JMV

Als 19 anys el pilot pierenc 
Toni Bou va aconseguir la 
seva primera victòria en un 
trial puntuable pel campionat 
del món a l’aire lliure i precisa-
ment va ser a Galícia pels vol-
tants de la població de Nigrán 
a uns 100 km de Teo, població 
que acollit enguany els dos 
trials amb puntuació indepen-
dent que ha tancat la tempo-
rada del mundial a l’aire lliure.
Amb el títol ja a la butxaca 
Toni Bou amb la Honda es va 

Toni Bou, segon al trial de Galícia, 
que tancava el Mundial

Esplèndid triomf de Marsol i Martín a Avià.

classificar segon tant el dis-
sabte com el diumenge per 
darrera de Adam Raga amb la 
GasGas vencedor el dos dies.
Una vegada finalitzat el tri-
al gallec Bou deia: “Ha estat 
un any fantàstic, amb nou 
victòries consecutives i més 
triomfs que mai en una sola 
temporada: tretze. Quan no 
he guanyat, sempre he acabat 
segon, que és molt important, 
i pel que estic molt satisfet. No 
he pogut acabar amb una vic-
tòria, que m’hagués agradat 

molt, però encara així, estem 
molt contents de l’èxit. També 
haig de felicitar a Adam pel 
gran campionat que ha fet, 
però sobretot també a l’equip, 
que han treballat increïble-
ment bé. Han fet un esforç 
molt gran i estic molt content 
de treballar amb ells”.
El darrer diumenge d’aquest 
mes de setembre Toni Bou 
competirà a Àvila amb motiu 
de la cinquena prova del cam-
pionat estatal a l’aire lliure.

que efectuaren una excepci-
onal prova per les carreteres 
berguedanes. 
Angel Bonavida copilotat per 
Anna Tallada es classificaren 
cinquens a l’Open i segons al 
Trofeu amb Citroën Saxo VTS. 
Jaume Planell i Daniel Sagués 
ocuparen la setena posició a 
la categoria H4. Molt bon ral·li 
d’Aleix Vila copilotat per l’ano-
ienc Jaume Poch amb Peuge-
ot 206 que foren cinquens a la 
classificació absoluta i primers 
a l’Open i al Trofeu.

GIMNÀSTICA / LA VEU

El passat 1 de setembre es 
va donar el tret de sortida a 
la temporada 2015-2016 per 
a l’Igualada Club Gimnàstic 
Aula, amb més de 80 gimnas-
tes, tot un èxit de participació 
des dels seus inicis.
La Coordinadora Tècnica Es-
portiva Laura Martínez junt 
amb el seu equip d’entrena-
dores: Maite Sànchez, Marta 
Trenado, Sílvia Díaz, Paula 
i Diana Stosslein, van donar 
la benvinguda  i van destacar 
l’augment de gimnastes no-
ves, vingudes tant de la nostra 
ciutat com de diferents pobla-
cions de la comarca i comar-
ques veïnes.

L’Igualada Club Gimnàstic Aula 
inicia la nova temporada

Enguany l’Igualada Club Gim-
nàstic Aula està format per 35 
gimnastes d’iniciació, en cate-
gories Minis, benjamí i Infantil, 
que participen en els  jocs es-
colars comarcals, 45 en edats 
benjamí, infantil i junior  que 
participen a Copa Catalana 
i altres competicions d’àmbit 
estatal. 
Pel que fa a la modalitat de 
gimnàstica estètica: comp-
ta amb 1 equip Benjamí, 2 
equips Infantil i 1 Junior.
L’agenda d’aquest primer tri-
mestre es presenta amb una 
previsió de competicions ofi-
cials, trofeus i activitats molt 
atractiva i amb l’objectiu de 
consolidar-se en l’àmbit de la 
Gimnàstica  Estètica.
 

 



Wissam el Hattoubi, setena a 
la Cursa de la Mercè de BCN

HOQUEI FEMENÍ / LA VEU

Bon partit de les igualadines 
que s’emporten els tres pri-
mers punts del torneig, des-
prés de no poder sumar-los 
la setmana passada a Sant 
Hipòlit contra el CP Voltregà 
(4-0).
L’Sfèric, que venia de guanyar 
al Girona HC aquest dijous 
passat, corresponent també 
a la primer jornada, va buscar 
el gol des del miinut 1. Però 
l’actuació de les dues porteres 
igualadines, al llarg de tot el 
partit, va ser brillant i van ser 
decisives en el triomf final.
La primera part va ser molt 
oberta, amb un joc ràpid i in-
tens, on les de Terrassa sem-
blava que podien estrenar el 
marcador. Però les iguala-
dines, mitjançant la Raquel 
Bernadas i la Sofia Ramírez 
també posaven a prova a la 
portera visitant, Noèlia de la 
Peña. Mentrestant, la portera 
local Mònica Ferrer oferia un 
recital sota els pals que de-
sesperava a les visitants.
A la segona part, el domini de 
les locals va anar guanyant 
terreny. El desgast de les ega-
renques, que només tenien un 
canvi a la banqueta, era cada 
cop més evident. Al minut 9, la 
xilena de l’Sfèric, Panxa Puer-
tas era exclosa dos minuts en 
veure la targeta blava per pro-
testar. El power play corres-
ponent, l’aprofitava la Raquel 
Bernadas per posar el primer 
gol al marcador. (1-0).

Les igualadines continuen en pretemporada.

L’Aqua Igualada es desfà de l’Sfèric 
Terrassa
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L’Sfèric no abaixava els bra-
ços i intentava superar a la 
Laia Navarrete per empatar 
el partit. Però a sis minuts del 
final un potentíssim xut de la 
Laura Salvador era punxat per 
la Meri Martínez que descol-
locava a la portera visitant i 
la bola entrava per fer pujar el 
segon de les locals al marca-
dor.
L’última ocasió seria per les de 
Terrassa amb una bola al pal 
de la porteria, defensada per 
la jove Laia Navarrete, que 
també va tenir una excel·lent 
actuació.
L’entrenador Raül Ramírez, no 
ha pogut comptar per aquest 
partit, ni amb l’Elba, ni amb la 
Ivonne; ambdues per lesió.
El proper partit serà el dissab-
te 26 de setembre a les 14:00 

h a Mataró, contra l’equip 
d’aquesta ciutat. En aquesta 
segona jornada, les mataro-
nines han aconseguit, a casa, 
un valuós empat a tres contra 
el CP Voltregà.
A Les Comes, el proper partit 
serà el de la darrera jornada 
de la primera fase de la Copa 
Esports Penedès, contra el Gi-
rona HC.
Aqua Igualada: Mònica Fer-
rer -P-, Judit Baldris, Laura 
Salvador, Sofia Ramírez i 
Laura Torres. També, Clara 
Ferrer, Raquel Bernadas (1), 
Meritxell Martínez (1) i Laia 
Navarrete -P-.
Sfèric Terrassa: Noèlia de la 
Peña -P-, Alba Romaguera, 
Sílvia Ferrer, Panxa Puertas 
i Ester Ferrer. També Carla 
Crespo i Sara Céspedes -P-.

ATLETISME / IGNASI COSTA

Diumenge, es disputava a 
Barcelona la 37a. edició de 
la Cursa de la Mercè, sobre 
10 km., dominada pels atle-
tes David Martínez (Manre-
sa) amb 30’50” i Hasna Ba-
hom (La Sansi) 119a. general 
amb 37’53”. Entre un total de 
14.300 atletes inscrits,  hi 
van participar 6 atletes del 
CAI Petromiralles, sobre-
sortint la 7a. posició general 

fem. de Wissam El Hattoubi, 
amb 40’44”, i la 39a. a la ge-
neral masc. de Roger Vila, 
amb 35’40”. Atletes del CAI 
Petromiralles:
39.  Roger Vila 35’40” 
148.  David Sevilla   38’15”
370.  Wissam El Hattoubi 40’
44”                                                                     999.  
Paquita Pérez 44’37”
1267. Santi Navarro 45’31”
1312. Pau Roca 45’42” 

Temporada 2015 - 2016

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

93 803 75 56

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

Dia 16 de novembre  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

Un Shakespeare en una versió contemporània inspirada en les pel·lícules americanes dels anys cinquanta. Una gran companyia d’actors i 
actrius que ens oferiran els secrets, els enganys i les traïcions d’una comèdia sobre la frontera entre l’amistat i l’amor.

Direcció: Àngel Llàcer Amb: Clara Altarriba - Lloll Bertran - Oriol Burés - Enric Cambray - Jordi Coll - Bernat Cot - Àngel Llàcer - Albert Mora - 
Òscar Muñoz - Aida Oset - Victòria Pagès - Marc Pociello Bea Segura - Albert Triola - David Verdaguer

MOLT SOROLL PER NO RES
TNC

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
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CICLISME / LA VEU

El passat dia 13 de Setembre 
es va disputar a la localitat va-
lenciana de Villafamés, prope-
ra a Castelló el campionat del 
món de ciclisme de policies.
En una zona immillorable, 
i com es mereix una prova 
mundial, l’organització havia 
preparat un recorregut molt 
exigent, on s’hi realitzaven di-
verses voltes segons les cate-
gories dels participants.
El traçat de 6,5km constava 
d’una dura pujada de 2,5 qui-
lòmetres, molt exigents, des-
prés un pla pujada de 1km i 
una trialera complicada i peri-
llosa. Per acabar, una zona de 
llambordins de calçada roma-
na de pujada i baixada on era 
complicat mantenir l’equilibri. 
Sense cap zona de descans 
i amb gairebé 250m de desni-
vell per volta.
Segons les categories es rea-
litzaven tres, quatre o cinc vol-
tes. Acumulant uns desnivells 
considerables.
Tres membres de l’equip CNI/
BEST/PALLARES&T-BELLES 
van participar-hi formant part 
de l’equip Mossos d’Esquadra 
en Btt. Santi Estebanell, Albert 
Torres, Benet Martínez
Santi Estebanell, en catego-
ria 45-49 defensava el títol de 
campió del món assolit l’any 

Tres anoiencs al Mundial de BTT per a policies

AGILITY / LA VEU

En el marc de la Festa Major 
2015 de la Roca del Vallès, es 
va disputar el cap de setmana 
passat una competició d’agi-
lity puntuable per al campionat 
d’Espanya 2016.
Luis Luque del Club d’Agility 
Rivalcan de Montbui va que-
dar en primera posició, dis-
sabte, amb el seu gos Melendi 
en categoria mini. 
L’agility és un esport on un 
gos i el seu guia han de fer un 
circuit amb uns obstacles, que 
marca un jutge, de forma ràpi-
da i amb menys errades possi-
bles. El vincle que té el binomi 

Luque, primer en agility 
a la Roca del Vallès

gos-home és la clau de l’èxit 
d’aquest esport, deixant en 
segon terme, però no menys 
important, la part tècnica. 
Els dies 26 i 27 de setembre, 
l’Escola Canina Rivalcan, situ-
ada a Montbui poble, celebrarà 
una competició que puntuarà 
per al campionat d’Espanya, i 
al mateix temps es celebrarà 
una proba per seleccionar els 
agilitistes que representaran 
Espanya en el proper mundial 
d’agility de Pastors Belgues. 
L’entrada és gratuïta per tots 
els públics, per tenir més infor-
mació podeu consultar https://
clubdeagilityrivalcan.word-
press.com/

TRIATLÓ / LA VEU

El passat diumenge 6 de se-
tembre es va disputar a la lo-
calitat de Pineda, al terme de 
Vilaseca-Salou una nova edi-
ció del triató de muntanya que 
organitzen cada any
Vora un centenar de triatletes 
van prendre-hi part, amb un 
recorregut de 700m de nedar 
al mar, 12km de btt i 4km de 
cursa a peu.
Va participar-hi per segon 
any consecutiu Albert Torres 
del CNI/BEST/PALLARES&T-
BELLES, defensant la victòria 
assolida l’any anterior.
En el tram d’aigua, de menys 
a més i després de perdre les 
primeres posicions, Torres va 
remuntar terreny en els me-
tres finals, arribant a la platja 
amb els 5 primers.
Amb una ràpida transició, va 

Albert Torres guanya 
el triatló de La Pineda

poder sortir primer amb la bici-
cleta, posició que ja no va dei-
xar escapar, i en un recorregut 
a dues voltes va anar incre-
mentant fins a 1’30’’ respecte 
al segon classificat.
Finalment, va tocar els 4km 
de cursa a peu, on Torres va 
poder mantenir i inclús incre-
mentar la distància. A un ritme 
de 3.50’’ el quilòmetre, en un 
traçat pla pel passeig marítim, 
li va permetre arribar a meta 
com a guanyador.
Un exceŀlent resultat, dedicat 
a tots els membres de l’equip, 
coŀlaboradors i animadors. 
Una victòria molt encoratjado-
ra de cara a la recta final de 
triatlons que queden per dis-
putar.
1r. Albert Torres 48’17”
2n. Raul Cittadino 49’56”
3r. Alex Llaveria 50’17” 

anterior. I malgrat arribar amb 
una fortalesa física i mental 
immillorable, dins d’una pro-
gressió espectacular al llarg 
de tot l’any, la mala sort es va 
encegar amb ell, i se li va tren-
car el seient quan disputava 
posicions de podi.
Benet Martínez en una cursa 
de menys a més al llarg de 
les 5 voltes va finalitzar en 
11a. posició de la categoria 
30-34, un bon resultat, fregant 
el top10 d’una categoria on hi 
havia molt de nivell.
Albert Torres, en la categoria 
40-44, també havia de donar 
5 voltes al circuit, i en un mal 
inici, sense bones sensacions 
durant tres voltes i amb un 
rendiment per sota de l’espe-
rat, va retrobar el bon ritme en 

les dues úttimes, recuperant 
moltes posicions i finalitzant 
en una meritòria cinquena po-
sició per tal i com es presenta-
va l’inici de la cursa.
Aquests tres corredors forma-
ven part d’un equip de 19 mos-
sos d’esquadra que el club es-
portiu de mosso d’esquadra hi 
havia enviat en representació
Cal agrair la col·laboració a 
l’equip principalment del Club 
Natació Igualada/ BEST equi-
pacions personalitzades/ Bicis 
Pallarès i Tomàs Belles i dels 
següents patrocinadors: Fisi-
oteràpia Regordosa, Caprabo 
Sport, Fitness Camats, Fruits 
Secs Torra, Trading de Futu-
ros, Caves Bohigues i Can 
Mabres, Prokey.

La base continua aportant nous èxits 
a l’Handbol Igualada

HANDBOL / LA VEU

Durant el pont de la Diada, 
quatre equips base del club 
van disputar les fases per ser 
equip de Lliga. Així doncs, hi 
va haver molt de moviment a 
les pistes d’handbol. 
L’objectiu d’aquests quatre 
equips era jugar a la màxima 
divisió catalana, i gràcies a 
l’esforç que han fet els juga-
dors i entrenadors durant la 
curta pretemporada, ho van 
aconseguir un parell d’equips: 
el juvenil femení i el cadet 

masculí. 
Per tant, el Club vol mostrar 
la seva satisfacció i felicitar 
als esportistes i cos tècnic 
d’aquests dos equips per la 
seva implicació que no ha es-
tat poca. També es vol reco-
nèixer tot l’esforç que han fet 
els equips cadet femení i in-
fantil masculí tot i no aconse-
guir l’objectiu. Cal dir-los que 
el Club està igual de satisfets 
ja que han estat a l’alçada, 
però que la competició a vega-
des té aquestes singularitats. 

Per últim, el primer equip 
masculí segueix preparant el 
debut a Segona Catalana amb 
dos  partits - una victòria i un 
empat - que els permet anar 
agafant minuts i ritme de joc a 
l’àmplia plantilla que enguany 
dirigeix José Manuel Garcia. 
En la secció femenina, les 
noies d’en Josep Garcia se-
gueixen la seva preparació de 
cara al debut a Lliga Catalana 
del proper 26 de setembre al 
camp de l’OAR Gràcia.



CURSES / LA VEU

L’actor barceloní Màrius Her-
nández, que fa el personatge 
d’en Pitu a la sèrie de televisió 
La Riera, serà el presentador i 
speaker de la cursa i camina-
da solidària Alzheimer Race, 
que es realitzarà a Igualada el 
matí del diumenge dia 20 de 
setembre. La cursa i caminada 
recollirà fons per a la delegació 
Anoia de l’Associació de Fami-
liars d’Alzheimer de Barcelo-
na (AFAB), i en l’organització 
hi col·labora l’Hospital de Dia 
Sant Jordi del Consorci Soci-
osanitari d’Igualada (CSSI) i 
l’Ajuntament d’Igualada. L’altre 
objectiu de l’esdeveniment és 
sensibilitzar i informar la pobla-
ció pel que fa a l’Alzheimer.

Recorregut
Les inscripcions es van tancar 
el dia 13. La cursa i caminada 
tindrà sortida i arribada a la 
Plaça de la Masuca, davant de 
l’Hospital de Dia Sant Jordi, i 
recorrerà els 6,3 quilòmetres 
de l’Anella Fluvial d’Igualada, 
un dels nous espais verds ha-
bilitats per l’Ajuntament per a 
facilitar la pràctica esportiva i 
reforçar els hàbits saludables, 
en un recorregut de dificultat 
baixa pensat per gaudir de 
l’entorn a l’aire lliure de manera 
segura. Es passarà pel carrer 
Santa Joaquima de Vedruna, 
el Passeig Verdaguer, l’Avin-
guda Gaudí i el Parc Fluvial del 
riu Anoia, fins arribar a l’estació 
d’autobusos, el Passeig Verda-
guer i de nou el carrer Santa 
Joaquima de Vedruna. En el 
cas dels caminants, el recor-
regut serà una mica més curt, 
d’uns 4,3 quilòmetres i poc 
més d’una hora a peu, ja que 
deixaran el parc fluvial quan ar-
ribin a l’alçada del carrer Santa 
Joaquima de Vedruna.

Diumenge, cursa i caminada solidària 
Alzheimer Race a Igualada

TRIATLÓ / LA VEU

El passat 13 de setembre es 
va celebrar a la població de 
Berga, la 5a edició de l’exitós 
triatló Sailfish de Berga.
En aquesta edició la prova va 
comptar amb 700 inscrits que 
van completar 1900 metres de 
natació al magnific pantà de 
la Baells, seguits de 90 km de 
ciclisme i per acabar 20 km de 
cursa a peu pels carrers de la 
població de Berga.
Els guanyadors absoluts de la 
prova foren Andreas Reitz (tri-
atleta internacional) i la cata-
lana Judith Corachan del club 
where is the limit. Pel que fa 
als representants del CAI tri-
atló Petromiralles, molt bona 
actuació dels dos represen-
tants:  Sergi Pujabet va acabar 
la prova en la posició 175 amb 

Atletes de l’Anoia a Berga
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4h51 minuts i en Joan Monta-
ner posició 374º amb 5h24mi-
nuts. També hi era Oscar 
Galan de l’equip CNI/BEST/
PALLARES&T-BELLES, amb 
un temps de 5h48’, el 87 del 
seu grup d’edat.  

TRIATLÓ / LA VEU

El passat dissabte 12 de se-
tembre es va celebrar la pri-
mera edició de la triatló infantil 
de Montornès, on la represen-
tació de l’escola esportiva del 
CAI triatló va pujar a la part 
més alta del podi.
Destacar la victòria de Carla 
Alemany, en la categoria in-
fantil 1 que incloïa les nenes 
nascudes des de l’any 2001 
al 2004. La prova consistia en 
un primer tram de natació de 
1ppm a la piscina descoberta, 
seguits de una volta en bici de 
2,6km i per últim un tram de 
850m corrent que finalitzaven 
a l’interior de la pista d’atletis-
me. En la mateixa categoria 
també va participar el Jan Bis-
bal assolint una magnífica 4a 
posició. 

Carla Alemany i Carla Bisbal 
guanyen al triatló de Montornès

Victòria de Carla Bisbal en ca-
tegoria infantil 2 que engloba-
va els anys 2005 i posteriors. 
La prova per als més petits 
consistia en un primer tram 
de 50m de natació, seguits de 
1,2km de ciclisme i una volta a 
un circuit de 200m corrent.

Inscripcions per a la cursa 
Neandertal de Capellades
CURSES / LA VEU

S’han obert ja les inscripcions 
per la Cursa Neandertal de 
Capellades, una de les curses 
de muntanya més apreciades 
pels runners, i aquest any arri-
ba a la 6a edició, com sempre 
amb novetats en el recorregut, 

que voltarà les muntanyes de 
Capellades. En totes les ante-
riors edicions s’han tancat ins-
cripcions bastants dies abans 
de la cursa, ja que està limi-
tada a 500 participants. Cal 
entrar a saneandertal.com i 
aemdekp.com.

Horaris
La planificació del dia 20 és 
la següent: entre les 8:30 i les 
9:30 entrega de dorsals i re-
collida d’autoritzacions per als 
participants menors d’edat. A 
les 10:00 sortida dels corre-
dors. A les 10.05 sortida dels 
caminants. A les 10:15 actua-
ció de Sweet India, exhibició 
de danses de Bollywood, fla-
menc i ritmes cubans.
A les 11:00 actuació del grup  
SonDlaire, que interpretaran 
temes propis de rumba i fla-
menc fusió. En finalitzar la 
cursa i caminada, entrega als 
participants d’una bossa amb 
obsequis. 
A les 12:00 entrega de premis 
i sorteig de regals cedits per 
les empreses col·laboradores. 
Durant tot el matí també es po-
drà gaudir d’activitats per a la 
canalla.
El patrocinador principal de la 
cursa és l’Obra Social “la Cai-
xa”, que ha compromès una 
aportació de 2.000 euros. Hi 
col·laboren Creu Roja Anoia 
amb la cessió d’una ambulàn-
cia i personal voluntari,  Cuida-
dors Anoia amb suport logís-
tic, la Fundació Sociocultural 
Atlas amb voluntaris repartits 
pel recorregut i suport logístic, 
Ocisport amb assessorament 

tècnic, i Therana Teràpies Na-
turals Cos i Ment amb mas-
satgistes. Entre les empreses 
i entitats que aporten obse-
quis, productes i serveis hi ha 
Aquasos, Caldo Aneto, Can-
saladeria Esquius, Càtering 
Ca La Nuri, Caves Bohigas, 
Celler Figueres, Comerciants 
del Mercat de la Masuca, Dille-
pasa, Elements, Flors Roset, 
Forn Alemany, Forn Jaume i 
Vicenç, Forn Montserratina, 
Fotos Roig, Fruiteria Sa2pe, 
Gimnàs Calfont, Igualada Co-
merç, Imprenta Codorniu, L’Art 
de la Llum, La Cassoleta de 
Cal Font, Munich, Pastisseria 
Pla, Pèl i Ploma, Perfumeria 
Cal Gaspar, Punto Blanco, 
Railhome BCN, Rètols Planell, 
Supermas, Tecnocolor, Tot 
Marca Òdena, Tuga i Unigràfic.
A la causa també s’hi estan su-
mant esportistes coneguts que 
donen suport amb la seva pre-
sència i promocionant aquesta 
cursa i caminada. Han con-
firmat el seu suport els pilots 
Toni Bou, Marc Márquez i Jordi 
Viladoms, i els atletes Elena 
Barlabé, Toni Martínez, Noemí 
Moreno, Marc Moreno, Jordi 
Moreno, Albert Moreno, Anna 
Noguera, Èlia Pascual, Níria 
Pascual, Josep M. Planell, Ro-
ger Roca i Francesc Solé.

El coponenc Francesc Solé, vuitè a la marató 
ultra-trail de Chamonix, als Alps francesos
CURSES / M. GRÀCIA CARRERAS

Francesc Solé, veí de Copons 
i atleta d’alt nivell, va participar 
el passat 28 d’agost a la Mara-
tó Ultra-Trail du Mont Blanc de 
Chamonix. Una cursa amb un 

recorregut de 170 km i 10.000 
m de desnivell acumulat.
Solé va ser el primer català en 
arribar a la meta i en el lloc 8 
de la general. A la cursa hi van 
participar uns 1.800 corredors 

provinents d’arreu del mon.
Una gesta que enorgulleix al 
poble de Copons, que sempre 
ha destacat pels seus espor-
tistes d’elit.

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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Kulunka és una jove compa·
nyia basca, creada el 2008, 
que ha portat el meravellós 
espectacle André i Dorine, 
carregat d’humor i emoció, per 
més de vint països en menys 
de quatre anys. És una pro·
posta sincera i emotiva sobre 
dos entranyables avis, que 
reflexiona sobre l’Alzheimer, 
una malaltia que avui dia afec·
ta més de 650.000 persones 
a tot l’Estat. Tot i que no s’hi 
pronuncia una sola paraula, 
l’obra és tot l’oposat a muda 
o inexpressiva i les màscares 
imposen la seva poesia visual. 
Coincidint amb el Dia Mundial 
de l’Alzheimer, l’obra arribarà 
a Igualada el diumenge, 20 de 
setembre, a les 19h, al Teatre 
municipal l’Ateneu.
André és un escriptor consa·
grat i Dorine és violoncel·lista. 
Després de molts anys de 
convivència, un cop arriben 
a la tercera edat, la màqui·
na d’escriure i el violoncel es 
converteixen en el seu refugi 
de solitud. Però la irrupció de 
l’Alzheimer a les seves vides 
els obligarà a refer els ponts 

i a fer un viatge a través dels 
records per saber qui han es·
tat, per no oblidar qui són i 
continuar estimant. Com diu 
l’actor i productor, José Dault, 
l’obra “és una muntanya rus·
sa d’emocions amb drama i 
comèdia, sobre un matrimoni 
que en la seva vellesa ha de 
reconstruir la seva vida i la 
seva relació per la malaltia”. 
L’acompanyen l’actriu Gar·
biñe Insausti, que també ha 
fet les màscares, i l’actor Edu 
Cárcamo. Ells tres interpreten 
una quinzena de personatges 
sota la direcció d’Iñaki Rikarte. 
L’obra s’inspira en la història 
d’amor entre el filòsof André 
Gortz i la seva dona Dorine 
que, ja octogenaris, es van 
suïcidar el 2007. 

El Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada rep diumenge “André 
i Dorine”, una tendra reflexió sobre la vellesa i l’Alzheimer

És un excel·lent treball de 
màscares i de gest que esde·
vé una veritable coreografia. 
Aquesta història d’amor, lluita 
i superació està recomanada 
per la Fundació Pasqual Ma·
ragall i l’Associació de Famili·
ars de Malalts d’Alzheimer de 
Barcelona. L’espectacle, que 
ha rebut el premi del públic i a 

la millor dramatúrgia al Festi·
val de Birgmingham i el premi 
al millor espectacle estranger 
al Festival de L’Havana, for·
ma part del programa estatal 
d’arts escèniques Platea del 
Ministeri de Cultura. 
Les entrades es poden com·
prar al Punt de Difusió Cul·
tural i Turística d’Igualada (c/ 

Garcia Fossas, 2) de dimarts a 
dissabte de 19 a 21h i dissab·
tes i diumenges d’11 a 14h. 
També a www.ticketea.com i, 
des de dues hores abans de la 
funció, a la taquilla del Passat·
ge Vives. Les entrades tenen 
un preu de 15 i 12 euros.

La companyia bas-
ca Kulunka ha dut 
aquest espectacle per 
més de vint països 
en menys de quatre 
anys, amb gran acolli-
da de crítica i públic

CINEMA / LA VEU

El Cineclub de l’Ateneu co·
mença una nova temporada, 
i ja en seran 35, amb impor·
tants novetats. La més relle·
vant serà, sens dubte, la re·
lativa al canvi d’horari de les 
projeccions dels divendres. A 
partir del dia 25 de setembre, 
en què començarà la tempo·
rada ordinària amb la projec·
ció de l’aclamada Whiplash, 
les sessions començaran a 

les 10 de la nit, és a dir, mit·
ja hora abans del que havia 
estat habitual en les darreres 
temporades. Amb això inten·
ta donar resposta a la petició 
que molts dels seus socis i 
col·laboradors reclamaven 
des de fa temps. 
També ha iniciat una campa·
nya de captació d’abonats, 
oferint la possibilitat que 
tothom qui ho vulgui pugui 
aconseguir un abonament de 
temporada al preu de 65 eu·
ros, que els permetrà l’accés 
lliure a totes les sessions i 
actes de qualsevol tipus or·
ganitzats pel Cineclub.
Finalment, val a dir que fins 
que Igualada no disposi d’un 
cinema comercial, el Cine·
club continuarà oferint ses·
sions de cinema en horari 
de diumenge a la tarda al 
Teatre Municipal de l’Ateneu. 
Aquestes sessions estaran 
dirigides a un públic més am·
pli i seran en versió doblada, 
preferentment al català, i es 
faran un cop al mes, sempre 

El cine club comença una nova temporada: nou horari 
els divendres i més cinema els diumenges

que la disponibilitat del tea·
tre ho permeti. De moment 
podem dir que títols com El 
nostre últim estiu a Escòcia, 
La família Belier o la darrera 

pel·lícula de la Isabel Coixet, 
Aprendiendo a conducir, es 
podran veure a Igualada en 
versió doblada.
A banda d’això, continuaran 

les sessions del Pantalla 
Oberta dels dijous i les col·
laboracions amb les diferents 
entitats culturals de la ciutat 
en actes de tota mena.
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MÓN CASTELLER / LA VEU

Aquest dissabte a la tarda 
els Moixiganguers d’Igualada 
seran una de les quatre co-
lles que participarà a la Festa 
Major de la Misericòrdia de 
Reus, una plaça emblemà-
tica del món casteller on els 
locals, els Xiquets de Reus, 
esperen portar castells de 
nou. Els acompanyaran els 
Castellers de Sabadell, amb 
castells de nou al sarró, i els 
Nens del Vendrell, que aquest 
cap de setmana han descar-
regat el cinc de vuit i el pilar 
de set amb folre. En aquesta 
diada els morats volen estar a 
l’alçada del cartell i portar-hi la 
millor actuació de la història, 
la tripleta de vuit, que aques-
ta temporada encara no han 
descarregat. A Vilanova del 
Camí, durant la Festa Major, 
van quedar molt a prop de 
fer-ho, amb dos bons intents 
de tres de vuit i una excel-
lent torre de vuit amb folre, i 
el d’aquest dissabte a Reus 
és l’escenari ideal per poder 
descarregar aquests castells; 

la diada és a les 18.00 h a la 
plaça del Mercadal. Per això, 
els morats han preparat una 
campanya en què donaran 
una samarreta i un entrepà 
a totes les persones que vin-
guin a l’actuació. L’autocar per 
anar cap a Reus sortirà a les 
16 h de la plaça de la Bàscula 
d’Igualada, és gratuït, i durant 
els assajos de dimecres o di-
vendres d’aquesta setmana 
es repartirà la samarreta a 
totes aquelles persones que 
vinguin.
Els horaris d’assaig són: dime-
cres (de 20 h a 22 h) i diven-
dres (de 21.45 h a 00 h). Als 
assajos tothom qui ho vulgui 
es podrà apuntar a l’autobús. 
L’endemà diumenge al mig-
dia, els Moixiganguers tenen 
cita també a Valldoreix, entitat 
municipal descentralitzada de 
Sant Cugat del Vallès. Actua-
ran amb els Castellers de Sant 
Cugat i els Xics de Granollers, 
i en aquesta plaça la colla 
igualadina també es planteja, 
si porta prou castellers, plan-
tar-hi la tripleta de vuit. Per 

això convida a tothom a assis-
tir també a aquesta actuació, 
el bus per anar-hi sortirà a les 
10.30h igualment de la plaça 
de la Bàscula d’Igualada, tam-
bé és gratuït.

Actuació plàcida a Hostalets 

Els Moixiganguers conviden a tothom a Reus 
i Valldoreix per fer la tripleta

de Pierola
Aquest cap de setmana, i 
després de participar a la Via 
Lliure de Barcelona durant 
l’onze de setembre, els Moixi-
ganguers van ser a Hostalets 
de Pierola, on van tornar a 
participar a la festa del Mercat 

Modernista. Hi van descarre-
gar un cinc de set, un quatre 
de set amb agulla i un quatre 
de set. Compartien plaça amb 
els castellers de Cornellà, que 
van descarregar el tres i el 
quatre de set, i el quatre de set 
amb agulla.

TEATRE / LA VEU

Amb Mrs. Brownie, la com-
panyia Teatre Nu i l’actriu i 
cantant Laura Guiteras han 
sumat esforços per presentar 
un espectacle musical que vol 
retre homenatge a les grans fi-
gures de la música negra com 
Nina Simone, Aretha Fran-
klin o Billie Holliday. De fet, la 
protagonista del musical és 
Mrs. Brownie, una cantant de 
gran prestigi internacional que 
afronta els últims dies de la 
seva vida. L’espectacle relata 
com aquesta diva de la músi-
ca negra, tot i haver tingut uns 
èxits extraordinaris, afronta el 
final de la seva vida des de la 
dura soledat de la gent gran.  
A l’espectacle hi convergei-
xen diferents disciplines ar-
tístiques com la música, els 
titelles i el teatre d’objectes. 
Precisament, un dels trets di-
ferencials de Mrs. Brownie és 
que compta amb música en di-
recte. Guiteras canta les can-

çons acompanyada del pianis-
ta Abel Boquera, que ha creat 
el repertori especialment per 
aquest muntatge. De fet, Bo-
quera es converteix en un per-
sonatge més de l’espectacle, 
Mr. Crumble, un entranyable 
pianista que evoca diferents 
moments de la vida de Mrs 
Brownie i transporta el públic a 
les èpoques en què Mrs Brow-
nie era una autèntica estrella. 
Aquesta és la primera expe-
riència de Guiteras en un es-
pectacle de titelles, però tam-
bé és una novetat per a Teatre 
Nu, que mai abans havia par-
ticipat en un muntatge de tea-
tre musical. Tant la companyia 
com l’actriu valoren molt posi-

“Mrs Brownie”, nou espectacle de Teatre Nu i 
Laura Guiteras arriba a les festes de la Mercè

tivament el treball d’aprenen-
tatge mutu que ha suposat el 
procés.
L’espectacle, que es va estre-
nar el passat mes de maig a 
la Fira de Titelles de Lleida, es 
podrà veure a Barcelona els 
dies 18, 19 i 23 de setembre  a 
les 22.30 i a les 00.30 a l’es-
cenari parlament del Parc de 
la Ciutadella. Coincidint amb 
la seva arribada a Barcelona, 
Mrs Brownie presentarà tam-
bé el seu disc, Greatest Hits, 
que recull els temes de l’obra 
enregistrats dins un estudi 
emulant com deurien sonar 
les cançons de la diva quan 
es trobava en el seu màxim 
esplendor als anys 70.

La darrera creació de 
la companyia Tea-
tre Nu es presenta 
aquest cap de setma-
na a Barcelona, coin-
cidint amb les Festes 
de la Mercè

LLIBRES / LA VEU

A partir d’aquest mes de se-
tembre, les biblioteques mu-
nicipals de la demarcació de 
Barcelona (excepte les de 
Barcelona ciutat) posen a la 
venda una bossa del Gènius, 
el protagonista del portal in-
fantil de la Xarxa de Bibliote-
ques Municipals de la Diputa-
ció de Barcelona, que porta el 

La bossa del Gènius, a la 
venda a les biblioteques

seu nom, perquè els usuaris 
es puguin endur còmodament 
els llibres a casa.
A més d’en Gènius, a la bossa 
també surten els altres perso-
natges del portal: la Valentina, 
en Bit i el gosset PlayMe.
El preu de venda és d’1,5 eu-
ros, i amb els diners que es 
recaptin, les biblioteques com-
praran més llibres

DANSA / LA VEU

Avui divendres dia 18 de se-
tembre de 2015, comença el 
nou curs de l’Esbart Dansaire 
Ateneu Igualadí.
Serà al gimnàs de l’Ateneu, al 

carrer Sant Pau, 9 d’Igualada.
Obert a persones a partir de 
16 anys. Per a tothom, amb 
experiència o sense.
Horari de les 22 a les 24 de la 
nit. 

Comença el curs de l’Esbart 
Dansaire de l’Ateneu
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CULTURA / LA VEU

Aquest diumenge, 20 de se-
tembre, a les 12h, el Museu 
de la Pell d’Igualada acull la 
primera activitat de la nova 
programació de Cultura en 
Família. Conjuntament amb 
AstroAnoia i l’Observatori de 
Pujalt, es durà a terme una 
sessió d’observació solar ano-
menada Mirem el Sol?.
Els assistents a aquesta ac-
tivitat gratuïta, amb l’afora-
ment limitat i recomanada per 
infants a partir dels 7 anys, 
podran aprendre què són les 
tempestes solars i com ens 
podrien afectar. Si les condici-
ons atmosfèriques ho perme-
ten, s’observarà el Sol amb di-
ferents telescopis i filtres. Per 
exemple, s’utilitzarà un teles-
copi amb un filtre d’hidrogen, 
amb el qual es podran veure 
les possibles fulguracions que 
hi pugui haver a la superfície 
de la nostra estrella. També es 
projectarà la imatge de l’as-
tre sobre un suport, per tal de 
poder veure les taques de la 
seva superfície i es podrà co-
nèixer fins a quin punt Ia seva 
activitat afecta la Terra i altres 
curiositats.

Cultura en Família proposa 
tretze activitats per a tots 
els públics

S’inicia a Igualada una nova 
programació de Cultura en 
Família, un recull de tretze 
propostes, la majoria gratuï-
tes, perquè petits i grans gau-
deixin plegats gairebé tots els 
diumenges fins el proper mes 
de desembre.
El del teatre és el bloc més no-
drit, gràcies a la col·laboració 
del Grup Xarxa d’Igualada. 
L’11 d’octubre, Veus-veus por-
tarà el musical El llibre de la 
selva, recuperant la cèlebre 
història de Rudyard Kipling i, 
el 25 d’octubre, serà el torn 
per un altre clàssic per a tota 
la família, Somriures i llàgri-
mes, de Richard Rogers, re-
presentat en aquesta ocasió 
per la companyia M&M. Les 
propostes teatrals les comple-
taran Les Supertietes de Les 
Bianchis, el 8 de novembre, i 
les tradicionals representaci-
ons d’Els Pastorets, a partir 
del 20 de desembre.
Els espectacles de pallassos, 
també amb el Grup Xarxa 
d’Igualada, tindran una re-
llevància especial. El 27 de 
setembre Teatre Mòbil durà a 
Igualada Tot plegat, el 22 de 
novembre torn per en Mar-
cel Gros i els seus Contes 
amagats i, finalment, el 6 de 
desembre, arribarà Conste-
laciones, amb la companyia 

Cultura en Família proposa aquest diumenge una sessió 
d’observació solar al Museu de la Pell d’Igualada

madrilenya Aracaladanza, 
inspirada en l’obra creativa de 
Joan Miró.
Hi haurà també tres tallers 
participatius ben diferents al 
Museu de la Pell. El 20 de 
setembre, amb AstroAnoia i 
l’Oservatori de Pujalt, es durà 
a terme una sessió d’obser-
vació solar. El 15 de novem-
bre, coincidint amb la Setma-
na de la Ciència, es farà el 
taller científic Escultures de 
llum. I, per acabar, el 29 de 

novembre,s’hi durà a terme el 
taller Fem punt, per aprendre 
a fer mitja o ganxet, entre al-
tres.
Les projeccions cinematogrà-
fiques en català seran també 
un dels plats forts, amb Rata-
touille el 4 d’octubre i La bella 
i la bèstia el 13 de desembre. 
Totes dues, al Museu de la 
Pell. La programació es com-
pletarà amb la lectura del con-
te Escudella barrejada amb 
sabor a Grimm, un recull dels 

grans clàssics del gènere, que 
tindrà lloc el 18 d’octubre.
Cultura en Família és una 
iniciativa del departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament d’Igualada, en col-
laboració amb el Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu, el Museu de 
la Pell, el Programa de Millora 
del Barri de Sant Agustí, la Bi-
blioteca Central, el Museu de 
la Pell i Xarxa d’Igualada. Es 
pot consultar en format digital 
al web www.igualada.cat.

CULTURA / LA VEU

Dilluns es va inaugurar el nou 
curs d’AUGA - l’Aula d’Exten-
sió Universitària a L’Anoia- 
amb la presència del Sr. Marc 
Castells, Alcalde d’Igualada, i 
del Sr. Jordi Barón, Conseller 
de Cultura del Consell Comar-
cal, i una assistència massiva 
que omplia el teatre de l’Ate-
neu. En aquest teatre, ple de 
gom a gom, s’hi endevinava 
un relleu generacional fruit de 
la incorporació de nous jubi-
lats.
Concepció Ramió va desgra-
nar els orígens geogràfics de 
la sardana: Figueres, Torroella 
de Montgrí, Castelló d’Empú-
ries... i, també, alguns noms: 
Pep Ventura, Vicenç Bou,...  
que a partir de finals del se-
gle XVIII, i sota influència de 
l’Òpera italiana i les bandes 
militars, van iniciar les prime-
res composicions.
Ramió va detallar cada un 
dels instruments i n’explicà la 
seva construcció i funció en el 
sí de la cobla, amb l’ajuda dels 

músics de la Cobla Terres de 
Marca. Després explicà l’evo-
lució de la sardana i la con-
creció en dos tirades actual. 
Detallà cada pas en la compo-
sició de cada sardana.
Acabà l’acte a la pista de l’Ate-
neu on es ballaren dues de les 
sardanes que Ramió havia 

Concepció Ramió va parlar sobre sardanes 
en el començament de curs d’AUGA

utilitzat en la seva dissertació: 
“Llevantina” i  “La Maria de les 
Trenes”. Més de dues-centes 
persones s’enllaçaren per ba-
llar-les.
La setmana vinent, Jordi Ba-
dia ens descobrirà la història i 
l’actualitat del Barça.

LLENGUA / LA VEU

Aquesta setmana han comen-
çat les inscripcions als cursos 
de català per a adults que s’or-
ganitzen a Igualada i a l’Anoia.  
La matrícula es mantindrà ober-
ta fins a l’última setmana de se-
tembre.
El Servei Local de Català d’Igua-
lada ofereix cursos presencials 
dels nivells Bàsic, Elemental, 
Intermedi i Suficiència. D’altra 
banda, el Servei  Comarcal de 
Català de l’Anoia organitza un 
curs presencial de nivell Superi-
or (C2) i, també, cursos en línia 
a través del portal Parla.cat. A 
més, a final de setembre tam-
bé s’inicien dos cursos de nivell 
Inicial a Masquefa i a Vilanova 

del Camí.
Les persones que volen fer un 
curs de català però no saben 
quin nivell els correspon han de 
fer una prova de col·locació. Cal 
sol·licitar hora trucant al telèfon 
93 804 88 99. Hi ha una reduc-
ció del 70% de la matrícula a 
aturats i del 50% a pensionis-
tes, jubilats, famílies nombro-
ses i monoparentals.
Els certificats de nivell expe-
dits pel CPNL són equivalents 
oficialment als certificats de la 
Direcció General de Política 
Lingüística i tenen una corres-
pondència amb els nivells del 
Marc europeu comú de referèn-
cia (MECR).

Obertes les inscripcions als 
cursos de català
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EXPOSICIONS / LA VEU

L’empresa igualadina “Grues 
Suárez i Soler” va néixer l’any 
1940 i enguany celebra 75 
anys d’història amb una expo-
sició a la sala l’Empremta de 
Gràfiques Vilanova.
La mostra repassa la trajec-
tòria d’aquesta empresa des 
dels inicis com a taller al car-
rer de la Caritat, el trasllat al 
carrer de La Soledat amb la 
incorporació de l’activitat de 
grues, i l’actualitat al Polígon 
de les Comes, des d’on l’em-
presa ofereix servei de grues 
arreu de Catalunya. A la mos-
tra es poden veure fotografies 
antigues i documentació des 
dels anys quaranta fins a l’ac-
tualitat, fet que converteix la 
trajectòria de l’empresa en un 
relat de l’evolució d’Igualada 
els darrers 75 anys.
L’acte d’inauguració tindrà lloc 

el dijous 24 de setembre a les 
19h, i en el transcurs de l’acte 
els responsables de l’empresa 
faran entrega de l’arxiu histò-
ric fotogràfic de Grues Suárez 
i Soler a l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia.

L’emblemàtica empresa igualadina Grues 
Suárez i Soler celebra 75 anys amb una 
exposició a l’Empremta

L’exposició es pot veure fins el 
dia 10 d’octubre a la sala l’Em-
premta de Gràfiques Vilanova 
(carrer de Santa Maria núme-
ro 12) sense restricció horària 
ja que és completament visi-
ble des de l’exterior.

DANSA / LA VEU

L’escola de dansa del Consell 
Comarcal de l’Anoia amb més 
anys 60 d’antiguitat, celebra 
enguany el 25è aniversari que 
és una escola reconeguda pel 
departament d’Ensenyament.  
Des de l’any 1990 compta amb 
professorat amb titulació supe-
rior i ofereix els estudis de dan-
sa a alumnes des de 4 anys i 
sense límit, amb la possibilitat 
de presentar-se a les proves 
del Conservatori Professional 
de Dansa a l’Institut del Teatre 
per poder cursar els estudis 
professionals de dansa. 
Ara , l’Escola de Dansa del 
Consell Comarcal de l’Anoia ini-
ci doncs un nou curs amb la vo-
luntat de continuar amb aquest 

bagatge i seguir acostant la 
dansa a la ciutadania i ho fa 
acostant les seves actuacions 
arreu de la comarca. 
A l’escola s’imparteix ensenya-
ments elementals i altres ense-
nyaments no reglats, dividits en: 
Iniciació a la dansa (amb tres 
nivells diferents: alumnes de 4 
i 5 anys, alumnes de 6 anys, 
i alumnes de 7 anys), Dan-
sa per a alumnes entre 8 i 18 
anys, i adults. Aquest nou curs 
2015-2016 oferirà les matèries 
d’iniciació a la dansa (alumnes 
entre 4 i 7 anys), treball físic i 
educació postural (a partir dels 
6 anys), dansa creativa (a partir 
dels 6 anys), llenguatge musi-
cal (a partir dels 6 anys), cas-
tanyoles (a partir dels 5 anys), 
dansa clàssica (a partir dels 8 

anys), treball amb sabatilla de 
puntes (a partir dels 11 anys), 
dansa estilitzada (a partir dels 7 
anys), dansa contemporània (a 
partir dels 11 anys), hip-hop (a 
partir dels 7 anys) i dansa jazz 
(a partir dels 7 anys).
El termini per a matricular-se 
al curs 2015-2016 ja és obert. 
L’horari de l’escola de dansa és 
de dilluns a divendres, de 17h 
a 21h.
Inscripcions
Les inscripcions per al curs 
2015-2016 es poden fer pre-
sencialment a la mateixa escola 
(situada al carrer Sant Carles, 
83, d’Igualada), de les 5 de la 
tarda a les 8 del vespre; per 
telèfon al 93 804 50 50, o per 
correu electrònic a l’adreça ca-
sacultura@anoia.cat.

L’Escola de Dansa del Consell Comarcal de 
l’Anoia més de 60 anys acostant la dansa 
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Aquest dilluns començava el 
període d’inscripció de les com-
panyies per sol·licitar participar 
a la 27a edició de La Mostra 
d’Igualada – Fira de teatre in-
fantil i juvenil, que tindrà lloc del 
7 al 10 
La convocatòria està oberta a 
companyies professionals que 
presentin espectacles de qual-
sevol gènere (teatre, dansa, 
titelles, musical, clown, etc.) 
adreçats a un públic familiar, in-
fantil o juvenil, tant si han estat 
creats per ser representats en 
espais tancats com a l’exterior. 
El director artístic de La Mos-
tra, Pep Farrés, seleccionarà 
els espectacles d’acord amb la 
contemporaneïtat de la propos-

ta, la innovació en el llenguatge 
escènic, l’aportació en el for-
mat, i la dramatúrgia. Igualment 
donarà preferència als treballs 
que s’estrenin a La Mostra o 
s’hagin estrenat en el darrer 
any abans de l’edició en què es 
presenta la sol·licitud. 
També tindran prioritat les com-
panyies que no hagin actuat en 
l’última edició 
Les inscripcions es poden realit-
zar fins al 16 d’octubre a través 
d’un formulari publicat al web 
de la fira www.lamostraiguala-
da.cat, on es detallen els requi-
sits artístics, les condicions de 
participació i la documentació 
L’any passat La Mostra d’Igua-
lada va rebre un total de 322 
sol·licituds, la xifra més alta re-
gistrada fins al moment.

La Mostra d’Igualada obre la 
inscripció de companyies per 
participar a la 27a edició

MÚSICA / LA VEU

Com cada inici de curs, la Ban-
da de Música obre inscripcions 
gratuïtes per a tots aquells jo-
ves músics que vulguin conèi-
xer la música de banda i tocar 
en grup. Aquesta secció porta 
per nom “Banda in crescendo”, 
i està enfocada a nens i nenes 
d’edats compreses entre els 8 
i els 14 anys, que són els equi-
valents a 3r de Grau Elemental 
i 3r de Grau Mitjà, aproximada-
ment.
La Banda de Música d’Igua-
lada actualment està formada 
per dues seccions més, la sec-
ció de “Marching”, enfocada a 
la música de carrer, i la secció 
“Simfònica”, per a la música de 
concert i estrenada el passat 
mes d’abril.  
L’objectiu de la nova secció “In 

crescendo” és fomentar l’expe-
riència de tocar en banda des 
de petits i, alhora, créixer com 
a músics i participants d’una 
entitat històrica de la nostra 
ciutat, on els joves tenen l’opor-
tunitat de tocar al carrer durant 
els celebracions més especials 
de l’any (Cavalcada de Reis, 
Festa dels Tres Tombs, Festa 
Major...), conjuntament amb la 
secció “Marching” de la matei-
xa banda.
Els assajos s’iniciaran el pro-
per divendres 25 de setembre 
a l’aula 215 de l’Escola Muni-
cipal de Música d’Igualada, 
de 19:30h a 21h. Per a més 
informació podeu consultar el 
web www.bandaigualada.cat 
o envieu un correu electrònic a 
junta.bmi@gmail.com

Obertes les inscripcions de la 
secció juvenil “In crescendo” de 
la Banda de Música d’Igualada
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Promoure la lectura entre els 
joves i esperonar la seva ima-
ginació i creativitat en l’entorn 
digital és l’objectiu del Tu RE-
Comanes, el primer concurs 
de booktrailers de la Biblioteca 
Central d’Igualada. Un book-
trailer és un vídeo curt per pre-
sentar visualment l’atmosfera 
d’un llibre, sense mostrar-ne 
la trama completa ni el desen-
llaç, de manera que desperti 
l’interès del lector per llegir-lo. 
El concurs és obert als joves 
d’entre 14 i 20 anys que facin 
un booktrailer basat en algun 
dels llibres de la Biblioteca: el 
què triïn lliurement. Ha de ser 
inèdit, d’una durada màxima 
de 90 segons i en format re-
produïble amb el programa 
VLS. Es pot presentar de dues 
maneres: en un llapis USB a 
la Biblioteca o enviar-lo per 
Wetransfer (www.wetransfer.
com) a b.igualada.c@diba.cat 
i en un document adjunt cal fer 

constar les dades personals i 
de contacte dels participants.
El termini per presentar el ví-
deo acaba el 30 de novembre 
i el guanyador s’endurà en-
trades per anar al cinema, un 
lot de pel·lícules i llibres i la 
projecció del booktrailer en un 
acte obert a tothom a la Biblio-
teca. Les bases completes es 
poden consultar a www.biblio-
tecaigualada.cat 
Un dels objectius prioritaris 
de la Biblioteca es fomentar 
la lectura entre els més joves, 
amb propostes adreçades es-
pecíficament a ells. Així, du-
rant l’any funciona el club de 
lectura Territori Fantàstic, al 
qual s’hi poden apuntar tots 
els nois i noies que vulguin fer 
amics i passar una bona es-
tona parlant dels seus llibres 
preferits. A més, les seves 
propostes es tenen en compte 
a l’hora d’adquirir les novetats 
de narrativa juvenil. 

Tu REComanes: participa al 
primer concurs de booktrailers 
de la Biblioteca 
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Avui divendres el músic igua-
ladí Red Cuervo farà sonar 
la seva música d’arrels nord-
americanes al Kiosk del Rec 
(carrer del rec, 50) d’Igualada.
El concert se celebrarà a les 
20:00h i estarà organitzat per 
l’Associació ROCK CITY.
Darrere el nom Red Cuervo 
hi trobem el músic igualadí 
Miguel Díaz oferint una fan-
tàstica combinació de música 
blues, country, folk i rock’n’roll 
primitiu que ell ha batejat com 
a “Roots with chili music”. Mú-
sica d’arrels nord-americanes 
que el Miguel interpreta amb 
la seva guitarra, la seva har-
mònica, i els seus peus des-
calços fent percussions en 
una taula de fusta que en 
conjunt el converteixen en un 
One Man Band anomenat Red 

Cuervo.
Serà el divendres 18 de se-
tembre al Kiosk del Rec on 
podrem gaudir d’aquest músic 
influït per noms fonamentals 
de la música americana del 
segle XX com Howlin Wolf, 
Robert Johnson, Bob Dylan, 
Leadbelly, Hank Williams o 

Red Cuervo omplirà de blues, country 
i folk el Kiosk del Rec d’Igualada

Willie Dixon entre molts d’al-
tres.
Concert que pel seu hora-
ri (20:00h) és perfecte per 
aquells pares que vulguin in-
troduir als seus nens en l’hàbit 
d’anar a concerts de música 
en directe.

MÚSICA / LA VEU

Un any més, el  8 de setem-
bre es commemorà la festa de 
la Nativitat de la Verge –el dia 
de les marededéus trobades–, 
amb una missa a la capella de 
Gràcia. Fou presidida pel rec-
tor de la parròquia, Mn. Josep 
Massana i comptà amb la par-
ticipació de la Coral de Santa 
Maria.
Sota la direcció de Coni Tor-
rents, i amb l’acompanyament 
al teclat de Maite Torrents, la 
Coral interpretà diversos mo-
tets entre els quals «Déu és 
amb vós, Maria» dels illencs 
Pere Orpí i Antoni Martorell, 
oferta en primera audició; tam-
bé a la comunió «Tot per Vós» 
de Rosa Campmajó i Maria 
del Rio, amb solo de Rafi Pé-
rez. La lectura i les pregàries 
foren a càrrec de Concepció 
Cuadras i Jaume Puig. L’Eu-
caristia acabà amb la recupe-
ració dels Goigs de la capella 
de Gràcia, d’Agnés Casade-
sús, que feia molts anys que 
no s’havien cantat.

Després al presbiteri, s’oferí 
una cantada de tres havane-
res: «El llop de mar», de Ra-
mon Carreras; «Mare vull ser 
pescador», d’Antònia Vilàs, 
que es dedicà a la companya 
Berta Torres; i «El meu avi» 
de Josep Lluís Ortega, per a 
la cantaire Núria Soteras que 
celebrava la seva onomàstica.
Els assistents premiaren la 
Coral amb un càlid aplaudi-
ment.

La Coral de Santa Maria en 
la festa de la capella de Gràcia

Altres activitats
Dimarts passat dia 15, era 
previst que la Coral de San-
ta Maria solemnitzés amb els 
cants l’ofici solemne de la fes-
ta patronal de la Soledat.
Per al proper diumenge dia 4 
d’octubre, participarà en l’es-
glésia conventual dels PP. Ca-
putxins, en la missa de 2/4 de 
12 del migdia, de la festa en 
honor de sant Francesc d’As-
sís, patró de la comunitat.

TEATRE / LA VEU

El grup assessor Poch i Ru-
ana ha signat un conveni de 
patrocini anual amb Unicoop 
Cultural, entitat gestora del 
Teatre de l’Aurora. Inicia, així, 
la seva col·laboració com a 
mecenes amb la sala indepen-
dent de la plaça de Cal Font 
i se suma al suport que altres 
empreses d’Igualada i l’Anoia 
donen a projectes culturals 
com el del Teatre de l’Aurora, 
fent possible la programació 
estable d’aquest espai.
Poch i Ruana és una ges-
toria que ofereix serveis de 
gestió d’alta qualitat a través 
d’una atenció personalitzada 
i a mida del client, amb proxi-
mitat, seriositat i amb serveis 
adaptats a mida del client. A 
Poch i Ruana s’inverteix cons-
tantment en tecnologia i for-

mació. En base aquests dos 
puntals, els seu serveis es 
presten amb la garantia d’una 
alta qualitat i amb rapidesa i 
eficiència. Presten serveis en 
l’àmbit econòmic, fiscal i en to-
tes les àrees d’assessorament 
i consultoria. Tenen oficines a 
Igualada, Barcelona i Piera.
Les activitats del Teatre de 
l’Aurora poden tirar endavant 
gràcies als espectadors, a la 
col·laboració dels Amics del 
Teatre de l’Aurora, a les ins-
titucions públiques i, cada 
vegada més, a les empreses 
que, com Poch i Ruana, opten 
pel patrocini publicitari. Aquest  
suport imprescindible permet 
que iniciatives culturals o so-
cials com les de la sala inde-
pendent de Cal Font continuïn 
sent una realitat. 

Poch i Ruana, nou mecenes del 
Teatre de l’Aurora

Lluís Segura, president d’Unicoop Cultural, i Francesca Solé, representant de Poch i 
Ruana.

FOTO: Jaume Vila

Concert d’estiu a la sala Paper de Música
MÚSICA / LA VEU

La sala capelladina Paper de 
Música ofereix, demà dissabte 
a les 7 de la tarda, el Concert 
d’Estiu que en aquesta ocasió 
anirà a càrrec de Tulam Duo, 
finalistes del 25è Concurs In-
ternacional Paper de Música. 
El duo està format per Miguel 
Angel Forner i Jesús David 
Valero, marimba i vibràfon que 

oferiran obres de Piazzolla, Al-
béniz, Gardel, Friedman, entre 
d’altres.
El Tulam Duo va néixer el 
2002 amb la inquietud de dos 
joves percussionistes, el Mi-
guel Angel Forner i en Jesús 
David Valero, que des d’aquell 
moment han realitzat la seva 
fomació paral·lelament. Deu 
anys després, el 2012, co-

mencen a participar en di-
versos prestigiosos festivals 
nacionals i internacionals de 
música. Recentment han gua-
nyat el Premi Fundació Mas i 
Mas del XXII Concurs Josep 
Mirabent i Magrans i han que-
dat finalistes al concurs cape-
lladí. Aquest 2015 participaran 
al festival Musiquem Lleida.
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Certament, el semblant més representatiu de la ca-
pital sueca és l’esvelta Torre de l’Ajuntament, enga-
lanada amb tres corones daurades; una excepcional 
mostra de l’herència d’aquell pregon segell naciona-
lista de l’arquitectura del segle XIX. L’edifici respon a 
un singular projecte de l’arquitecte Ragnar Östberg, 
realitzat a partir d’una ordenada disposició de més de 
vuit milions de totxos. La Torre, que supera el cente-
nar de metres, amb tres corones daurades i diverses 
figures, acull l’escut nacional d’armes suec en la seva 
cúspide i s’obre a unes  magnífiques façanes que al-
berguen en diferenciades plantes unes espaioses de-
pendències de despatxos i sales municipals, així com 
les pròpies sales de sessió per als polítics i funcionaris; 
emperò, una de les destinacions inexcusables, que 
constitueixen un esplèndid i majestuós museu, és 
l’anomenada Sala Daurada.
Una mirada atenta a les interioritats d’aquesta obra 
espectacular et presenta,  d’antuvi, la grandiositat del 
popular Saló Blau, l’indret on se celebra any rere any, 
a primers de desembre, el banquet de la Festa dels 
llorejats Premis Nobel. Aquí, a pesar de la seva deno-
minació, s’imposen les tonalitats rogenques de tants i 
tants maons, d’elaboració artesanal, que vesteixen les 
seves altívoles parets sobre un resplendent terra de 

marbre. Si bé, inicialment, el blau era el color amb què 
havia de ser pintada la sala, finalment va determinar-
se deixar el color original del maó atesa la imponent 
presència del roig. 
Seguidament, en un angle frontal, inaugures l’accés a 
una àmplia escalinata que et condueix a la universal-
ment coneguda Sala Daurada, l’espai més luxós de tot 
l’edifici, una magnífica realització estètica de l’artista 
Einar Forseth. Per tota l’estança, més enllà de la seva 
magnitud, t’impressionen els milers i milers de peces 
de mosaic de vidre i or que van dibuixant diversos mo-
tius temàtics al·lusius a la història de Suècia. I, com si 
d’un escenari principal es tractés, et resultarà del tot 
admirable la imatge dels principals reclams de la ciutat 
d’Estocolm, representada per la Reina del Mälaren, en 
un acte de recepció dels honors de part de diferents 
països veïns. 
Després, en un extrem oposat, la Galeria del Príncep et 
descobreix el recinte lluminós i obert al llac Mälaren on 
es duen a terme les recepcions oficials; un espai, amb 
tot, que t’acompanya per una successió d’estances fins 
a arribar a la Sala de Sessions del Govern. En aquest em-
plaçament, amb una galeria habilitada per al públic, la 
teva mirada es perd en l’espectacular sostre que simula 
una apertura semblant a les cases de tronc dels antics 

pobles víkings. El final del recorregut, a través d’una 
galeria de columnes, et mena cap a una terrassa exte-
rior enjardinada, des d’on les perspectives sobre bona 
part de la ciutat vella són sensacionals.

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

L’orgull de la ciutat d’Estocolm, el seu AjuntamentArquitectures i veïnatges

MÚSICA / LA VEU

Encara en plenes vacances 
d’estiu la Schola Cantorum en 
aquest passat mes d’agost no 
ha parat amb les seves actu-
acions.
Tal és així que el passat diu-
menge dia 16 d’agost es 
desplaçà a Santa Coloma de 
Queralt per solemnitzar l’ofici 
de Festa Major i també amb 
un breu concert a al cloenda. 
Per la coral va ser una estre-
na cantar l’Himne Eucarístic 
Colomí composat per Mn. F. 
Tapies.
El diumenge dia 23, com és 
tradicional des de molts anys, 
també actuà en l’ofici solemne 
de al Festa Major d’Igualada 
a al Basílica de Santa Maria 
en honor de Sant Bartomeu. 
Enguany tinguérem l’honor de 
ser portadors del penó de la 
ciutat amb motiu de celebrar la 
nostra coral els 75 anys de la 
nostra fundació. Al dia següent 
també fórem els portadors del 
penó en la processó de Sant 
Bartomeu acompanyant les 

autoritats de la ciutat.
El dia 26, i a la Llar del sant 
Crist, la coral solemnitzà l’Eu-
caristia en la celebració de al 
festivitat de Santa Teresa de 
Jesús Jornet e Ibars, patrona 
de les Hermanitas de los An-
cianos Desemparados. A la 
cloenda es va cantar l’himne 
de la santa i acte seguit la co-
ral va obsequiar als assistents 
amb un recull d’obres popu-
lars.
Aprofitem aquesta crònica 

La Schola Cantorum ha ofert diverses 
actuacions durant l’agost

per informar que el proper 
diumenge dia 20 de setem-
bre la coral ha estat invitada 
a cantar al Santuari de Núria. 
En aquests moments hi ha 
diverses places disponibles 
per acompanyar la coral. Qui 
tingui interès en fer-ho es pot 
dirigir al tel. 666490185. L’ex-
cursió costa 50 euros per per-
sona que comprèn el viatge 
amb autocar, tren-cremallera 
i dinar.

“Haikús del Parc Güell”, nou 
poemari de Celdoni Fonoll
LLIBRES / LA VEU

Haikús del Parc Güell i altres 
versos és el nou llibre del poe-
ta calafí Celdoni Fonoll, editat 
per Cossetània Edicions.
Haikús del Parc Güell i altres 
versos té clarament la petjada 
de Celdoni Fonoll: flors, ocells 
i plantes, paisatges, el parc 
Güell, el país, la nostra llen-
gua... Totes aquestes pinzella-
des configuren un quadre amb 
la seva pròpia personalitat i 
originalitat.
Celdoni Fonoll és cantant, re-
citador, poeta i músic i sobretot 
ha estat i és un bon difusor de 
la poesia als Països Catalans. 
Ha fet molts recitals i ha publi-
cat 12 discs i 31 llibres. Discos 
com Recital 1000 (1984), Mer-
cat de Calaf (1991), Cançons 
de l’amor que tinc (1997) i so-
bretot la doble Antologia.
De llibres de versos humo-
rístics, satírics, amorosos, 
eròtics i patriòtics podem 
destacar Trempant t’empai-
to (1993), Versos perversos 
(1995), Tocat d’amor (1997), 
Versos dispersos (2001), Quin 

món de mones (2006, amb 
Lloll Bertran), Obscenitats i 
tendreses (2009), 69 (Anto-
logia eròtica) (2011), Versos, 
versets i versots (Humor, sà-
tira, erotisme, amor, natura, 
país, vida) (2014) i aquest 
Haikús del Parc Güell i altres 
versos d’enguany.
L’any 2000 inicia la publicació 
de la seva poesia naturalís-
tica, una obra de 12 volums 
insòlita i única.

Pati d’accés Saló Blau

Saló Blau Escalinata

Sala de sessions
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DIBUIXANT SOMRIURES
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’oc-
tubre a la sala d’exposicions 
de l’escola d’art.

ELS GEGANTS DE 
L’ANY DE LA PICOR
L’exposició explica la histò-
ria dels gegants de la ciutat i 
recorda 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’Iguala-
da.

ARQUEOLOGIA D’UN 
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.

DIVENDRES 18

MÚSICA
- Igualada 
Concert a càrrec de Red Cuer-
vo organitzat per l’associació 
Igualada Rock City.
Divendres, a les 8 del vespre al 
Kiosk del Rec.

XERRADA
- Piera 
“L’autoestima dels pares d’un fill 
amb discapacitat intel·lectual”, 
xerrada a càrrec del psicòleg 
Eduardo Brignani. Organitza 
Dispiera
Divendres, a 2/4 d’11 del matí al 
local de Dispiera.

DISSABTE 19

CLUB DE FILOSOFIA
- Igualada 
Espai de reflexió i tertúlia a l’en-
torn de la lectura d’un text filo-
sòfic, en aquesta ocasió “Crim i 
càstig” de F. Dostoievski.
Dissabte, a les 11 del matí a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

HORA DEL CONTE EN AN-
GLÈS
- Igualada 
Conte en anglès per a nens i 

nenes a partir de 6 anys. Lectu-
ra de “The little red fish”.
Dissabte, a 2/4 de 12 del matí 
a la Biblioteca Central d’Igua-
lada.

JOCS I TALLERS
- Igualada 
Festa d’inici de curs de la coral 
infantil Els Verdums. Obert a 
tota la ciutat.
Dissabte, a les 6 de la tarda a la 
plaça de Pius XII.

SARDANES
- Igualada 
Ballada de sardanes amb la 
Cobla Lluïsos de Taradell.
Dissabte, a 2/4 de 8 del vespre 
a la plaça de Cal Font.

TROBADA DE COLLES DE DI-
ABLES
- Igualada 
Trobada de Colles de Diables 
Infantils amb motiu del 15è. 
aniversari de la Colla Petits Di-
ables d’Igualada.
Dissabte, a les 7 de la tarda 
des del carrer de l’Aurora, can-
tonada Balmes.

TEATRE MUSICAL
- Igualada 
“El zoo d’en Pitus” de Sebastià 
Sorribes. Novel.la convertida 
en musical amb guió de Pep 

Farrés i organitzat per la Coral 
Gatzara.
Diumenge a les 6 de la tarda i 
a 2./4 de 9 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

DIUMENGE 20

CULTURA EN FAMÍLIA
- Igualada 
Observació solar. Mirel el sol? 
Veniu a observar la nostra es-
trella: descobrireu què són les 
tempestes solars, com ens po-
den afectar i si estem segurs a 
Catalunya..
Diumenge a les 12 del migdia al 
Museu de la Pell.

TEATRE
- Igualada 
“André y Dorine” de Kulunka 
Teatro. Teatre de màscares per 
parlar sobre la malaltia de l’Alz-
heimer.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

BALL DE TARDA
- Piera
Ball de tarda obert a tothom.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre Foment. 

MÚSICA
- Masquefa

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

Cicle Masquefa sona bé. Con-
cert amb el Sextet per a piano 
i vent Sauc + Philippe Argenty.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
la sala polivalent. 

DILLUNS 21

CONFERÈNCIA
- Igualada
“Comencem parlant del Barça”, 
a càrrec de Jordi Badia Perea. 
Organitzat per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu. 

DIMARTS 22

L’HORA DEL CONTE
- Masquefa
Lectura del llibre “El viatge de 
l’ós” apta per a nens i nenes de 
2 a 6 anys.
Dimarts a 2/4 de 6 de la tarda a 
la Biblioteca.

DIMECRES 23

CINEMA EN VERSIÓ ORIGI-
NAL
- Igualada
Projecció en versió original i 
subtítols en castellà de la pel-

lícula basada en la novel·la d’E. 
M. Forster “A Passage to India”.
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DIJOUS 24

TALLER
- Igualada
“Descobreix la biblioteca virtu-
al”. Taller per descobrir els re-
cursos de la web de la Xarxa de
Biblioteques.
Dijous a les 10 del matí a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

CLUB DE LECTURA
- Igualada
Tertúlia per a persones adultes 
que han llegit totes el mateix 
llibre. En aquesta ocasió “Fran-
kenstein” de Mary Shelley.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CLUB DE LECTURA
- Masquefa
Tertúlia per a persones adultes 
que han llegit totes el mateix 
llibre. En aquesta ocasió “Hotel 
Indira” de Melcior Comes.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca.

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’ Índia, 
la Xina, Japó, Argentina, Mè-
xic... vinculats a CACIS, Centre 
d Árt Contemporani i Sostenibi-
litat.
Del 10 de setembre al 17 d’oc-
tubre a Artèria, espai d’art i ta-
llers.

LA IAIA TÉ UNA COSA 
QUE NO ES TREU
Una exposició sobre un estrany 
i curiós inquilí, anomenat Alzhe-
imer. La iaia que el pateix nota 
els canvis, així com la seva fa-
mília, en especial la seva néta..
Del 21 de setembre al 24 d’oc-
tubre al vestíbul de la Biblioteca 
Central d’Igualada.

39 EXPOSICIÓ LA PINTURA 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’Exposicions.

L’exposició La pintura com a hobby ha tornat un any més a la sala Municipal d’Exposicions igualadina aplegant obres de 34 
artistes igualadins que fan de l’art pictòric un entreteniment en els seus moments de lleure.
Angelina Solé, Anna M. Gispert, Antoni Freixes, Asunción Pablo, Avelina Esteban, Enri Solé, Enric Senserrich, Frances Sur-
roca, isidre Gassol, Jaume Claret, Jaume Mayor, Josep Martí, Josep Padró, Lídia Borràs, Lourdes solà, M. dolors Roca, M. 
Tresa Rojas, Maria Bernaus, Maria Monton, Mercè Mititieri, Mercè Solé, Montserrat, Corbella, M. Rosa Sabaté, Pepita Vilama-
jor, Pilar Farrés, Pilar Martín Rafi Ventura, Ramon BOrràs, Rosa Montal, Rosa Romeu, Roser Chiva, Teresa Gou i Tina Navarro.



Es projecta a Tous •  Mi casa en París

RAMON ROBERT.-

En els darrers anys, ens em 
anat acostumant a les co-
mèdies lleugeres, ordinàri-
es i poc saboroses. Però de 
tant en tant salta la sorpresa 
i n’apareix una que eleva el 
llistó de la qualitat. És el cas 
d’aquesta Mi casa en París, 
una coproducció franco-bri-
tànica realitzada per Israel 
Horovitz. Comença com una  
comèdia qualsevol, una peŀlí-
cula amable, simple i vàcua, 
però a poc a poc comencen 
a lliscar per les seves esclet-
xes una atmosfera tèrbola, 
cada vegada més espessa i 
dramàtica, que va embolicant 
la troca per assolir la condició  
de peŀlícula adulta i notable. 
El guió és magnífic, però tot 

plegat no acabaria de funcio-
nar si no fos pel esplèndid tre-
ball del grup d’actors, comen-
çant per Kevin Kline, Maggie 
Smith, Kristin Scott Thomas, 
Dominique Pinon i Michael 
Burstin.
Farem cinc cèntims del seu 
argument: Mathias (Kevin Kli-
ne), un novaiorquès que ne-
cessita diners, viatja a París 
per vendre el luxós aparta-
ment que acaba d’heretar del 
seu pare, amb qui no tenia cap 
contacte. En arribar-hi desco-
breix que una senyora gran, 
Mathilde (Maggie Smith), hi 
viu amb la seva filla. Mathias 
no triga a assabentar-se que, 
segons la llei francesa, no po-
drà fer-se amb el pis fins que 
Mathilde mori.
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Mi casa en París

Amb un refrescant guió, amb 
fluïdesa narrativa i amb un 
grapat d’extraordinaris ac-

tors, Israel Horovitz ha fet una 
exceŀlent comèdia, en la que 
també hi ha lloc per alguns 

moments dramàtics, comple-
xes i dolorosos

Es projecta a Montbui •  Operación U.N.C.L.E.

RAMON ROBERT.-

Els lectors que sobrepassen 
els cinquanta anys de vida se-
gurament recordaran una sè-
rie que va programar Televisió 
Espanyola a mitjan dels anys 
60. Es deia Los hombres de 
CIPOL i oferia les aventures 
i peripècies de dos espies, un 
de rus i l’altre nord-americà. 
Mig segle després, Hollywood 
li ha tret la pols a aquella sèrie 
i l’ha actualitzat per a pantalla 
gran, presentant-la amb os-
tentós pressupost de produc-
ció.
Situada amb el teló de fons 
de la Guerra Freda, Operaci-

Una d’agents secrets
ón UNCLE concentra la seva 
trama en els reconeguts per-
sonatges de l’original televi-
siu, o sigui l’agent de la CIA 
Napoleon Solo i l’agent del 
KGB Illya Kuryakin. Obligats a 
apartar les seves diferències, 
ambdós s’uneixen per formar 
un equip que durà a terme 
una missió conjunta per posar 
fi a una misteriosa organitza-
ció criminal internacional, que 
pretén desestabilitzar el fràgil 
equilibri de poder resultant de 
la proliferació d’armes i de la 
tecnologia nuclear. L’única 
pista que tenen és la filla d’un 
científic alemany desapare-

gut, que és la clau per infiltrar-
se en l’organització criminal, i 
han de lluitar contra el temps 
per trobar al científic i evitar 
una catàstrofe mundial.
Dirigida pel britànic Guy 
Ritchie (que va estar casat 
amb Madonna vuit anys),  
aquesta és una adaptació molt  
novedosa de la popular sèrie 
de televisió de la dècada dels 
seixanta. La pel·lícula està 
protagonitzada por Henry Ca-
vill (El hombre de acero) com 
Napoleon Solo i Armie Ham-
mer (La red social) com Illya 
Kuryakin.

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.
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MI CASA EN PARÍS
Regne Unit. Comèdia. D´ Israel Horovitz. Amb Kevin Kline, Maggie Smith, 
Kristin Scott Thomas i Dominique Pinon. Mathias, un novaiorquès que 
necessita diners, viatja a París per vendre el luxós apartament que acaba 
d’heretar del seu pare, amb qui no tenia cap contacte. En arribar-hi 
descobreix que una senyora gran, Mathilde, hi viu amb la seva filla. No 
triga a assabentar-se que, segons la llei francesa, no podrà fer-se amb el 
pis fins que Mathilde mori. 

EL CORREDOR DEL LABERINTO: LAS PRUEBAS
Regne Unit. Comèdia. D´ Israel Horovitz. Amb Kevin Kline, Maggie Smith, 
Kristin Scott Thomas i Dominique Pinon. Mathias, un novaiorquès que 
necessita diners, viatja a París per vendre el luxós apartament que acaba 
d’heretar del seu pare, amb qui no tenia cap contacte. En arribar-hi 
descobreix que una senyora gran, Mathilde, hi viu amb la seva filla. No 
triga a assabentar-se que, segons la llei francesa, no podrà fer-se amb el 
pis fins que Mathilde mori.

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. 

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. 

ATRAPA LA BANDERA
Espanya. Animació. De Enrique Gato. Decidit a esborrar de la història la 
gesta dels astronautes de l’Apol·lo XI i els seus famosos primers passos per 
la Lluna, un milionari boig texà, RICHARD CARSON, vol colonitzar la Lluna 
i explotar els seus recursos naturals ... Però l’únic que va poder parar-li els 
peus, no és ni la NASA, ni el President dels EUA, sinó un simpàtic i decidit 
nen de dotze anys, MIKE Goldwing, amb ajuda del seu avi, un astronauta 
veterà, la seva nòvia AMY i un camaleó robotitzat..

LA VISITA
Estats Units. Terror. De M. Night Shyamalan. Amb Kathryn Hahn, Olivia 
DeJonge i Ed Oxenbould. Una mare deixa els seus dos fills a la remota 
granja dels seus avis, a Pennsilvània, durant un cap de setmana. Els 
nens descobriran que l’anciana parella està ficada en alguna cosa 
profundament inquietant. Pel·lícula de M. Night Shyamalan, el també 
director d´El sisè sentit, Senyals i El bosc. 

ANACLETO
Espanya. Comèdia i acció.  De Javier Ruiz Caldera. Amb Quim Gutiérrez, 
Imanol Arias, Alexandra Jiménez, Carlos Areces, Berto Romero i Rossy de 
Palma. Adolfo, que treballa de segurata, està passant una mala ratxa. No 
només el deixa plantat la seva novia, sinó que, a sobre, es converteix en 
l’objectiu d’uns matons. A més descobreix que el seu pare és en realitat un 
agent secret. Pel.lícula basada en els còmics de Manuel Vázquez. 

EVEREST
Estats Units. Aventures. De Baltasar Kormákur. Amb  Jake Gyllenhaal, 
Josh Brolin, Jason Clarke, Clive Standen, John Hawkes. Inspirada en els 
increïbles esdeveniments que van tenir lloc durant un intent per arribar 
al pic més alt del món, Everest descriu l’impressionant recorregut de dues 
expedicions que s’enfronten a una de les pitjors tempestes de neu que 
l’home mai ha conegut. El tremp dels alpinistes és posat a prova quan es 
veuen obligats a lluitar contra la fúria desfermada dels elements i superar 
obstacles impossibles, en un desesperat esforç per sobreviure.

IGUALADA

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquest divendres no hi ha sessió 
de Cineclub
Properament: EL CAMÍ MÉS 
LLARG PER TORNAR A CASA

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
EL MUNDO SIGUE (12 anys)
Diumenge: 18.00
MI CASA EN PARÍS (7 anys)
Diumenge: 19.55

CINEMA A L’ANOIA

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI-MONTÀGORA CINEMES

SALA AUDITORI SALA PETITA

EL CORREDOR DEL LABERINTO: 
LAS PRUEBAS
Divendres: 18:45/21:45
Dissabte: 16:15/18:45/21:15
Diumenge: 16:45/19:15

OPERACION U.N.C.L.E.
Divendres: 18:10/20:20/22:30
Dissabte: 16:00/18:10/20:20/22:30
Diumenge: 16:00/18:10/20:20

1/ LOS MINIONS (TP)
Ds i Dg.: 15:30
1/ EVEREST (TP)
Dv a Dj: 17:30/20:00/22:30
Dg.: 12:00/17:30/20:00/22:30

2/ATRAPA LA BANDERA  3D (12A)
Dg.: 11:30
2/ LA VISITA (16A)
Dv a Dg: 16:30/18:35/20:40/22:55
Dll a Dj.: 17:30/19:30/21:30

3/LA VISITA (16 anys)
Dg.: 11:50
3/ ATRAPA LA BANDERA (12A)
Ds i Dg: 17:00/19:15
3/ UN DIA PERFECTO (16A)
Ds i Dg: 21:30
3/ UN DIA PERFECTO (16A)
Dll a Dj: 19:0/22:00
3/ VACACIONES (12A)
Dll a Dj: 17:30

4/ EVEREST (en català) (TP)
Dg: 11:30
4/ EVEREST (TP)
Dv a Dg: 16:00/18:30
Dll a Dj..: 17:30
4/ EVEREST 3D (TP)
Dv a Dj.: 21:00

5/ EL CORREDOR DEL LABERINTO: 
LAS PRUEBAS (12A)
Dv i Ds: 16:40/19:15/21:55
Dg.: 11:45/16:40/19:15/21:55
Dll a Dj.: 18:45/21:30

6/ATRAPA LA BANDERA (12A)
Dv i Ds.: 15:45/18:00
Dg.: 12:00/ 15:45/18:00
Dll a Dj.: 17:30
6/AMERICAN ULTRA (7A)
Dv a Dj.: 20:10/22:20

7/ VACACIONES (TP)
Ds: 16:15
Dg.: 11:40/16:15
7/ ANACLETO (7A) 
Dv a Dj:  18:25/20:30/22:30

8/ INSIDE OUT (TP)
Dv i Ds: 15:35/17:40
Dg: 11:40/15:35/17:40
Dll a Dj.: 17:30
8/ MAMA
Dv a Dj: 19:45
8/ TRANSPORTER LEGACY (12A)
Dv a Dj: 22:15 
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Igualada Capital, de dilluns a divendres 
de 8 a 10h  informació, opinió i entreteniment

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

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

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

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

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

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

7D'AKÍ, de dilluns a divendres de 19 a 19.30h, 
7 cançons en català

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

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

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

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

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

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

Para l’orella, de dilluns a divendres de 19.30 a 20h. 
El programa que dona veu a les escoles d’Igualada (Del 2 de març al 15 de maig)

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

9.30h - 10.00h

9.00h - 9.30h

8.00h - 9.00h

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

11.00h - 12.00h

12.00h - 13.00h

10.00h - 11.00h

13.00h - 13.15h

13.15h - 13.30h

13.30h - 13.45h

13.45h - 14.00h

14.00h - 14.30h

14.30h - 15.00h

15.00h - 20.00h

20.00h - 20.15h

20.15h - 21.00h

21.00h - 21.05h

21.05h - 22.00h

22.00 - 23.00h

23.00h - 2.00h

23.00h - 2.00h

2.00h - 8.00h

ESTACIÓ CENTRAL 
HITS

HOQUEI/
MÚISCA CAP DE 

SETMANA

IGUALADA CAPITAL

PROG. PROPIS INFORMATIUS HOQUEI COL·LABORADORS MÚSICA

TERTÚLIA
ESPORTIVA

TERTÚLIA
DE SOCIETAT

TERTÚLIA DE SOCIETAT

VINT-I-QUATRE EL SUBTERRANI ESPAI 8 PLANETA IGUALADA

WHAT’S GOING ON?

MÚSICA DE NIT DE CAP 
DE SETMANA

MÚSICA DE NIT

MÉS ENLLÀ 
DE NASHVILLE

D’INTERÉS MUNICIPAL COMPAREIXENÇA LA GALERIA VOLS LLEGIR?

DJ CRAZE IN SESSIONS

EL SUBTERRANI (REP)

IGUALADA CAPITAL (REP)

OXIGEN

D’INTERÉS 
MUNICIPAL

LA GALERIA

ESTACIÓ
CENTRAL

ESTACIÓ CENTRAL HITS

IGUALADA CAPITAL CONCENTRAT

VOLS LLEGIR? (REP)

VOLS LLEGIR? 

IGUALADA NOTÍCIES 

L’EXTINTOR 

7 D’AKÍ

TARDA D’ÈXITS

IGUALADA CAPITAL (REP)

MÚSICA DE NIT

EL CONTE

IGUALADA NOTÍCIES 

IGUALADA NOTÍCIES VESPRE

TERTÚLIA
POLÍTICA

IGUALADA SOLIDÀRIA 

MÚSICA
CAP DE

SETMANA

MÚSICA
CAP DE

SETMANA

MÉS ENLLÀ 
DE NASHVILLE (REP)

PLANETA 
IGUALADA (REP)

PLANETA 
IGUALADA (REP)

PLANETA 
IGUALADA 

MÉS ENLLÀ 
DE NASHVILLE 

DE SETMANADE SETMANADE SETMANADE SETMANADE SETMANADE SETMANAMÚSICA DE NIT

IGUALADA CAPITAL (REP)IGUALADA CAPITAL (REP)

OXIGENOXIGENMÚISCA CAP DE MÚISCA CAP DE 

MÚSICA

ESTACIÓ CENTRAL ESTACIÓ CENTRAL 

IGUALADA CAPITAL CONCENTRAT

DE SETMANA
MÚSICA DE NIT DE CAP 

IGUALADA NOTÍCIES VESPREIGUALADA NOTÍCIES VESPRE

ESTACIÓ CENTRAL HITSESTACIÓ CENTRAL HITS

MÚSICA DE NITMÚSICA DE NIT

IGUALADA CAPITAL (REP)

IGUALADA NOTÍCIES VESPREIGUALADA NOTÍCIES VESPRE

IGUALADA NOTÍCIES 



Especial salut
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L’alimentació és fonamental 
per mantenir un bon estat de 
salut.
Aquests consells us ajudaran:
1. Mengeu fruites i verdures 
cada dia, com a mínim 5 raci-
ons.
Aporten fibra, vitamines i mi-
nerals i, a més, donen una 
nota de color al plat.
2. Els làctics són essencials. 
Cal prendre’n 3 o 4 racions al 
dia (llet, iogurts, formatges). 
Aporten calci i proteïnes de 
qualitat.
3. Mengeu diàriament peix, 
ous o carn. Aporten proteïnes.
Combineu-ne les varietats i 
les preparacions.
4. Utilitzeu habitualment oli 
d’oliva per cuinar i amanir.
5. La fruita seca és molt salu-
dable. La podeu utilitzar tritu-
rada i com a complement de 
diversos plats.
6. Feu entre 4 i 5 àpats al dia, 
deixant almenys 3 hores entre 
cada àpat.
7. Un bon esmorzar és la mi-
llor manera de començar el 

dia. No deixeu passar més de 
12 hores des del sopar de la 
nit anterior.
8. Al sopar heu d’incloure dife-
rents tipus d’aliments fàcils de 
digerir. Utilitzeu coccions sen-
zilles (al vapor, a la planxa, bu-
llits, al forn). És preferible que 
sopeu una bona estona abans 
d’anar a dormir.
9. Beveu aigua sovint. També 
són recomanables els sucs 
naturals sense sucres afegits, 
les infusions, els brous i la llet. 
Si es fa activitat física, cal beu-
re més líquid.
10. Peseu-vos un cop al mes. 
Si hi ha canvis de pes, cal co-
mentar-ho al personal sanitari 
i seguir les seves recomanaci-
ons.
4 punts a recordar:
- Intenteu mantenir un pes es-
table.
- Seguiu una alimentació vari-
ada.
- Hidrateu-vos bé.
- Feu activitat física adaptada 
a les vostres possibilitats.

Alimentar-se bé per envellir 
amb salut

Tinguis l’edat que tinguis, rea-
litzar exercici físic sempre és 
beneficiós, tant a nivell físic 
com psicològic. Des dels més 
petits fins a la gent gran, la re-
alització d’activitat física no té 
edats.
Segons els grups d’edat, la 
pràctica esportiva ens aporta-
rà uns beneficis o uns altres, 
però sempre ens ajudarà a 
sentir-nos millor amb nosal-
tres mateixos. 
Per als més petits, realitzar 
algun tipus d’activitat física els 
ajuda a crear un hàbit i aug-
mentar la seva responsabilitat. 
A més, com que es realitza en 
forma de joc, aprenen a seguir 
regles. Per la mateixa raó, els 
nens comencen a ser més col-
laboradors i més cooperatius. 
Per últim, la pràctica esportiva 
estimula en els nens la higiene 
i la salut i els ajuda a millorar 
l’autoestima.
Quan ja comencen a créixer, 
en l’època de l’adolescència, 
la millora de l’autoestima con-
tinua sent un dels beneficis 
més importants de la pràctica 
esportiva. A més, en aquesta 

època, l’esport els ajuda a des-
fogar-se i canalitzar l’agressi-
vitat a través de l’activitat físi-
ca. A nivell més físic, l’exercici 
millora l’estètica, augmenta la 
força i el rendiment.
Una vegada s’entra en l’edat 
adulta, la feina, la casa i la 
família ocupen gran part del 
temps. Tot i així, és important 
trobar una estona diària per fer 
una mica d’exercici. La gent 

Els beneficis de l’activitat física en 
els diferents grups d’edats

adulta acostuma a portar una 
vida molt sedentària i volen 
començar a practicar esport 
per evitar problemes posturals 
i possibles patologies. Per a 
això és important apostar per 
treballs amb el propi pes cor-
poral i imitar moviments per 
als quals el cos està progra-
mat.
Per últim, entre la gent gran 
és molt important mantenir 
un nivell de força i de massa 
muscular òptim, així com un 
nivell de mobilitat i d’amplitud 
de moviments globals molt bo 
per evitar caigudes que pro-
voquen factures. En aquest 
grup d’edat també és molt 
important incidir en la osteo-
porosis, la degeneració òssia 
muscular. Amb l’activitat física 
i el treball de força muscular i 
d’impacte, es pot estimular la 
millora de la densitat mineral 
òssia.
Així dons, tinguis l’edat que 
tinguis, reserva’t una estona al 
dia per fer exercici físic, però 
sempre sota la supervisió d’un 
professional que t’ajudarà a 
assolir els teus objectius.

DR. ASENSI• OFTALMOLOGIA GENERAL I INFANTIL

• OPTOMETRISTA I ENTRENAMENTS VISUALS
 
• CIRURGIA AMBULATÒRIA: CATARACTES, RETINA, GLAUCOMA.

• CIRURGIA REFRACTIVA: MIOPIA, ASTIGMATISME I HIPERMETROPIA

• LÀSER, OCT (edema macular degut a l'edat).

C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel. / Fax 93 804 29 00 - IGUALADA

CENTRE  OFTALMOLÒGIC

Dr. Joan Vidal
Neurodesenvolupament infantil

 
Anna Roldán Bornez

Psiquiatria
 

Carme Carbonell
Psicologia clínica

 
Helga Gabarró

Psicologia Familiar i de Parella
 

Mariona Berini
Psicologia infantil

 
Serveis de Logopèdia

GLÒRIA FITÉ GUARRO 
Psicologa Col. num. 10916

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòfol, 46
Despatx 14
08784-Piera
615075736
gloriapsi3@gmail.com

EL CENTRE DE DIA

L’ESTADA

c/ d’Òdena, 119  - 08700  IGUALADA - Tel. 93 803 96 23
Centre col.laborador de:

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social
Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials

•  Personal especialitzat i qualificat •  Servei d’infermeria

•  Servei a domicili •  Higiene personal

•  Dietes equilibrades •  Jardí amb sol tot el dia

•  Horaris flexibles
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Especial salut

Els bons hàbits de salut po-
den ajudar a evitar una malal-
tia i millorar la seva qualitat de 
vida. Les següents mesures 
l’ajudaran a sentir-se i viure 
millor.
- Fer exercici en forma regular 
i controlar el pes
- No fumar
- No prendre molt alcohol i evi-
tar per complet en cas de tenir 
antecedents d’alcoholisme
- Utilitzar els medicaments re-
ceptats pel metge segons les 
instruccions
- Consumir una dieta saluda-
ble i equilibrada
- Cuidar les dents
- Controlar la hipertensió arte-
rial
- Seguir bones pràctiques de 
seguretat

EXERCICI
L’exercici és un factor clau per 
mantenir-se saludable. L’exer-
cici enforteix els ossos, el cor i 
els pulmons, tonifica els mús-
culs, millora la vitalitat, ajuda a 
conciliar millor el son i alleuja 
la depressió.
Parli amb el metge abans 
de començar un programa 
d’exercicis si té problemes de 
salut com ara obesitat, hiper-
tensió o diabetis. Això ajuda a 
garantir que l’exercici sigui se-
gur i que vostè li tregui el millor 
profit.

TABAQUISME
Es calcula que el consum de 
cigarret és la principal causa 
evitable de mort als Estats 
Units. Una de cada cinc morts 
cada any és el resultat directe 
o indirecte del tabaquisme.
L’exposició indirecta al cigar-
ret pot causar càncer pulmo-
nar en persones que no fu-
men. L’exposició indirecta al 
tabac també està lligada amb 
malalties cardíaques.
Mai és massa tard per deixar 
de fumar. Parli amb el metge 
o el personal d’infermeria so-
bre medicaments i programes 
que li puguin ajudar a deixar 
de fumar.

CONSUM D’ALCOHOL
El consum d’alcohol canvia 
moltes funcions cerebrals. 
Afecta en primera instància 
les emocions, el pensament i 
el judici. Amb la ingestió contí-
nua d’alcohol, s’afecta el con-
trol motor, produint mala pro-
nunciació en parlar, reaccions 
més lentes i pèrdua de l’equi-
libri. Tenir una quantitat més 
alta de greix corporal i beure 
amb l’estómac buit acceleren 
els efectes de l’alcohol.
L’alcoholisme pot portar a que 
es presentin malalties com:

- Malalties del fetge i del pàn-
crees
- Càncer i altres malalties del 
tub digestiu
- Dany al miocardi
- Dany cerebral
No prengui alcohol durant 
l’embaràs. L’alcohol pot cau-
sar dany seriós al fetus i portar 
a que es presenti la síndrome 
d’alcoholisme fetal.
Els pares han de parlar amb 
els seus fills sobre els efectes 
perillosos de l’alcohol. Con-
sulteu amb el metge si vostè 
o algú proper té un problema 
amb l’alcohol. Moltes perso-
nes les vides del quals han 
resultat afectades per l’alcohol 
es beneficien en formar part 
un grup de suport per a l’alco-
holisme.

CONSUM DE DROGUES I 
MEDICAMENTS
Les drogues i els medica-
ments afecten les persones 
de diferents formes. Sempre 
comenti al metge sobre totes 
les drogues que s’estiguin pre-
nent, fins i tot medicaments de 
venda lliure i vitamines.
Les interaccions poden ser 
perilloses.
Les persones grans han de 
ser molt curoses sobre les in-
teraccions quan estan prenent 
molts medicaments.
Tots els metges han de conèi-
xer tots els medicaments que 
vostè està prenent. Porteu la 
llista quan assisteixi a revisi-
ons i tractaments.
Eviti el consum d’alcohol men-
tre estigui prenent medica-
ments, ja que això pot causar 
problemes seriosos. La com-
binació d’alcohol i tranquil-
litzants o analgèsics pot ser 
mortal.
Les mares embarassades no 
han de prendre cap fàrmac o 
medicament sense consultar 

amb el metge, ni tan sols els 
medicaments de venda lliure. 
El fetus és més sensible al 
dany de les drogues durant els 
primers 3 mesos. Comenteu 
al metge si vostè ha estat pre-
nent qualsevol droga abans 
de quedar embarassada.
Sempre prengui els medica-
ments en la forma com se’ls 
receptar: prendre qualsevol 
droga en una forma diferent a 
la receptada o prendre massa 
pot causar seriosos problemes 
de salut i es considera drogo-
addicció. L’abús i l’addicció no 
tenen relació només amb les 
drogues “il·lícites”.
Les drogues legals com la-
xants, analgèsics, aerosols 
nasals, píndoles per aprimar i 
medicines per a la tos també 
es poden fer servir de forma 
indeguda.
L’addicció es defineix com l’ús 
continu d’una substància en-
cara que estigui experimen-
tant problemes relacionats 
amb el seu consum. El fet de 
simplement necessitar un fàr-

mac (com un analgèsic o un 
antidepressiu) i prendre’l com 
li van receptar no és una ad-
dicció.

L’ESTRÈS
L’estrès és normal. Pot ser 
un gran motivador i serveix 
en alguns casos. No obstant 
això, massa estrès pot ocasi-
onar problemes de salut com 
insomni, malestar estomacal, 
ansietat i canvis en l’estat 
d’ànim.
Aprendre a reconèixer els fac-
tors que molt probablement li 
ocasionen estrès en la seva 
vida.
És possible que vostè no pu-
gui evitar tot l’estrès, però co-
nèixer la font pot ajudar sentir 
que té el control.
Com més control senti vos-
tè que té sobre la seva vida, 
menys nociu serà l’estrès en 
la seva vida.

OBESITAT
L’obesitat és una preocupació 
de salut greu. L’excés de greix 

corporal pot sobrecarregar el 
cor, els ossos i els músculs. 
També pot incrementar el risc 
d’hipertensió arterial, accident 
vascular cerebral, venes vari-
coses, càncer de mama i ma-
laltia de la vesícula biliar.
L’obesitat pot ser causada 
per menjar massa i consumir 
aliments malsans. La manca 
d’exercici també juga un pa-
per. Els antecedents familiars 
també poden ser un risc per a 
algunes persones.

DIETA
Una dieta equilibrada és im-
portant per a la bona salut.
Esculli aliments amb un con-
tingut baix de greixos saturats 
i greixos trans, igual que poc 
colesterol.
Redueixi la ingesta de sucre, 
sal (sodi) i alcohol.
Consumeixi més fibra, que es 
pot trobar en fruites, verdures, 
llegums i nous.

CURA DENTAL
La bona higiene dental pot 
ajudar a mantenir les dents i 
genives sanes tota una vida. 
És important que els nens ad-
quireixin bons hàbits dentals 
des d’edat primerenca. La hi-
giene apropiada ha d’incloure:
- Raspallar-se les dents dues 
vegades diàries i utilitzar el fil 
dental diàriament.
- Utilitzar una pasta dental 
amb fluorur.
- Fer-se revisions dentals re-
gulars.
- Limitar el consum de sucre.
- Fer servir un raspall de dents 
amb pèls suaus. El raspall 
dental ha de reemplaçar quan 
els pèls comencin a fer-se 
malbé.
- Demaneu a l’odontòleg que 
li mostri les formes apropiades 
de raspallar i utilitzar el fil den-
tal.

Per una vida saludable

Montserrat Martí i Muñoz
Llicenciada en psicologia 

Col·legiada 21662

Teràpies de parella, informes pericials, flors de Bach, 
tapping, ansietat, depressió, TOC, addiccions...

Vilanova del Camí C/Indústria 36E 1-2

Tel. 606 895 996                 info@montsemartipsicologa.com 



              

Guia de la salut

Consells 
Núria Torres Riba. 

Nutricionista i dietista
www.movimientomediterraneo.com .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
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La fibromiàlgia és una pato-
logia crònica i d’origen des-
conegut que afecta a un 
3-5% de  la població. Sent les 
dones de mitjana edat, el col-
lectiu més vulnerable. 

Encara que es desconei-
xen les causes, s’han descrit 
casos que comencen des-
prés d’una  infecció, un acci-
dent, una separació o una 
altra malaltia que limiti la 
qualitat de vida del pacient 
com l’artritis, artrosi, lupus 
eritematós…  

Els seus principals símpto-
mes són el dolor, la fatiga, 
la rigidesa, mal de cap, for-
migueig  a les extremitats, 
trastorns de concentració i 
memòria, marejos i proble-
mes d’equilibri, sequedat de 
boca i ulls, dolors menstruals 
i depressió.

Al llarg del temps, s’han 
desenvolupat moltes teories 
per buscar una explicació a 
aquestes alteracions. Esta-
blint-se una estreta relació 
entre sensibilitat dolorosa, 
estat  d’ànim, son i neuro-
transmissors. Tanmateix, s’ha 
descobert que la pèrdua 
crònica de calci i magnesi 
genera contractures espas-
mòdiques de la musculatura. 

Les pautes nutricionals es 
centraran en potenciar el 
consum d’aliments basifi-
cants, incrementar l’aport de 
calci a 1500 mg i de magnesi 
a 1000 mg. Per altra banda, 
caldrà  augmentar l’aport de 
fosfolípids, a partir de lecitina 
de soja i assegurar uns nivells 
de  vitamina D, suplemen-
tant-nos amb perles d’oli de 
fetge de bacallà. 

Sense oblidar-nos de la relle-
vància dels àcids grassos 
omega 3, els carotens i del 
ginseng, per combatre el 
cansament.

Abordatge nutricional 
en el tractament 

de la fibromiàlgia
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Alberta Torres Ribera

La teva família sempre et tindrem en el nostre cor

La cerimònia va tenir lloc dimecres 16 de setembre 
 a les 16 hores a l’Església de Santa Maria d’Igualada

Ens va deixar a l’edat de 77 anys el passat dia 14 de setembre

Igualada, setembre de 2015

En record 

Des de Stevoot (Bèlgica) ens 
arriba la notícia del traspàs 
de Joan Vidal Mayol, que ha-
via nascut a Òdena,  el 27 de 
desembre 1926. Tenia, doncs, 
88 anys. Estava casat  amb 
Antònia Bisbal Fontanellas. 
Va morir, el passat 25 d’agost 
que, en altres temps, havia 
estat el segon dia de la Festa 
Major igualadina.
Molts potser, només pel nom, 
no sabran de qui es tracta, 
però, a ben segur, que alguns 
el recordaran quan esmentem 
que, durant una temporada 
fou molt popular a Igualada, 

per participar en combats de 
boxa, que tenien lloc al Cine-
ma Mundial.
Va marxar a Bèlgica, on tre-
ballà uns anys en unes mines; 
posteriorment, fins a jubilar-
se, en una factoria “Ford” bel-
ga. Anualment, solia venir a 
passar uns dies de vacances 
a l’Anoia.
Enviem a les famílies Vidal-
Mayol, Bisbal-Fontanellas, 
Bisbal-Ontoria, així com als 
seus familiars igualadins, el 
nostre més sentit condol, per 
aquesta trista pèrdua.

Josep Elias Farré

Una defunció a Bèlgica

IGUALADA / LA VEU

El proper 04 d’octubre de 
2015, hem organitzat una 
sortida d’un diumenge a Pa-
lafrugell, per visitar la Museu 
del Suro. Sortida a les 8 del 
mati de l’Estació d’Autobusos 
d’Igualada Desprès  de la vi-
sita anirem fins al Restaurant 
Sala Gran de Llofriu per poder 
fruir d’un bon dinar.
La tornada serà al voltant de 
les 8 del vespre a l’estació 
d’autobusos.  PREU es de 
40€ inclou (Autocar, visita 

al Museu del Suro i dinar al 
Restaurant Sala Gran ). Per 
realitzar les inscripcions s’ha 
de trucar a 686 488 995 o 620  
601 950, inscripcions fins el 
27 de Setembre de 2015. Les 
sortides que organitza l’Hos-
pitalitat de la Mare de Deu de 
Lourdes estan obertes a totes 
aquelles persones que hi vul-
guin participar. Ús esperem! 
Per més informació podeu 
consultar www.hospitalitata-
noia.org o joves@hospitalita-
tanoia.org 

L’Hospitalitat viatjarà al Museu 
del suro de Palafrugell

ESGLÉSIA / LA VEU

Els bisbes catalans acaben 
de fer un comunicat arran de 
les properes eleccions al Par-
lament de Catalunya. Un dels 
punts que tracten fa referèn-
cia al document “Arrels cristi-
anes de Catalunya” de 1985 
i que van recollir el 2011 en 
el document titulat “Al servei 
del nostre poble”. D’altra ban-
da subratllen que en aquests 
darrers anys s’han manifestat 
nous reptes i noves aspira-
cions, que afecten la forma 
concreta com el poble de Ca-
talunya s’ha d’articular i com 
es vol relacionar amb els po-
bles germans d’Espanya en 
el context europeu. I a més a 
més recorden el deure de tots 
els ciutadans de participar ac-
tivament en les eleccions com 
una manera d’exercir la pròpia 
responsabilitat en la recerca 
del bé comú, i encara més en 
un moment crucial com el que 
estem vivint.
Seguidament us adjuntem tot 
el comunicat.
“Tenint present que les pro-
peres eleccions al Parlament 
de Catalunya poden tenir una 
notable importància històrica, 
en tant que deixebles de Je-
sucrist i pastors de l’Església 
Catòlica, arrelada des dels pri-
mers temps del cristianisme a 
la nostra terra, volem contribu-
ir a la reflexió dels ciutadans 
de Catalunya, amb la llum que 
ens ve de l’Evangeli de Jesu-

crist, conscients que estan en 
joc qüestions decisives a nivell 
institucional, polític i social. En 
el marc democràtic, creiem 
que també la nostra veu, ex-
posada amb esperit de servei, 
pot enriquir el debat actual 
sobre el present i el futur del 
nostre país.
Continua tenint vigència el 
que vam afirmar sobre la iden-
titat nacional de Catalunya 
en el document Arrels cristia-
nes de Catalunya de 1985, i 
que vam recollir el 2011 en el 
nostre Document titulat Al ser-
vei del nostre poble. Per això 
manifestem el nostre amor a 
la Pàtria catalana, a la qual 
l’Església ha volgut servir des 
dels seus inicis, i el nostre res-
pecte per la legítima diversitat 
d’opcions que se sotmetran a 
votació.
Constatem que, amb el pas 
del temps, s’ha fet encara més 
palès i ha pres més intensitat 
allò que vàrem dir abans de 
les eleccions al Parlament de 
Catalunya del 2012. Aquests 
darrers anys s’han manifestat 
nous reptes i noves aspiraci-
ons, que afecten la forma con-
creta com el poble de Catalu-
nya s’ha d’articular i com es 
vol relacionar amb els altres 
pobles germans d’Espanya en 
el context europeu. No toca a 
l’Església proposar una opció 
concreta, però sí que defen-
sem la legitimitat moral de to-
tes les opcions polítiques que 

es basin en el respecte de la 
dignitat inalienable de les per-
sones i dels pobles, i que re-
cerquin amb constància la pau 
i la justícia.
Recordem el deure de tots 
els ciutadans a participar acti-
vament en les eleccions com 
una manera d’exercir la pròpia 
responsabilitat en la recerca 
del bé comú, i encara més 
en un moment crucial com el 
que estem vivint, que pot te-
nir conseqüències de llarga 
durada. Per això, cal que ca-
dascú expressi per mitjà del 
vot les pròpies opcions, tenint 
present els grans valors que 
han d’estructurar la societat, 
com són el respecte als drets 
de les persones, de les famí-
lies i les institucions, així com 
l’honestedat i la transparència 
de la gestió pública; i la rege-
neració de la política, pensada 
amb visió àmplia, i que priorit-
zi la justícia i l’atenció als més 
febles i als que sofreixen el 
pes de la crisi econòmica.
Entre tots haurem de continu-
ar potenciant la convivència 
de la societat catalana dins la 
pluralitat d’idees, conviccions, 
opcions i sentiments, cosa que 
vol dir animar la construcció 
d’una societat democràtica, 
solidària, acollidora amb els 
emigrants, respectuosa amb 
totes les sensibilitats i defen-
sora de les llibertats. Caldrà 
continuar treballant per eradi-
car els efectes perniciosos de 

la crisi econòmica, cercant ca-
mins que permetin millorar la 
situació de tanta gent que viu 
en l’atur, en l’estretor, en la po-
bresa o en la marginació.
Demanem a la Mare de Déu 
de Montserrat, patrona de 

“Els bisbes catalans manifesten el 
seu amor a la Pàtria catalana”

Catalunya, que intercedeixi 
perquè el nostre poble sàpiga 
discernir bé les seves opcions 
i trobi camins per a construir 
un futur més just i més fratern, 
obert solidàriament a la reali-
tat dels altres pobles del món”.



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
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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 (6 persones)

  

  
   

Remenat especial

1 manat d'alls tendres
1 manat d'espàrrecs verds
300 g de xampinyons
200 g de ceps o un altre tipus de bolets
10 ous
400 g de gambes
60 cc d'oli
Sal i pebre

Utensilis

Una paella grossa
Un bol per abocar-hi els ous.

Treiem la part blanca dels espàrrecs i els fem bullir amb aigua i sal durant 
3 o 4 minuts. Escorrem i reservem.
Pelem els alls tendres i els tallem a trossets.
Rentem i tallem els xampinyons a làmines. Tallem els ceps a trossets.
Fregim les gambes amb closca durant un minut per cada banda, pelem i 
reservem.
Posem a fregir els alls tendres i quan comencin a enrossir, afegim els bolets 
i deixem fer �ns que perdin l'aigua.
Incorporem els espàrrecs, que haurem tallat també a trossets, i els deixem 
fer una mica. Salpebrem.

PREPARACIÓ

Àngels Fernàndez Guillén

Finalment afegim les gambes i donem unes voltes.
Posem els ous en un bol i, sense batre, els aboquem a la verdura fregida.
Baixem la potència del foc i deixem que es vagin cuallant els ous sense parar de remenar, però sense que quedin els ous batuts.
Hem de procurar que en el remenat es vegi el color de la clara i el del rovell.
Agafem un motllo rodó i el posem al mig del plat. Omplim amb el remenat i ja el tindrem a punt.

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
L’Eduard, en Marc i el Carles 
són tres joves igualadins que 
han obert un Box de CrossFit 
al polígon d’Igualada, al carrer 
Alemanya, 27. Es tracta d’una 
nova forma d’entrenament.
En què consisteix el Cross-
fit? D’on ve? 
CrossFit va començar a USA 
com ha un sistema d’entre-
nament per a cossos d’elit 
del país. Ja fa molts anys que 
a USA el van adaptar a un 
format d’entrenament apte per 
a tothom.
Per a poder fer de entrena-
dors us heu hagut de formar 
molt de temps? 
Els tres portem entrenant 
CrossFit des de quan van obrir 
el primer box aquí a Catalunya 
i degut a la novetat d’aquest 
esport vam decidir  que la millor 
opció era formar-nos amb el 
curs oficial d’entrenadors de 
crossfit.
Tothom pot participar 
d’aquest esport? 
Tothom ho pot practicar sigui 
quin sigui el seu nivell. Els 
entrenaments es poden adap-
tar a qualsevol nivell.
Les vostres classes són 
totes tutoritzades. Per què? 
Exacte sense cap cost addici-
onal, les classes sempre són 
guiades per un entrenador amb 

gurps de maxim 15 persones, 
el moviments són complicats, 
i és bo i ens ajuda a millorar i 
prevenir lesions que sempre 
tinguem algú que ens asses-
sori, ens corregeixi o simple-
ment ens doni ànims els dies 
que no tenim ganes d’entrenar.
Mai cap classe és igual. 
Busquem variar sempre els 
exercicis perquè el nostre 
cos no s’acostumi a treba-
llar sempre amb el mateix 
moviment i deixi de millorar. 
D’aquesta manera ens hem 
d’adaptar als nous estímuls i 
millorem més ràpidament.
Hi ha la possibilitat de poder 
assistir al gimnàs podent 
pagar les classes individu-
alment? 
Sí, es poden pagar classes 
individuals o abonaments de 
10 classes per exemple i no 
pagar una quota mensual. 
Tenim algun client que viatja 
per tot el món i està apuntat a 
diferents centres de CrossFit.
Un cop a la classe, m’han 
comentat que feu servir tot 
de noms en anglès per iden-
tificar cada una de les activi-
tats que s’hi fan, és cert?
Sí és cert. Són els mateixos 
noms que s’utilitzen a tot el 
món. És simplement per unifi-
car el vocabulari. Això és bo ja 

que per exemple si mai vas de 
vacances a Xina i vols entre-
nar en algún Box d’allà l’entre-
nament del dia no et sonarà a 
“xino”...
Feu trobades  i campionats 
de CrossFit a nivell nacional 
i mundial? 
Sí cada vegada hi ha més 
campionats a nivell nacional i 
també de Catalunya però l’es-
deveniment més esperat és el 
mundial, els CrossFit Games 
que es disputen un cop a l’any 
i és realment espectacular de 
veure!
M’han dit que teniu una 
juguesca “com a càstig” si 
no s’endreça el material, si 
algú es deixa alguna cosa 
al gimnàs… i això fa que 

La denúncia de les JERC de la supo-
sada poca presència policial a les 
“Barraques” de la Festa Major d’Igua-
lada continua portant cua. Tant és 
així que circula per l’Ajuntament un 
extens informe policial on s’enume-
ren fil per randa les accions -que no 
són poques- que fan fer els cossos de 
seguretat. Només una d’exemple: van 
decomissar a un ximple un gran bastó 
de fusta, que hagués pogut fer servir 
no precisament per ajudar-se a cami-
nar... Sembla que, de cara a la propera 
FM, es reforçarà la seguretat. Millor.
L’informe, però, desperta la gràcia de 
tots els que el llegeixen en tenir un 
apartat destinat a una conversa que 
“un responsable de les barraques 
d’ERC” va tenir amb dos agents de la 
Policia Local “amb un cubata en mà” 
i “de manera despectiva i irrespec-
tuosa”. En lletres majúscules, diu l’in-
forme que va dir, entre d’altres coses: 
“Esteu aquí cobrant hores extres i no 
feu res, esteu apalancats”. Els poli-
cies diuen que “com que el senyor 
no atenia a raons, se’l va convidar a 
marxar, i va dir Això no quedarà així, 
tindreu notícies meves!”
Seguidament, en lletra negreta, diu 
l’informe que els agents “han obser-
vat a la premsa que la persona” del 
“cubatà a la mà” és “la mateixa que 
signa els articles de denúncia”, el pre-
sident de JERC Anoia, David Prat.
Bé, ara ens adonem que a les barra-
ques no es beu aigua mineral!
Quin descobriment!

entre tots els usuaris que 
esteu en xarxa se’n parli 
i es comenti, creant així 
un ambient divertit. Expli-
queu-m’ho una mica…
Sí, ho intentem i de fet hem 
aconseguit el que volíem que 
és crear un ambient divertit 
amb molt de companyerisme, 
on tothom es conegui i ningú 
estigui per sobre de ningú. 
Crec que això és el que fa 
realment especial el Cross-
Fit. La gent ve a les classes 
amb ganes de passar-ho bé, 
i a més a més estan més en 
forma que mai!
Amb un ambient així no 
poden faltar mai sopars, bar-
bacoes o simplement qualse-
vol activitat fora del Box per 
passar una bona estona tots 
junts.
A part de les classes pro-
piament de crossfit tinc 
entés que també oferiu 
altres serveis en el mateix 
centre. Quins?
Intentem complementar el 
CrossFit amb altres serveis 
que estan relacionats com 
són classes d’halterofília, 
classes de running, servei 
de fisoterapeuta amb clínica 
Gessamí o el servei també de 
nutrició a càrrec de la nutrici-
onista esportiva Maria Gil.

4 paraules amb... Eduard, Marc i Carles

SERVEIS SERVICIOS    

CONTACTE CONTACTO    

 

902 100 999  www.amma.es

C/ Dels Fusters, 2
c.p. 08788 Vilanova del Camí (Barcelona)

Tel: 93 806 37 37 | Fax: 93 806 37 41

amma vilanova del camí

El nostre
compromís,
les persones

Nuestro
compromiso,
las personas

Servei de centre de dia
Servicio de centro de día

residència per a gent gran · centre de dia
residencia para mayores · centro de día 


