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La firma gallega Monbus retira 
el patrocini a l'Igualada HC

P18

P08 a 16

XXXIII ANY

Autobusos de la Hispano Igualadina-Monbus. La firma gallega va adquirir la companyia d’origen igualadí ja fa uns anys.

Demà, Marató de 
Donació de Sang a 
l'Ateneu Igualadí

IGUALADA 18

Crida a votar sense por en 
unes eleccions històriques

Carme Forcadell, dirigint-se al públic, a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada, dimarts al vespre. Foto: Joan Guasch.

A punt la Fira de la 
Cervesa a l'Espelt

ÒDENA 35

Mercat de Lletres 
al Museu de la Pell 
d'Igualada

CULTURA 50

Engega el Concurs 
de Teatre Amateur 
de Piera

PIERA 39

LA NEGATIVA MUNICIPAL A DEIXAR FER UNA BENZINERA A L'ESTACIÓ EN PODRIA SER LA CAUSA

 Junts pel Sí tanca la 
campanya a l'Anoia en 
un acte multitudinari 
a Igualada

 Entrevistes a 
Carme Forcadell
 i Ramon Tremosa

PROGRESSIVES

Pàrquing gratuït per a clients
Plaça Cal Font, 3  - 
08700 Igualada - 93 803 11 21

2 ULLERES GRADUADES I UNES 
DE SOL GRADUADES PER 

2 ULLERES PROGRES-
SIVES I UNES DE SOL 
PROGRESSIVES PER 
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3x1 de otoño: dos gafas graduadas y una de Sol graduada 189€
                         dos gafas con progresivos y una de Sol progresiva 399€
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És imminent l’instant en què milions de 
ciutadans d’aquest país, individualment 
davant l’urna, hauran de respondre a un 
emplaçament col·lectiu. D’aquesta jorna-
da pot emergir, o no, un procés d’emanci-
pació nacional basat en l’exercici demo-
cràtic, una superació del marc que deriva 
de la transició política de finals dels anys 
setanta del segle passat. Algun dia els 
historiadors fixaran l’inici del procés en 
el qual estem immersos com a societat 
però, avui, volem cridar l’atenció sobre 
els símptomes preocupants que s’han 
aguditzat al llarg d’aquests dies de cam-
panya electoral.
És intolerable la pressió que s’ha exercit 
sobre els mitjans de comunicació públics 
d’aquest país. Una manifestació massi-
va, coberta informativament per mitjans 
dels cinc continents, ha estat equiparada 
per la Junta Electoral Central a un simple 
espai de propaganda. TV3 ha estat obli-
gada, via blocs electorals, a cedir espais 
suposadament informatius a voluntat dels 
partits que no van participar a la manifes-
tació, sense cap mena de justificació pe-
riodística. Aquestes arbitrarietats, com-
binades amb una actitud agressivament 
propagandística dels mitjans de Madrid, 
ha fet irrespirable el clima informatiu 
d’una campanya que hauria d’haver estat 
un espai de debat entre projectes polítics, 
tots igualment legítims.
Tots els mecanismes de l’estat s’han ori-
entat a la intimidació dels electors cata-
lans, que han estat bombardejats amb 
tota mena de mentides, exageracions i 
distorsions de la realitat. Contra la il·lusió 
d’un projecte d’emancipació s’hi ha con-
traposat l’amenaça d’una suposada ven-
jança orquestrada per l’estat espanyol a 
nivell internacional. Contra l’acció d’un sí, 
la immobilitat d’un no.
Per tot plegat, els mitjans que som més 
arran de carrer i que la defensa del país 
i de la seva gent forma part del nostre 
ADN, volem deixar clar que aquesta és 
una societat madura, que confia en si ma-
teixa per a la construcció del propi futur. 
No hi ha res que no es pugui decidir a 
través de les urnes. Així que, voteu el que 
voteu, voteu en gran.

 

 

Voteu en gran

20 anys de Diables d’Igualada
La colla de Diables d’Igualada celebra demà dissabte 20 anys 
amb una tabalada i un espectacular correfoc amb la presència 
de deu colles vingudes d’arreu de Catalunya. Sempre fidels a 
les nostres tradicions populars, protagonistes habituals de les 
festes on el foc, els petards i el sofre són els convidats d’honor, 
els Diables han sabut lliurar-nos els seus balls i el seu caràcter 
amb la solvència d’una de les millors entitats de cultura popular 
de la ciutat. Per molts anys!

Ángel Gabilondo, exministre d’Educació i líder del 
PSOE A Madrid, va llançar una crida als catalans “Per 
favor, no se’n vagin, els necessitem. Sense vostès som 
menys i som pitjors”

Oriol Junqueras, líder d’ERC, ha defensat que “La 
llibertat, la vida, la dignitat no es demanen i no es ne-
gocien, de la mateixa manera la independència no es 
demana, es guanya a les urnes amb els vots de la gent, 
s’exerceix i es protegeix”.

Neus Munté, vicepresidenta de la Generalitat, ha afir-
mat: “No ens hem de deixar inocular el discurs de la por 
que es fa servir només quan no es tenen arguments. 
Els meus avis van néixer a Lleó, volem un país per a 
tots”.

Raül Romeva, cap de llista de la candidatura indepen-
dentista, ha advertit que “si les urnes del 27-S donen 
un mandat clar a favor de la independència, la secessió 
no es negociaria, sinó la manera d’exercir-la. Anirem a 
negociar com ho fem, no pas una altra cosa”.

Antonio Baños, cap de llista de la CUP, i David Fer-
nàndez, encara diputat al Parlament de Catalunya, 
han assegurat que “podem autoenganyar-nos tot el 
que vulguem, però sense una majoria de vots tot es 
complica”.

Pablo Iglesias, líder de ‘Podemos’ recolzant la campa-
nya de ‘Catalunya Sí que es Pot’ va dir que “no s’aver-
gonyeixen de tenir avis andalusos o pares extremenys, 
s’ha de treure els dents i fer fora a Artur Mas. La Ca-
talunya de l’extraradi és més autèntica que cap altra”.

Ramon Espadaler, cap de llista d’UDC, ha avisat que 
Catalunya té les de perdre si entra en conflicte amb 
l’Estat “Per què ens recordem de David i Goliat? No-
més ha passat una vegada. Abans d’anar al xoc de 
trens s’ha de mirar qui té la ‘màquina’ més gran”.

Javier Vega de Seoane, president del Cercle d’Em-
presaris, amb seu a Madrid, va dir que  fan una crida 
al vot d’una majoria de catalans per evitar “emprendre 
un camí de difícil retorn” i perquè s’exigeixi als seus 
representants polítics “que evitin promeses i imposici-
ons impossibles de complir i reprenguin el diàleg” per 
aconseguir “una eventual reforma de les lleis”.

Antón Costas, president del Cercle d’Economia en 

què s’al·legava que si el resultat de les eleccions afavo-
ria majoritàriament els qui busquen la secessió el pro-
cés “s’hauria d’abordar, després d’una consulta legal, 
acordada i ben informada”. I afegeix que “Durant més 
de seixanta anys, en situacions polítiques diferents 
i difícils, el Cercle d’Economia ha defensat el diàleg, 
l’acord i la reforma com l’únic camí per al canvi polític i 
el progrés social i econòmic”.  

Isidre Fainé i Josep Oliu, són els presidents de les 
entitats bancàries amb seu a Catalunya, que juntament 
amb altres de la resta de l’estat, van emetre un comuni-
cat  dient que “qualsevol decisió política que trenqui la 
legalitat vigent i comporti l’exclusió de la Unió Europea 
i de l’euro d’una part d’Espanya,  amb ruptura unilate-
ral del marc constitucional, comportaria greus proble-
mes d’inseguretat jurídica que obligarien les entitats a 
reconsiderar la seva estratègia d’implantació, amb el 
consegüent risc de reducció de l’oferta bancària”.
 
Frank Gill, analista de S&P, ha signat un informe dient 
que  “en una declaració unilateral d’independència, les 
negociacions de ruptura s’allargarien durant anys entre 
Espanya i Catalunya i es generarien moltes incerte-
ses”. Per això considera que “seria la pitjor opció, però 
és poc probable que succeeixi”.

Margaritis Schinas, Portaveu de la Comissió, va expli-
car que “Si un estat se separa d’un altre que és mem-
bre d’EU, s’ha de posar a la cua per tornar a entrar”. 
Sembla que és un més d’aquests que la diplomàcia 
espanyola fa servir per opinar de les “eleccions autonò-
miques del 27S”. Però el més xocant és que està casat 
amb Mercedes Alvargonález, una asturiana que està a 
Brussel·les pel PP. 

Valdis Dombrovskis, vicepresident de la Comis-
sió Europea, va matissar “La Comissió Europea nor-
malment no fa comentaris sobre la política de partits 
als estats membres o les seves regions, i ara es tracta 
realment d’una tria dels votants. Per tant, des d’aquest 
punt de vista, nosaltres no podem comentar gran cosa 
sobre les eleccions o les implicacions d’un vot o un al-
tre, perquè certament no tenim pas intenció d’influir en 
el vot als estats membres o regions. Per tant, ara real-
ment és a les mans dels votants. Com la Comissió ja 
ha dit sempre, estem preparats per a treballar amb les 
autoritats escollides o designades democràticament 
als estats membres.” 

Aquest editorial és una iniciativa con-
junta de les tres associacions mem-
bres de la Federació d’Associacions 
d’Editors de Premsa, Revistes i Mit-
jans Digitals (AMIC, ACPC i APPEC) 
que representen a més de cinc-cents 
mitjans d’informació.
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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 En ple segle XXI la banca espanyola encara apli-
ca mètodes del segle XIX. Les dues associacions 
bancàries espanyoles, AEB i CECA ens amena-
cen amb el tancament de sucursals i encarir els 
crèdits si no votem com volen que ho fem. El “go-
bernador del Banco de España“  feia dilluns un pas 
més tot amenaçant amb un “corralito” si diumenge 
guanyen les dues opcions independentistes.
Com poden els banquers mentir d’aquesta mane-
ra per obligar-nos a votar segons les seves dèries? 
Que Francisco González, del BBVA, tingui una tír-
ria especial a Catalunya l’hauria d’invalidar per ser 
president del banc que -a causa de la crisi- té la 
posició més dominant a les finances catalanes. El 
document d’AEB i CECA també el signen La Caixa 
i Banc Sabadell que hores d’ara encara no s’han 
desmarcat. Aquesta postura és la que em sap més 
greu perquè d’alguna manera representa una tra-
ïció a Catalunya. Sé que per llei, totes les entitats 
de l’Estat Espanyol han de formar part de CECA i 
AEB on hi dominen els hereus del franquisme més 
ranci i la burgesia del BOE, però això no em fa bai-
xar el disgust amb la “meva caixa de tota la vida”. 
Però si a La Caixa i al Sabadell aquesta postura 
els pot costar cara, al BBVA i a la resta de la banca 
espanyola no solament els sortirà gratis, sinó que 
els farà guanyar influència dins de l’Estat.
L’anomenat corralito es produeix quan els clients 
perden la confiança en els bancs i procedeixen a 
treure tots els seus diners. Aleshores l’Estat -sem-
pre al servei dels banquers- decreta que només 
es puguin retirar unes determinades quantitats de 
diner cada dia, fins que el pànic remet o se supera 
la crisi que l’ha generat. Si es produís un “corralito” 
seria a tot el conjunt de l’Estat i no només a Catalu-
nya com ens diuen. Per tant l’amenaça del gover-
nador del Banco de España el que fa és malmetre 
la credibilitat de tot el sistema bancari espanyol.
Del que, en sentit similar, puguin dir els directius 
d’Almirall o Pronovias o les línies editorials de 
determinats periòdics no les vull ni comentar. Ca-
dascun de nosaltres pot fer la seva opció de com-
pra i a la llarga aquestes marques ja s’ho aniran 
trobant. Sobretot perquè a Catalunya tenim prou 
empreses de qualitat que fan els seus articles molt 
millor i sense amenaçar.
Per dignitat i per respecte a Catalunya, diumenge 
els ciutadans tenim l’oportunitat d’omplir les urnes 
de vots per a Junts pel Sí o per les CUP, les dues 
opcions que més por fan als poders fàctics de l’Es-
tat, especialment a la gran banca.
El que els demano a tots els bancs és, que quan 
marxin, prenguin amb ells les hipoteques, els pe-
atges, els desnonaments, les comissions per tot.... 
Volem deslliurar-nos de l’obligació de formar part 
d’organismes ancorats al segle XIX i presidits per 
autèntics carcamals.
Bon vent.... i banca nova. 

Bon vent...
i banca nova

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Va de debò
Ara ja ningú en pot tenir cap dubte. Aquestes elecci-
ons són en clau plebiscitari. Un referèndum imperfecte, 
però es podran comptar ‘Sis’ i ‘Nos’. Ja ningú defensa 
que només tinguin un abast autonòmic. L’estat ha fet 
parlar a Angela Merkel, David Cameron, Barack Oba-
ma i Margaritis Schinas. També a la gran banca, que 
es plategen anar-se’n segons siguin els resultats. I a 
alguns empresaris, que han “advertit” als seus emple-
ats de les conseqüències de les urnes. I per acabar-ho 
d’adobar, s’ha exigit a la Corporació Catalana que els 
partidaris del no, tinguin les mateixes hores i franges 
que per retransmetre la Diada.
Sistemes caciquils que no semblen la millor forma per 
endegar cap diàleg. El PSC diuen que serà diferent 
quan mani el PSOE. Però tampoc van fer res quan go-
vernaven. Tant Felipe Gonzàlez, com Alfonso Guerra o 
José Luis Rodríguez Zapatero segueixen amb els pos-
tulats jacobins de sempre. I si, com diuen les enques-
tes, Junts pel Sí i la CUP guanyen a les urnes, Mariano 
Rajoy segurament continuarà utilitzant els seus Tribu-
nals. Europa desitja que es trobi una sortida pactada, 
però molts catalans ja no acceptaran qualsevol cosa.
Hi ha uns blocs ben delimitats. ‘Junts pel Sí’ i CUP que 
defensen un procés sobiranista, sense identificar líders 
i uns fulls de ruta cap a la independència. PSC, PP hi 
estan en contra i identifiquen el vot amb la imatge dels 
líders autonòmics (Miquel Iceta i Xavier Garcia Albiol). 
Ciutadans tampoc vol la independència i s’empara en 
un líder àulic que no es presenta (Albert Rivera surt en 
tants cartells com Inés Arrimadas). I tan Unió i ‘Catalu-
nya Sí que es Pot’ diuen que ara no es pot (per boca de 
qui mana al seu partit que són Duran i Iglesias). 
Els contraris al procés han abandonat qualsevol intent 
de convèncer a través del convenciment. Les terceres 
vies han quedat aixafades per la maquinària de l’Estat. 
El rei, el Tribunal Constitucional, el govern, les majories 
parlamentàries, els presidents autonòmics, la banca, el 
poder econòmic i l’aparell mediàtic al seu servei, no pa-
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ren de dir que la culpa de tot la té el sediciós Artur Mas. 
No paren d’insultar-lo de totes les formes possibles i 
volen aniquilar-lo políticament. Utilitzen amenaces per 
fer por i aïllar-lo. Ningú busca noves adhesions a un 
projecte engrescador d’Espanya. Només volen desmo-
bilitzar el sobiranisme, atiant les fogueres més reacci-
onàries i atàviques. Busquen convèncer els immigrats 
de que “treguin els dents i no es deixin trepitjar”, sense 
adonar-se que qui els maltracta no són els seus veïns, 
sinó qui els castiguen per viure a Catalunya i els xuclen 
tot el que tenen per haver estat valents i haver buscat 
una vida de llibertat. No accepten que ací hagin trobat  
la seva casa. I una manera de viure, una cultura d’as-
sociacionisme, de respecte i d’esperit social, ben dife-
rent del tracte que els dispensava el ‘senyorito’ que els 
tenia a la misèria. Ací han hagut de treballar dur, com 
tothom, però són persones iguals que tots els altres. 
Les persones d’ací, vinguin d’on vinguin, són valentes 
i cíviques. Aguanten. Saben fer pinya mentre altres 
s’enfilen enlaire. No es margina per la llengua o pel lloc 
de procedència. Saben diferenciar quan s’atien els es-
pantalls per manipular-los. Els preocupa la permanèn-
cia a la UE, la corrupció, les pensions i els problemes 
socials. Però saben que  Mariano Rajoy, espera capgi-
rar la tendència de les enquestes amb la por. Diu que 
“al final el sentit comú s’imposarà”, però el sentit comú 
indica que s’ha de fer tot el contrari del que ell vol. 
Si Brussel·les considera Catalunya un país tercer i l’ex-
pulsa, ja l’estaria reconeixent implícitament com estat. 
Això que diuen que no és possible. Europa parla de 
compliment de lleis. Però no les que convinguin als es-
tats. S’han de complir totes. Ara la situació és insoste-
nible i s’haurà de trobar una sortida. De moment, ara 
toquen les urnes. Així tothom podrà saber qui hi ha al 
darrere de cada opció. Uns parlen d’un futur, igual a 
aquell passat de garrotades. Altres creuen en les urnes 
i en comptar els vots. I volen un món millor. Diumenge 
al vespre se sabran més coses.

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

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

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

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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LOTTO 6/49
· Dissabte 19/09/2015

7-18-22-26-39-41
Complementari: 42
Reintegrament: 2

· Dimecres 23/09/2015
2-4-8-12-32-42

Complementari: 25
Reintegrament: 5

TRIO
· Dijous 17                  426  
· Divendres 21          785
· Dissabte 19     447
· Diumenge 20          384
· Dilluns 21               636
· Dimarts 22       869
· Dimecres 23      508

ONCE
· Dijous 17              67726
· Divendres 18       53353
· Dissabte 19    77808
· Diumenge 20       17527
· Dilluns 21             72381
· Dimarts 22    11170
· Dimecres 23    86091

· Dijous 17   16-17-23-24-39-42   C: 37  R: 4
· Dissabte 19   2-3-12-16-29-37  C: 36   R: 1

· Diumenge 20   7-8-19-21-36  Núm. clau: 1 

· Dimarts 22   12-23-26-27-29  Estrellas: 7/10

SETEMBRE
25: Dalmau Moner; Aurèlia.
26: Cosme i Damià; Nil; Justina.
27: Vicenç de Paül; Caius; Adolf i Joan.
28: Venceslau; Llorenç Ruiz; Eustoqui.  
29: Miquel; Gabriel; Rafael; Fratern
30: Jeroni; Sofia. 
1: Teresa de l’Infant Jesússions; Remigi.

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.

En la mort de Manuel 
Cervera
CORAL MITXA D’IGUALADA

La Coral Mixta d’Igualada es fa ressò 
de la mort d’en Manuel Cervera Fita, 
músic nascut a Vilafranca del Penedès 
fa 100 anys. Manuel Cervera  ha estat 
un home d’una gran activitat en el món 
coral, director i animador. Va ser di-
rector de la Polifònica de Vilafranca, 
fundador i director de la Coral de Sant 
Sadurní i de  la Coral Foix a Torrelles, 
entre moltes altres activitats. Des de 
mitjan dels 80 es va dedicar a la recu-
peració del cant gregorià amb la Scho-
la de Cant Gregorià de Vilafranca i ha 
estat un dels impulsors de la recupe-
ració d’aquesta música a través de la 
Federació Catalana d’Entitats Corals i 
Catalunya. Ha rebut el reconeixement 
de diverses entitats del món coral i 
cívic i l’any 2006 rebé el  Premi d’Ac-
tuació Cívica de la Fundació Lluís Ca-
rulla. La Coral Mixta recordem l’abran-
dament, entrega i estima al país en la 

direcció del cant als Aplecs Corals de 
la nostra demarcació -Penedès Anoia 
Garraf.

A Igualada hi falten 
arbres
HERMINI PLA

Hi ha una empresa automobilista molt 
important que assegura plantar un ar-
bre per a cada adquisició d’un vehicle 
de la seva marca.
Si les arques del nostres consistori 
estan molt febles es podria posar en 
contacte amb la referida empresa i po-
der anar repoblant d’arbres el nostre 
municipi.
Si sou amants de caminar haureu ob-
servat amb atenció que per tot el ter-
ritori urbà falta plantar arbres en els 
seus llocs d’origen.
Si aneu pel Passeig jo ja hi he trobat 
a faltar 7 arbres, a la plaça de la Creu, 
un, al passeig de les Cabres 3, a la So-

Dia 25: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25
Dia 26: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 27: BAUSILI/LA CREU/ Born, 23/P. de la Creu, 7
Dia 28: M.R SINGLA./ Pujadas, 47
Dia 29: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 30: ESTEVE/ Av. Països Catalams, 101
Dia 1: TORELLÓ/ P Verdaguer, 82

cartes al director

L’entitat barcelonina l’Arca de Noé ha proposat fer-li un homenatge a Jo-
sep Mussons i Mata amb motiu d’haver complert recentment noranta anys i 
seguir tan actiu, no solsament a l’Arca, sinó també en les altres entitats on 
aquest igualadí participa. Un grup d’igualadins, amics personals d’en Josep 
Mussons, s’han sumat a l’homenatge que es celebrarà el dissabte 3 d’octu-
bre al restaurant El Racó del Traginer d’Igualada. 
L’Arca de Noé és una entitat fundada per Santiago Rusiñol oberta inicialment 
a persones que tinguessin cognom amb nom d’animal, però amb el temps 
s’ha anat obrint a tota mena de cognoms i deixant que cadascun dels socis 
elegeixi el nom d’animal que més li agradi. Un bon nombre d’igualadins for-
ma part d’aquesta associació que es reuneix periòdicament a “fer un pinso”, 
normalment a Barcelona, encara que també es troben en altres poblacions.
Els interessats en assistir-hi poden telefonar al 686486316 (Magí Molas). Pel 
caràcter de l’homenatge i per la capacitat del local, les places són limitades.

Homenatge a Josep Mussons i Mata
al Racó del Traginer

Els costums del poder establert salten a l’opinió pú-
blica en un moment en què les bromes ja s’han aca-
bat, com diu Albiol. Aquest insà costum ha provocat 
que quedi de manifest la ineptitud de banquers i 
empresaris que, des de l’òptica empresarial, posen 
en perill l’estabilitat que els ofereixen als seus res-
pectius negocis multitud de clients per oposar-se a 
seus pensaments ideològics o polítics.
Des de l’òptica empresarial la seva postura ha de 
ser imparcial, quedar-se calladets, oferir el millor 
dels seus serveis per no perdre cap tipus de client 
i espavilar-se per aconseguir-ne molts més. Men-
trestrant, el ciutadà del carrer ha de dir als ban-
quers el mateix però afegint que un poble plural li 
ha salvat amb molt de sacrifici, recentment, el coll. 

Amenaçar els propis interessos?
ALFREDO SÁNCHEZ ·    

Fins on arriba la impunitat a la qual estava acostu-
mat el poder establert que fins i tot s’atreveixen a 

amenaçar als seus propis clients. Aquesta actitud 
és pròpia d’autèntics idiotes que haurien de presen-
tar la seva dimissió immediatament.
I des de l’òptica d’un poble, tant el poble espanyol, 
com el català, basc, andalús i la resta, han de des-
pertar i donar-se compte d’una transició que, com 
ha quedat de manifest, va aconseguir la permanèn-
cia del poder establert propi d’un caciquisme enca-
ra vigent.
La situació econòmica no podem suportar-la i no 
hi ha temps per canviar els costums ancestrals del 
stablishment. Per això, i malgrat les meves arrels 
murcianes, hem de independitzar-nos però no dei-
xarem de contribuir al vostre benestar generant 
ocupació.

ledat, 2, a l’avinguda Caresmar 3, a la 
plaça Caterina 2, a Cal Font 1, al car-
rer de l’Aurora 1 i a l’avinguda Balmes, 
tres més.
Davant del Museu falten tres pollan-
cres i no menciono tot el pla de re-
modelació de la vorera del riu, amb la 

mort de la repoblació vegetal.
Segur que em deixo de comptabilitzar 
altres espais obsolets però Igualada 
es mereix una endreçada general.
Tots ens gaudirem molt més si tot aca-
ba bé.
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La sinceritat és la base principal perquè dues persones 
que pensen diferent acabin entenent-se. Si hi ha man-
ca de sinceritat és gairebé impossible que s’entenguin.
Per molt contrària que una persona sigui a la indepen-
dència de Catalunya, si volgués ser sincera crec que 
hauria d’estar d’acord amb les quatre últimes de les 
sis afirmacions següents. Amb les dues primeres, tot 
i que són democràtiques i de sentit comú és normal 
que algunes d’aquestes persones no puguin estar-hi 
d’acord perquè totes dues xoquen frontalment amb 
aquella afirmació de la Constitució espanyola que diu: 
“la sobirania reside en el pueblo espanyol”. Ara bé, si 
dues afirmacions es contradiuen entre si sens dubte 
que almenys n’hi ha una que s’hauria de rectificar.
Les sis afirmacions esmentades són:
1. Els independentistes i els no independentistes ca-
talans estan al mateix nivell, tant dret tenim uns a la 
independència com els altres a no voler-la.          
Fent un símil esportiu podríem dir que hi ha dos equips 
de futbol amb la mateixa classificació que s’han d’en-
frontar per veure quin dels dos queda campió i per de-
cidir-ho és possible que s’hagi de fer més d’un partit.          
El 27 de setembre es jugarà el primer i tant els polí-
tics com els que no ho som hauríem d’aprendre dels 
entrenadors esportius: no critiquen mai l’adversari i 
si perden s’ho agafen amb resignació confiant que ja 
guanyaran en una altra ocasió.
2. L’alternança en el poder és la base de la democràcia 
i puix que des de fa segles Catalunya està sota la “tute-
la” de l’Estat espanyol seria just i raonable que en això 
també hi hagués alternança i es pogués sortir d’aques-
ta “tutela” si una majoria de catalans ho desitgem.
Si fent aquest canvi les coses no van a millor sempre 
es pot donar un pas enrere i tornar on estàvem, per 
saber si quelcom va bé no hi ha com provar-ho.
3. Amb el procés per la independència tenim més a 
perdre els que la volem que els que no la volen.

Sinceritat
JOAN MARSAL I CUADRAS ·    

Si triomfa la independència els no independentistes 
podran escollir la seva nacionalitat, ser només espa-
nyols o només catalans, o ser espanyols i catalans al-
hora, és a dir podran decidir si tenen un o dos DNI. En 
canvi si no triomfa la independència els que la volem 
no podrem escollir res, ens tocarà el DNI d’Espanya  i 
“punto”.
Si les coses van així ens conformarem de forma demo-
cràtica però esperant que en una altra ocasió es pugui 
intentar de nou.
4. No és cert que els independentistes volem trencar 
Espanya o amb Espanya.
El que volem és simplement autogovernar-nos i conti-
nuar mantenint estretes i bones relacions tant amb tots 
els ciutadans com amb l’Executiu espanyol. I tot això 
possiblement s’hagués pogut aconseguir sense inde-
pendència i amb un Govern d’Espanya actuant amb 
més inteŀligència i molta més sinceritat.
5. No parla amb sinceritat el qui diu que l’independen-
tisme divideix els catalans.
Tant a Catalunya com a la resta d’Espanya existeix una 
certa divisió entre les persones degut a que hi ha di-
ferents partits polítics i això és un fet normal a tots els 
països democràtics. L’independentisme, que és molt 
respectuós amb la identitat de tothom, vol ser un o va-
ris partits polítics més, i tant aquests com els partits no 
independentistes tenen tots el mateix objectiu: millorar 
les condicions de vida dels ciutadans. És evident doncs 
que, si som demòcrates de veritat, l’independentisme 
ens hauria de dividir igual com ens divideix qualsevol 
altre partit.
6. És més fàcil governar i fer les coses ben fetes per a 
tothom en un país de set milions d’habitants que en un 
país de quaranta-cinc milions amb 17 parlaments que 
tots intenten portar l’aigua al seu molí.
Aquesta última afirmació no necessita cap paraula per 
intentar defensar-la, es defensa ella soleta.

L’estat espanyol està traient la seva artilleria pesa-
da per evitar que el poble de Catalunya s’expressi 
lliurement el proper diumenge. No són tancs mate-
rials, perquè no quedaria gens bé davant Europa 
que un país que es diu democràtic tragués l’exèrcit 
al carrer. Però l’objectiu és el mateix: infondre la 
por i decantar el vot cap a les pròpies posicions. 
Una de les maniobres més mesquines ha estat la 
declaració de les entitats bancàries AEB/CECA, 
que té com a president Isidre Fainé, de la Caixa 
–no ho oblidem. Amenaçar amb la supressió d’ofi-
cines, el trasllat fora de Catalunya i l’encariment 
del crèdit és d’una baixesa moral menyspreable. 
El missatge no va pas dirigit a les grans empreses 
multinacionals sinó a les d’aquí, als treballadors, al 
petit estalviador, a aquelles persones que no ente-
nen d’economia i probablement només llegeixen 
els titulars dels diaris. És a dir, al poble menut, el 
més desprotegit i el més crèdul i que té por de per-
dre el treball o els pocs estalvis acumulats durant 
anys i esforços.
Perquè es tracta d’això, d’infonfre la por encara 
que sigui amb mentides. Mentides, sí. Perquè si 
diumenge vinent guanya el sobiranisme, els ma-
teixos que ara pronostiquen que ens cauran les 
plagues d’Egipte seran els primers a voler-se en-
filar al carro dels vencedors. No poden renunciar 
a la seva situació de privilegi. Obliden que molts 
d’ells han estat rescatats amb els diners de tots els 
treballadors que amb les retallades i la precarietat 
laboral han vist perillar el poc que tenien.
Ja estem acostumats al fet que els polítics prome-
tin i després no compleixin. Però les entitats ban-
càries -especialment les nascudes i ben radicades 
al país- no haurien d’entrar en aquest joc brut de 
la política. Ja n’haurien de tenir prou de presumir 
d’acció social a través de les seves fundacions.
Davant aquesta situació només queda un camí: 
plantar cara. Fer oïdes sordes a qui des del po-
der –sigui econòmic o polític- vol forçar el vot dels 
ciutadans per afavorir els seus interessos. Hem de 
dir ben clar i català que ja n’hi ha prou, que no ens 
fan por. Plegar-se a les amenaces de la por seria 
renunciar a tenir un futur millor per a nosaltres i els 
nostres fills. ¿Perquè ningú no esmenta les balan-
ces fiscals i la situació d’ofec a què ens tenen sot-
mesos? El govern de Catalunya –sigui quin sigui 
el seu color- necessita recursos per tirar endavant 
el país. Uns recursos que li han estat negats una 
i altra vegada pels mateixos que ara posen el crit 
al cel. Tenen la poca-vergonya d’amagar que de 
les divuit comunitats que actualment formen l’es-
tat espanyol, Catalunya és la segona en aportació 
de recursos i la desena en rebre’n. Mentrestant, el 
20 per cent dels nens catalans no poden fer tres 
àpats al dia i han de sobreviure per la solidaritat 
d’entitats humanitàries. 
Podríem fer una llista molt llarga dels greuges. 
L’estat és el primer en no complir les lleis, enca-
ra que hi hagi sentències dels tribunals que els hi 
obliguen. Això s’ha d’acabar. S’ha intentat inútil-
ment moltes vegades, sempre amb la negativa de 
l’estat, que no s’ha estalviat tampoc menyspreus i 
insults. Per això, l’únic camí que ens resta és anar 
pel nostre compte, administrar els nostres diners i 
dedicar-los a activitats que facin progressar el país 
i no malbaratant-los amb activitats inútils que han 
estat uns focus de corrupció. Els hauria de caure 
la cara de vergonya si en tinguessin. I tot això ho 
podrem fer només si som independents i malgrat 
les amenaces, vinguin d’on vinguin, encara que 
siguin dels (t)bancs. Diumenge podem fer realitat 
aquest somni.

T(b)ancs

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

Nosaltres, bombers que treballem a la Generalitat de 
Catalunya, a l’Ajuntament de Barcelona, a AENA i 
bombers privats d’empresa volem fer una crida al po-
ble català de cara a les eleccions al Parlament de Ca-
talunya del 27 de setembre de 2015, ja que en la nostra 
condició de ciutadans i de bombers patim una doble 
discriminació que només finalitzarà si aconseguim la 
independència de Catalunya.
Com a ciutadans, la mala gestió econòmica i  la poca 
inversió per part del govern espanyol ens condemna a 
malviure amb una pèssima infraestructura ferroviària i 
una xarxa viària obsoleta i plena de peatges. El dèficit 
fiscal i una legislació sanitària inadequada a la realitat 
i a les necessitats de Catalunya, fa que patim una sa-
nitat col·lapsada i en estat precari. Les constants im-
posicions i ingerències sobre el model educatiu posen 
en perill la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la 
qualitat educativa.
En els darrers anys el govern espanyol s’ha dedicat 
a rescatar bancs amb diners del fons de pensions, i 
si continua aquest malbaratament en cinc anys es pot 
esgotar aquest fons. Les nostres pensions que ara 
estan en perill millorarien si les podem gestionar des 
d’aquí.  També ens cal la independència per poder fre-
nar la corrupció i disposar de noves eines millor control 
i major capacitat de decisió. Prou de tapar-se les ver-
gonyes.
Igualment patim un menyspreu constant com a ciuta-
dans. La sentència del Tribunal Constitucional contra 

l’Estatut de Catalunya i les suspensions de lleis i de-
crets de la Generalitat de Catalunya, com el de la po-
bresa energètica, en són la prova.  Com a bombers, te-
nim limitat el marc jurídic per poder donar servei a totes 
les persones. Ens calen  competències en salvament 
marítim, en centrals nuclears, en aeroports i en ajuda i 
cooperació internacional, per exemple.
Com a bombers, ens hem d’adequar als temps actuals 
i necessitem un nou model i  un nou règim laboral, fis-
cal i d’assistència sanitària, que només pot ser garantit 
si deixem de ser una autonomia per esdevenir una es-
tructura d’estat. En matèria de seguretat, emergències 
i protecció civil ens cal una nova legislació equiparable 
a Europa, que pel fet de ser només una comunitat au-
tònoma no podem desenvolupar.
Per tal de donar una millor resposta davant qualsevol 
emergència, ens cal un augment de personal, perfec-
cionar la formació i disposar de material i equips nous 
de darrera generació, i tot això només serà possible en 
una Catalunya independent, quan els nostres impostos 
es quedin aquí, i no siguin dilapidats en una monar-
quia, per exemple, per ser invertits en tenir un millor 
servei de bombers.
És per tot això, que pel 27 de setembre,   fem una crida 
a votar les candidatures independentistes, com a única 
garantia de solvència i futur per a Catalunya.
Volem la independència, simplement per viure millor 
com a ciutadans i per poder oferir un servei excel·lent 
com a bombers.

La independència, garantia d’un bon servei 
d’emergències

BOMBERS X LA INDEPENDÈNCIA ·    
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Fa poques setmanes, a l’article anteri-
or  repassava les actuacions i manifes-
tacions dels unionistes davant el 27S 
que és d’ací unes hores! No era gaire 
exhaustiva la repassada, lògicament, 
però vull pensar que era prou il·lustrativa 
i ensenyava per on anaven els trets dels 
qui treballen contra les candidatures de 
la Independència a menys de cinquanta 
dies del gran esdeveniment. Aleshores 
remarcava dos elements ben evidents: 
el de la por i l’absència d’arguments a 
favor dels beneficis de romandre dins 
l’Estat espanyol. A mesura que el temps 
ens acosta a la cita de l’il·lusionant 27S, 
el sac de la por brandat per tutti quanti 
s’ha engreixat fins a dimensions pao-
roses (sí, hi ha redundància). L’engrei-
xament s’ha produït amb els suposats 
arguments que han amanit els estrategs 
socialistes, els del PP,  ciutadanos, unio-
nistes d’Unió i, fins i tot, els de la candi-
datura de  Lluís Rabell. Però no acaben 
de ser arguments, sinó gairebé sempre 
soflames amb un objectiu comú: fer por  
a la  ciutadania convocada a votar.
Com que vostès llegiran l’article aquest 
divendres, com molt aviat, i diumenge ja 
és a sobre, no els escalfaré gaire el cap. 
Només vull apuntar-los un pocs “motius” 
que ens han regalat els amics antiin-
dependentistes que, justament, han de 
servir per enfortir-nos en la convicció 
que la República catalana és la gran 
esperança de futur i la gran oportunitat,  
alhora que una restitució històrica, per 
la qual ha treballat tanta gent de tantes 
generacions. 
Contra la por per sortir d’Espanya, dic, 
nosaltres enfilem la revolució que ha de 
suposar iniciar el camí cap a la Repúbli-
ca catalana. Sí, serà, serem la revolució 
més important de la nostra història i pas-
sarem per sobre -d’això es diu superar- 
les pors enviades per personatges com 
Felipe González i cadenes de televisió 
tenebroses o publicacions “comprades”; 
o recorrent a les declaracions de Came-
ron, Merkel i Obama, conduïdes per la 
diplomàcia espanyola; la por a no cobrar 
pensions  repetida de manera inaccep-
table i amb impunitat; l’anunci a càrrec 
“d’amics” del PP de la sortida funesta 
d’Europa, el comunicat destraler de la 

FRANCESC RICART

El lleó no em fa por, pam i pipa
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Banca i les Caixes d’estalvis espanyo-
les, ep!, amb les “nostres” catalanes; en 
fi, l’amenaça d’empreses de fugir d’aquí, 
les insinuacions (?) de Morenés, el de 
l’Ejército Español,  l’aïllament planetari, 
etc. 
A les pors, afegim-hi les propostes dels 
qui ara sí que veuen possible -passe-
rells!- influir a Madrid per anar cap a una 
reforma constitucional que ens ho arre-
glaria tot; semblant a la proposta dels de 
Rabell que ens vol vendre que ara a Es-
panya guanyaran els seus i ens deixa-
ran fer un referèndum. Tot així de fàcil... 
En realitat també són maneres d’ama-
gar l’ou davant el repte inajornable que 
demanem els independentistes. 
Ja ho veuen com funcionen els de l’altre 
costat: brandant la por o venent-nos so-
pars de duro a aquestes alçades; sopars 
amanits amb decebedors tics lerrouxis-
tes llançats de manera immoral per Pa-
blo Iglesias per confondre els ciutadans 
de les àrees metropolitanes, o amb més 
claudicacions com la dels socialistes 
que ras i curt només tenen clar que no 
volen la Independència.  I ja no em ve 
de gust parlar del paper galdós que juga 
Espadaler contra l’equip on hi ha amb 
els qui jugava fins fa no res. 
Espero que s’entengui que aquest arti-
cle no porti continguts locals. A Igualada 
les candidatures s’han presentat se-
guint els postulats corresponents, amb 
presència de candidats al Parlament, 
tot ben “natural”, sense estridències, si 
més no fins a l’hora de “tancar”. Valgui 
en clau igualadina la felicitació per les 
pancartes de l’ANC que ens han recor-
dat les setmanes i els dies per arribar al 
dia 27, i també per les pancartes amb 
pensaments patriotes recuperades de la 
campanya del 9N que ens recorden les 
raons per guanyar la llibertat nacional. 
Ep!, i la felicitació per l’èxit esclatant de 
la participació a la Via lliure de l’11 S a la 
Meridiana. 
No, no tenim por al lleó espanyol, ben al 
contrari, estem convençuts que és l’hora 
de la nostra revolució, l’hora de plantar 
cara -gràcies Joan Solà!- i de l’oportuni-
tat de formar una Catalunya més justa, 
pròspera i lliure.  

Fa molt que ho estem esperant, però 
aquest proper diumenge, dia 27 de se-
tembre els catalans tindrem finalment 
l’oportunitat de decidir el nostre futur. 
Després de provar-ho i demanar-ho per 
a través de totes les vies possibles, de 
rebre cops de porta, d’ésser ignorats, 
menystinguts, d’haver d’escoltar inti-
midacions i amenaces com a úniques 
respostes, al final ha arribat l’hora. Du-
rant les darreres setmanes ja s’albirava 
que a mesura que s’acostés la data del 
27S el bombardeig massiu i destructiu 
per destruir aquest procés, s’elevaria a 
l’enèsima potència. L’èxit massiu de la 
darrera diada va fer que l’enuig del go-
vern central i de totes les forces políti-
ques contràries a la nostra autodetermi-
nació, s’abrasés fins el punt de quedar 
en carn viva. La seva resposta no es va 
fer esperar. El to de les amenaces es va 
situar al nivell de la comminació. El to 
del discurs de la por ha adquirit conno-
tacions inimaginables en una societat 
democràtica. El govern central acusa 
al de la Generalitat  d’incomplir la llei. 
Vaja quins uns! Ells que fan les lleis per 
després fer-nos les trampes. Que no 
realitzen cap traspàs des de 2011 i en-
vaeixen sistemàticament competències 
catalanes. Que incompleixen inversi-
ons compromeses, la llei de la depen-
dència, projectes socials de suport a 
la infància, fons d’acollida, Rodalies...  
I per acabar de reblar el clau, mentre 
suspèn lleis catalanes al Constitucio-
nal, omet les sentències que li són des-
favorables com la llei de beques des de 
fa més de 20 anys.
La mirada distreta d’Europa és fruit de 
la ininterrompuda insistència de la tropa 
de Mariano Rajoy,  per esvair qualsevol 
brossa que pogués fer intuir al poble 
català, que el dia que sigui independent 
comptaran amb el seu reconeixement. 
És del tot inversemblant que la Sra. Àn-
gela Merkel s’afegeixi a la lletania de 
què “una Catalunya independent que-
daria fora de la Unió Europea”, quan a 
Alemanya hi ha  “l’estat lliure de Bavie-
ra”. I el senyor Barack Obama apostar, 
després d’haver-se reunit amb Felip 
VI, per “una Espanya forta i unificada”. 
Que pot ser no es recorda que ells tam-

EDUARD CREUS · Membre de l’ANC

Junts ho farem possible
bé van decidir escapolir-se del jou del 
Regne Unit? Sense oblidar al premier 
David Cameron, ell que va permetre 
el referèndum sobre la independència 
d’Escòcia,
No deixa de ser perplex que totes i ca-
dascuna de les formacions polítiques 
que s’han esmerçat en negar el caràc-
ter plebiscitari dels comicis del 27S, 
quan escoltes els seus mítings t’adones 
que el punt més fort de la seva campa-
nya electoral es concentra en destacar 
els inconvenients i les conseqüències 
negatives d’una futura independència 
de Catalunya. No asseveren que de 
plebiscit res de res, que són unes elec-
cions autonòmiques com les que hi ha 
agut fins ara, llavors, per què estan tan 
capficats en convèncer als electors de 
què estarem millor dins d’Espanya que 
fora? Quan va haver-hi la manifestació 
de l’11 de setembre del 2012, ningú 
d’ells es podia imaginar el caire que 
ha agafat el moviment sobiranista. Es 
pensaven que seria una cosa de quatre 
dies, i després tot oblidat. Haver aclucat 
els ulls i girar-se d’esquena és el que 
els ha dut a aquest estat de nerviosis-
me i tensió que tenen ara. Tots donà-
vem per fet  que durant aquesta darrera 
setmana las canonades que fins ara 
ens havien llençat serien substituïdes 
per míssils de llarg abast. Hem pogut 
comprovar que no anàvem errats. Tot i 
que durant l’entrevista que el periodis-
ta d’Onda Cero, Carles Alsina va fer al 
president Rajoy  un d’aquests projectils 
va errar la seva trajectòria i va esclatar 
al seu propi terreny. Polítics, banquers, 
empresaris, l’episcopat.... ja gairebé no 
queda ningú per llençar consignes inti-
midadores i de por contra el que durà la 
independència. Avui divendres, l’expre-
sident de França, Nicolas Sarkozy serà 
a Barcelona per abrigallar  al candidat 
del PP als comicis catalans i al mateix 
Mariano Rajoy. Per a ells serà el “tret 
de gràcia” contra l’ independentisme 
català.
Sota el lema “junts ho farem possible” 
l’ANC ha treballat de valent per arribar 
a on som ara. Ja falta menys perquè un 
dia puguem dir: “junts ho hem fet pos-
sible”.

ÉS INSPIRADORA ÉS CONTAGIOSA  ÉS REVELADORA
A ENDESA UTILITZEM LA NOSTRA INNOVANT 
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Un total de 88.674 anoiencs 
tenen dret a votar el proper 
diumenge a les eleccions al 
Parlament de Catalunya, i que 
tothom coincideix ja en plante-
jar com uns comicis històrics 
amb format plebiscitari sobre 
la independència del nostre 
país. La xifra del cens electo-
ral és pràcticament la mateixa 
de les últimes eleccions mu-
nicipals del mes de maig. De 
tots aquests votants, 1.767 ja 
han hagut de votar per correu 
com a residents a l’estran-
ger. A Igualada, el cens és de 
29.116 persones, de les quals 
839 resideixen fora de l’Estat 
espanyol. En aquesta pàgina 
podeu veure un quadre amb 
totes les dades del cens elec-
toral, poble a poble, extretes 
de l’Instituto Nacional d’Esta-
dística (INE). 

Un total de 88.674 anoiencs tenen dret a votar el proper 
diumenge en unes eleccions històriques

Com és habitual, els col.legis electorals obriran a les 9 del matí, i tancaran a les 8 del vespre.

Igualada

L’ANC d’Igualada 
organitza un servei 
per acompanyar a 
votar a la gent gran

1.767 anoiencs -839 
només a Igualada- 
han pogut votar per 
correu com a 
residents a 
l’estranger
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Total

ARGENÇOLA 188 23 211
BELLPRAT 69 4 73
BRUC (EL) 1.486 38 1.524
CABRERA D'ANOIA 1.038 15 1.053
CALAF 2.304 49 2.353
CALONGE DE SEGARRA 160 11 171
CAPELLADES 4.162 103 4.265
CARME 591 59 650
CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS 144 3 147
CASTELLOLÍ 445 11 456
COPONS 240 4 244
HOSTALETS DE PIEROLA (ELS) 2.012 20 2.032
IGUALADA 28.277 839 29.116
JORBA 636 8 644
LLACUNA (LA) 685 30 715
MASQUEFA 6.171 49 6.220
MONTMANEU 131 8 139
ÒDENA 2.677 26 2.703
ORPÍ 115 10 125
PIERA 11.142 90 11.232
POBLA DE CLARAMUNT (LA) 1.651 31 1.682
PRATS DE REI (ELS) 446 6 452
PUJALT 157 2 159
RUBIÓ 193 4 197
SANT MARTÍ DE TOUS 875 34 909
SANT MARTÍ SESGUEIOLES 296 17 313
SANT PERE SALLAVINERA 131 5 136
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 7.038 100 7.138
SANTA MARIA DE MIRALLES 111 5 116
TORRE DE CLARAMUNT (LA) 2.894 34 2.928
VALLBONA D'ANOIA 1.082 28 1.110
VECIANA 139 9 148
VILANOVA DEL CAMÍ 9.221 92 9.313
Total 86.907 1.767 88.674

Residents A l'estranger

L’ANC d’Igualada es mobilitza 
perquè a ningú es quedi sen-
se la oportunitat de exercir el 
seu dret a decidir. Per aquest 
motiu, organitza un servei gra-
tuït de vehicles per acompa-
nyar les persones grans amb 
mobilitat de reduïda, i un de 
taxi adaptat per a cadires de 
rodes. 
El funcionament d’aquest ser-
vei serà el següent: tothom 
qui vulgui fer-ne us cal que ho 
comuniqui al telèfon 616 55 42 
35, on se’ls prendrà nota de la 
seva sol·licitud i acte seguit 
s’organitzarà el servei
“Som a la recta final del pro-
cés que ens ha de permetre 
decidir què volem per al nostre 
país. Cal sumar tots els vots 
necessaris per aconseguir la 
independència de Catalunya. 
Que ningú es quedi sense po-
der anar a votar”, expliquen 
des de l’ANC.

El cens de les eleccions, poble a poble

Com és habitual, els col.legis 
electorals obriran diumenge a 
les 9 del matí, i tancaran a les 
8 del vespre. No hi ha canvis 
significatius en la distribució 
dels col.legis electorals.

Programa en directe 
de Ràdio Igualada
Els resultats es donaran a 
conèixer, informen algunes 
fonts, amb més dificultats que 
en ocasions anteriors. La raó 
és senzilla: en anteriors co-
micis es van distribuir unes 
PDA’s que servien per comu-
nicar-se electrònicament amb 
la central de dades de Barce-
lona, però en aquesta ocasió 
-almenys a Igualada- es recu-
pera l’antic sistema de trans-
metre els resultats per via te-
lefònica. Això podria repercutir 
en la rapidesa de conèixer els 
resultats, oi més si, com s’es-
pera, pot haver-hi incertesa 
sobre si s’aconsegueix o no 
majoria absoluta.
En qualsevol cas, els resultats 
de tota la comarca es podran 
seguir en directe a través de 
l’emissora municipal Ràdio 
Igualada -freqüència 103.2- i a 
través de la nostra pàgina web  

Podreu seguir els 
resultats 
de l’Anoia a 
www.veuanoia.cat

www.veuanoia.cat, on existirà 
un apartat on es podran con-
sultar els resultats en directe, 
de tot el país, distribuïts per 
municipis i per les quatre de-
marcacions.

El precedent del 9N
Mai s’ha votat en unes elec-
cions oficials amb el criteri 
que es votarà en aquestes, 
almenys des de la recupera-
ció de la democràcia. Això fa 
pràcticament inútil recordar 
resultats d’anteriors comicis, 
donat que CiU ja no existeix, 
ERC forma part d’una forma-
ció política inèdita, a l’igual 
que ICV, i d’altres partits són 
nous (Podem) o bé han patit 
sèries modificacions (PSC). 
Serà molt complicat veure qui 
puja o baixa vots en relació a 
les últimes eleccions al Parla-
ment, del 2012.

En relació a la independència, 
els únics precedents són les 
consultes populars de fa cinc 
anys, o, més recentment, el 
9N. Recordem que, en aque-
lla ocasió, la opció del doble 
Sí es va imposar per clara 
majoria a tots i cadascun dels 
33 municipis de l’Anoia, amb 
percentatges entre el 65% de 
Vilanova del Camí, el 68% de 
Santa Margarida de Montbui o 
el 87% d’Igualada. Van parti-
cipat 40.242 anoiencs, menys 
de la meitat del cens actual. 
Llavors es va calcular que 
havia votat un 45% del cens 
total d’electors. D’aquests, el 
85% va votar Sí-Sí (33.365), 
3.080 van votar SÍ-NO, 446 
SÍ-Blanc, 1.677 NO i 1.407 
van ser vots en blanc o nuls.

L’enquesta d’abril a La Veu
D’altra banda, La Veu va pu-

blicar el passat mes d’abril 
una enquesta realitzada a 400 
igualadins sobre la seva in-
tenció de vot en relació a un 
possible referèndum d’inde-
pendència de Catalunya. 
En aquella ocasió, es va com-
provar com una clara majoria 
(un 59,6%) era favorable a la 
secessió d’Espanya, tot i que 
gairebé un de cada quatre 
enquestats (un 23,7%) es de-
clarava unionista i no volia la 
separació. Un 16,7% es mos-
trava indecís, una xifra que 
esdevé hores d’ara clau en el 
resultat final de les eleccions 
del 27S. 
En aquella enquesta es deia 
també que els votants de la 
CUP i d’ERC eren els més fa-
vorables a la independència, 
mentre que un 12% dels de 
CiU hi votarien en contra. En 
aquell període, però -fa només 
cinc mesos- encara no existia 
“Junts pel Sí” i la coalició de 
Convergència i Unió perdura-
va. Ara les coses han canviat, 
i molt.

L’abril passat La Veu va publicar una enquesta sobre la independència, feta a 400 igualadins.
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L’any 1976 va obrir la botiga 
de mobles i decoració al 
carrer Florenci Valls 15 
d’Igualada. Va ser l’any 1994 
quan es van inaugurar unes 
noves instal·lacions més 
grans i modernes al número 
16 del mateix carrer. Fa un 
mes s’ha acabat de renovar 
una part important de la 
botiga.

“La botiga -segons explica 
Marc Vidal- consta de tres 
espais ben definits: El pri-
mer és la zona de l’aparador, 
l’espai de l’estudi i d’atenció 
a clients i les exposicions de 
menjadors, sales d’estar, ta-
pisseria, complements. El 
segon espai està destinat al 
moble infantil i juvenil. I a la 
tercera planta hi ha la secció 
de dormitoris, armaris i des-
cans”. 

“Els espais estaven bé -diu 
en Marc- però per tal d’ac-
tualitzar-los ha calgut po-
sar nous revestiments a les 
parets, al terra i s’ha fet un 
canvi important en la imple-
mentació de mesures d’es-
talvi energètic. Tots aquests 
canvis han requerit un estudi 
previ d’interiorisme realitzat 
pels professionals de la ma-
teixa botiga.”

Ben aviat es començarà a tre-
ballar en el nou disseny de la 
planta de dormitoris per tal 
que resulti un espai on joves 

i no tan joves puguin trobar 
propostes, idees i solucions 
a les seves necessitats. Serà 
una secció molt atractiva ja 
que disposa d’una gran ter-
rassa amb molta llum na-
tural. En l’actualitat s’estan 
liquidant a preus interes-
sants els dormitoris, arma-
ris... d’aquesta planta per tal 
de deixar els espais lliures. 
Molts d’aquests dormitoris 
són en fusta wengué o roure 
així com lacats i de melami-
na.

A la botiga a més de trobar 
tot tipus de mobles en expo-
sició i en catàlegs s’ofereixen 
els serveis i avantatges dels  
projecte d’obres i  projectes 
d’interiorisme.

En els projectes d’obres tant 
si són d’obres majors com 
menors a Espais Joves fan 
els plànols tècnics, l’esque-
ma de les instal·lacions i el 
seguiment de l’obra. Aquest 
servei està dirigit i avalat 
pel mateix Marc, tècnic col-
legiat.

El mateix Marc explica que 
“en els projectes d’interi-
orisme el primer que fem 
és escoltar les necessitats, 
preferències i gustos dels 
clients. Busquem la millor 
solució distributiva, fem l’es-
tudi de l’espai, dels volums, 
dels colors, de les textures... 
Amb l’estudi de tots aquest 

elements proposem soluci-
ons innovadores, nous con-
ceptes estètics i dissenys 
específics. No cal dir que el 
treball és una cerca constant 
de l’equilibri, la senzillesa i la 
simplicitat. Dissenyem pro-
jectes que acaben sent una 
realitat. Aquí comptem amb 
l’assessorament del Josep 
Maria”.

“A Espais Joves estem fent  
una aposta important de 
canvi pensant sempre en 
oferir els millors serveis als 
clients actuals i als que vul-
guin il·lusionar-se amb la 
seva llar.”

renova la seva botiga de mobiliari per ofe-
rir les últimes tendències en uns espais 
més acollidors i actuals.

Florenci Valls, 16 -  08700, Igualada - Tel.93 803 79 02 - www.espaisjoves.com
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Junts pel Sí va reunir dimarts 
al vespre a més d’un miler de 
persones en un acte a la plaça 
de l’Ajuntament amb els can-
didats Carme Forcadell, Marta 
Rovira, Jordi Turull, i les ano-
ienques Alba Vergés i Maria 
Senserrich, davant un públic 
convençut i iŀlusionat amb la 
independència.
El mateix dia que el president 
Rajoy va tenir la “patinada” en 
relació a la doble nacionalitat 
possible dels catalans en una 
Catalunya independent, l’al-
calde Marc Castells, en iniciar 
l’acte -que va presentar l’actor 
igualadí Joan Valentí- va en-
carregar-se de posar a punt la 
gravació de l’entrevista que va 
fer a Onda Cero el president 
espanyol, aixecant les rialles 
dels presents. “Ens unim gent 
de perfils ideològics molt di-
ferents però amb un objectiu 
comú: volem que el nostre 
país sigui millor pels nostres 
fills i els nostres néts, el futur 
és nostre”, va dir Castells.
Maria Senserrich, que ocupa 
el lloc 29 de la candidatura, 
afirmava que “junts arribarem 
molt lluny, amb un petit gest 
demostrarem la grandesa de 
la democràcia. Portem cinc 
anys demanant-ho, i ara no 
podem tenir por, no podem 
defallir, ells són els que tenen 
por que el poble parli”. La fins 
ara diputada de CiU afegia 
que “les lleis no són les cade-
nes dels nostres somnis, i el 
món està ple d’exemples. Fa 
només uns pocs anys les do-
nes no podien votar”, i, abans 
d’acabar, recordava unes pa-
raules de la finada Sita Murt: 
“no em diguis que això és im-
possible, les coses s’han de 
provar”.
També va prendre la paraula 
la fins ara diputada d’ERC al 
Parlament, la igualadina Alba 
Vergés, que ocupa el lloc nú-
mero 23 de la candidatura. 
“Diumenge decidim si tornem 

Junts pel Sí va omplir la plaça de l’Ajuntament d’Igualada. Fotos: Joan Guasch.

Junts pel Sí omple a vessar la plaça de l’Ajuntament 
amb un públic convençut i il·lusionat per la independència

La CUP va fer el seu acte central de campanya, molt crítica amb la banca i la UE

REDACCIÓ / LA VEU

La CUP va fer dissabte passat 
al migdia l’acte central a Igua-
lada de les eleccions del 27S, 
a la plaça Pius XII. Hi va parti-
cipar el número tres de la can-
didatura per Barcelona, Josep 
Maria Busqueta. 
També la regidora igualadina 
Eva Pedraza, l’alcalde de Ca-
pellades Aleix Auber, i la fins 
ara diputada al Parlament Isa-
bel Vallet, que deixa la seva 
presència a la cambra catala-

na.
En el seu discurs, Busqueta 
va referir-se a les diferències 
respecte la candidatura també 
sobiranista de Junts pel Sí, i 
va mostrar-se molt crític amb 
la Unió Europea, especial-
ment arran de la política en re-
lació a l’arribada d’immigrants, 
i el poder econòmic de les oli-
garquies del continent. 
L’economia va marcar també 
el parlament de Vallet, que 
va tenir molts crítiques per a 
la banca tradicional, afirmant 

que ha estat rescatada amb 
els diners de tots els ciuta-
dans, malgrat haver-se aprofi-
tat d’ells en moltes ocasions, 
com en el cas de les prefe-
rents.  
Recordem que la única candi-
data de l’Anoia en la llista de 
la CUP per a les eleccions de 
diumenge és la regidora cape-
lladina Susanna Moreno, que 
és en el lloc 30 de la candida-
tura que encapçala Antonio 
Baños.

a estar sotmesos a aquells 
que només saben amenaçar o 
continuem endavant amb les 
urnes plenes de Sí de dignitat 
i esperança. Si ells tenen por, 
que s’aguantin”, deia Vergés, 
tot afegint que “estem patint 
per no tenir les eines neces-
sàries per ajudar la gent de 
l’Anoia”. 
La republicana apuntava que 
“fa ja temps que ha començat 
la revolta dels somriures, ara 

tenim la capacitat de construir 
un nou país entre tots, els nos-
tres són somriures d’esperan-
ça, de compromís i d’esforç, 
tenim moltes ganes de fer un 
gran pas endavant”. 
Marta Rovira, número 9 de la 
candidatura i secretària gene-
ral d’ERC, va afirmar que les 
declaracions dels darrers dies 
i el discurs de la por “són el 
joc dels disbarats” i va alertar 
a aquells que encara creuen 

“en cants de  sirenes” provi-
nents de l’Estat que “no ens 
expliquin sopars de duro. No 
podem esperar 15 o 20 anys 
més perquè el mentrestant 
ens condemna a viure en un 
Estat que ens gira de forma 
permanent i sistemàtica l’es-
quena”, va dir Rovira.
La candidata va posar exem-
ples pràctics, com l’augment 
del preu de l’electricitat. “Pa-
guem una de les factures de 

la llum més cares d’Europa”, 
deia, mentres es referia a 
que l’Estat “decideix rescatar 
bancs i ens amenaça amb el 
corralito”. Rovira ha remarcat 
que “ningú ha posat en dubte 
que el 27S farem el referèn-
dum que no ens han deixat 
fer” i que “tenim tota la legiti-
mitat democràtica del món i 
aquest 27S exercirem el dret 
a decidir”.
El fins ara portaveu de CiU 
en el Parlament, Jordi Turull, 
número 10 de la candidatura, 
va destacar que “mentre no-
saltres oferim democràcia, ur-
nes i paperetes, hem trobat un 
Estat que només ofereix que-
relles, fiscals i tricornis”. En 
aquest sentit, va recordar que 
“ també van dir que no hi hau-
ria urnes i n’hi va haver, i ara 
diuen que el 27 no votarem 
per la independència i ho fa-
rem”. Turull va assegurar que 
fan el discurs de la por perquè 
són ells els que tenen por i ha 
qualificat d’immoral que s’uti-
litzin les pensions. “Les pensi-
ons són un dret individual que 
les persones s’han guanyat 
treballant, els que cobreu pen-
sions la teniu garantida, tots 
els estudis diuen que podem 
mantenir les actuals i fins i tot 
millorar-les”. 
Amb un públic entregat, va 
acabar el míting Carme Forca-
dell, número 2 de la candida-
tura de Junts pel Sí, encorat-
jant els assistents a aprofitar 
els darrers dies de campanya 
per convèncer els indecisos. 
“En democràcia, al segle XXI, 
no hi ha cap força que pugui 
aturar la voluntat d’un poble, 
no importa el que diguin els 
bancs, l’Estat espanyol, els 
ministres o la conferencia 
episcopal, l’únic que importa 
és el que decideixi el poble de 
Catalunya el 27S”, va ser una 
de les frases més destacades 
del seu discurs, bona part del 
qual queda reflectit en l’entre-
vista de la pàgina següent.



Igualada 11
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
25 de setembre de 2015

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Carme Forcadell i Lluís (Xerta, 
Baix Ebre, 1956) ocupa el lloc 
número 2 a la llista de Junts 
pel Sí per Barcelona. Funda-
dora de la Plataforma per la 
Llengua, va ser regidora a Sa-
badell i presidenta de l’Assem-
blea Nacional Catalana (ANC) 
des de la seva fundació fins 
al maig de 2015. És un dels 
símbols més clars del procés 
sobiranista català i de la mobi-
lització popular. 

S’ha posat molt dur, això, en 
aquests últims dies. Ja và-
reu alertar que passaria.
Només quedava que digues-
sin que amb la independència 
arribarà un tsunami a Catalu-
nya, o un terratrèmol. Que ens 
caurà el sol, o la lluna... Tot 
això és producte de la deses-
peració i la impotència. Ells 
veuen que el que està passant 
no té aturador, i treuen tots els 
recursos possibles d’un Estat 
que és poderós. Utilitzen totes 
les eines possibles: els bancs, 
els grans empresaris, les ins-
titucions, l’església... No hem 
de tenir por, és simplement la 
seva estratègia. I si diumenge 
guanyem, això no hi ha qui ho 
pari.  
No és gaire agradable sentir 
segons quines coses. Per 
ningú.
És molt trist, veure en quina 
mena d’Estat estem. Estan di-
namitant la democràcia. Inten-
ten coartar la llibertat de vot 
de la gent. Jo no conec cap 
país democràtic on hagi pas-
sat això.
Què li va semblar el “lap-
sus” del president Rajoy 
amb el tema de la doble na-
cionalitat?
Boníssim. Nosaltres ja hem dit 
sempre que ja som ciutadans 
de la Unió Europea. Per tant, 
ho continuarem essent men-
tre ho vulguem ser. Nosaltres 
apostem per a que així sigui. 
En la conversa del president 
Rajoy a la ràdio s’ha vist clar, 
i també la seva ignorància en 
aquest tema. Desconeixia fins 
i tot el que diu la Constitució 
Espanyola, la que tant defen-
sen. Posa ben clar que els es-
panyols d’origen conservaran 
la seva nacionalitat sempre 
que vulguin, visquin en el país 
que visquin. I si ets espanyol, 
ets europeu.
El debat d’Europa ha estat 
constant en aquesta campa-
nya. 
Tenim sis mil empreses multi-
nacionals a Catalunya que vo-
len continuar estant a Europa, 
i això és el més pràctic. A nin-
gú no li interessa que el nostre 

Carme Forcadell.

“Nosaltres amb 68 
escons iniciem el 
procés. Això és cla-
ríssim. El primer que 
farem és formar un 
govern de concen-
tració nacional, ini-
ciarem converses 
amb l’Estat espanyol i 
amb la Unió Europea, 
amb els organismes 
internacionals, i un 
procés constituent. 
Comptem amb la 
CUP, i amb la gent de 
Podem”

Carme Forcadell: “Diumenge es farà història, i, si la victòria és 
clara, que tothom surti al carrer per celebrar-ho”

país no estigui a la UE. A més, 
nosaltres serem contribuents 
nets. No cobrarem, pagarem. 
A qui li no li interessa, això? El 
que passa és que aquesta era 
una arma que utilitzaven molt 
sovint, i que l’ha desmuntada 
el mateix president Rajoy.
El Banc d’Espanya s’ha 
apuntat a la màquina de la 
por, també.
És que això s’ha d’explicar ben 
clar. Primer, el Governador 
del Banc d’Espanya s’hagués 
hagut de preocupar en el seu 
dia d’evitar que el sistema fi-
nancer espanyol no fés fallida, 
com va fer. S’hagués hagut 
de preocupar que els bancs 
no enredessin a la gent amb 
allò de les Preferents. Que no 
fessin desnonaments, que no 
fessin hipoteques abusives. 
En canvi, ara es preocupa de 
dir a qui hem de votar. Això és 
molt greu, perquè és amena-
çar els ciutadans.
El tema de les pensions ha 

tornat a estar en primer pla. 
A Escòcia diuen que va per-
dre el Sí perquè la darrera 
setmana els avis van agafar 
por...
És mentida, tot el que es diu. 
Tothom sap que les pensions 
les paguem els treballadors. 
I a on hi ha més gent treba-
llant? Aquí, a Catalunya. Per 
tant, aquí és on més segures 
són les pensions. Pretenen 
enganyar a la gent que tota la 
seva vida ha estat treballant. 
És immoral.
Junts pel Sí omple a tot 
arreu on va aquests dies. 
Aquesta fórmula inèdita de 
presentar-se a unes elecci-
ons és el reflex del que vo-
líeu des de l’ANC?
A Junts pel Sí hi ha gent que 
prové d’espais diferents. De 
Convergència, d’Esquerra, 
de la societat civil, alguns que 
eren d’Unió, d’altres d’Inicia-
tiva, dels socialistes... Penso 
que ha traduït aquesta iŀlu-
sió coŀlectiva, de la força de 
la gent. L’objectiu era que es 
veiés que això no era el desig 
d’un polític o de dos, sinó de 
tot un poble. Junts pel Sí ha 
intentat recollir aquest esperit.
Això tindrà continuïtat des-
prés de diumenge?
És el que pretenem. Gent tan 
diferent ens hem ajuntat per-
què tenim un mateix objectiu. 
I s’ha de complir. Això vol dir 
que dilluns, si guanyem, co-
mença un procés cap a la 
independència, que duraria 
18 mesos per fer unes noves 
eleccions i votar la Constitu-
ció Catalana. Per això estem 
aquí. 
Si diumenge guanya el so-
biranisme, caldrà esperar 
a les eleccions espanyoles 
del 20 de desembre?

En absolut. El nostre full de 
ruta ja ho diu, nosaltres amb 
68 escons iniciem el procés. 
Això és claríssim. El primer 
que farem és formar un go-
vern de concentració nacio-
nal, iniciarem converses amb 
l’Estat espanyol i amb la Unió 
Europea, amb els organis-
mes internacionals, per iniciar 
les negociacions de secessió 
d’Espanya. També es farà un 
procés constituent, molt obert 
a tota la ciutadania, perquè 
faci propostes de com vol que 
sigui la nostra Constitució Ca-
talana.
De bracet amb la CUP?
I tant que sí. Nosaltres comp-
tem amb la CUP. És clar. I 
amb molta més gent. Amb 
Podem, també. Estem oberts 
a tothom. Estem segurs que 
tots aquests partits que ara no 
estan per la independència, 
quan iniciem un procés cons-
tituent, s’hi apuntaran. També 
hi voldran dir la seva. N’es-
tic convençuda que passarà, 
això. Catalunya Sí que es Pot, 
de donar-se el cas que li estic 
dient, segur que estarà partici-
pant en el procés constituent. 
Fins i tot crec que hi seria el 
PSC.
Tant és que el sobiranisme 

no guanyi en xifra de vots, 
el proper diumenge?
Sí. Per això li deia allò dels 68 
escons. Miri, nosaltres volíem 
que es fes un referèndum. 
Però són ells els que no ens 
han deixat. Hem hagut de fer 
unes eleccions perquè no te-
nim cap més solució. I elecci-
ons vol dir 68 escons que són 
la majoria absoluta. Nosaltres 
aspirem a guanyar en escons, 
i en vots, però només amb el 
primer, tenim legitimitat i lega-
litat per iniciar el procés.
Fixi’s que votarem ara, d’aquí 
un any i mig cadascú es pre-
sentarà amb el seu programa 
electoral en unes eleccions, 
i després votarem la nostra 
pròpia Constitució. Democrà-
cia, tres vegades. És molt cu-
riós que els que ara ens diuen 
que hem de guanyar en vots, 
fa quatre dies no ens deixa-
ven votar. I miri el que li dic: 
estic segura que, si guanyem 
en vots, després ens diran que 
necessitem una majoria quali-
ficada. I, quan tinguem una 
majoria qualificada, que han 
de votar tots els espanyols.
Hi ha qui torna a dir que cal 
paciència, que si canvia el 
govern espanyol canviaran 
les coses. 
No. L’únic partit polític que ha 
reconegut el dret a l’autodeter-
minació és Izquierda Unida... 
Les eleccions, segons totes 
les enquestes, o les guanyarà 
el PP, o el PSOE. Les majo-
ries seran les mateixes que 
ara, tot continuarà igual. Ma-
lauradament, la política cap 
a Catalunya és la mateixa en 
esquerres, que en dretes.
Està convençuda que diu-
menge es farà història?
Sí, estic convençuda que gua-
nyarem. I si la victòria és cla-
ra, tothom ha de sortir al carrer 
per a celebrar-ho.

“És mentida, tot el 
que es diu sobre les 
pensions. Tothom 
sap que les paguem 
els treballadors. I on 
hi ha més gent treba-
llant? Aquí, a Cata-
lunya. Per tant, aquí 
és on més segures 
són les pensions”

“És molt curiós que 
els que ara ens diuen 
que hem de guanyar 
en vots, fa quatre 
dies no ens deixaven 
votar”

“És molt trist, veure 
en quina mena 
d’Estat estem. Estan 
dinamitant la de-
mocràcia. Intenten 
coartar la llibertat 
de vot de la gent. Jo 
no conec cap país 
democràtic on hagi 
passat això”
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El passat dissabte, Carme 
Chacón, Secretaria de Relaci-
ons Internacionals del PSOE i 
cap de llista per Barcelona a 
les eleccions Generals del de-
sembre, fou la convidada prin-
cipal en un acte organitzat pel 
PSC Anoia a l’interior del gim-
nàs del col·legi Marta Mata de 
Vilanova del Camí davant un 
centenar de persones. Clara 
Casares, Javier Perellón i No-
emi Trucharte, tots ells candi-
dats socialistes de l’Anoia pel 
27-S, foren els encarregats de 
presentar l’acte. 
Els candidats explicaren les 
seves motivacions per militar 
en el partit i la seva critica vi-
sió sobre el govern de Mas i la 
seva “deriva independentista”, 
però fou el discurs de Carme 

Lluís Rabell, fent campanya nacional a Igualada.

Lluís Rabell va escollir Igualada per a explicar a tot el país les 
seves propostes de lluita contra l’atur

Chacón el que va arrancar 
més aplaudiments. El seu 
missatge fou clar i directe. “El 
PSC no vol l´independència, 
vol una Catalunya millor en 
una Espanya diferent. I això 
comença per canviar la cons-
titució si cal, però no per afa-
vorir només a Catalunya, sinó 
per fer que tots els ciutadans 
de l’estat ens sentim orgullo-
sos de formar part d’aquest 
gran projecte que es Espanya, 
no volem canviar de passa-
port, volem canviar de go-
vern”, va dir.  
La que fou ministra de Defen-
sa amb Zapatero va afirmar 
que  “els cinc anys d’Artur Mas 
com a president de la Gene-
ralitat han estat desastrosos, 
s’han tret de la màniga tot 
aquest procés de la indepen-

La socialista Carme Chacón reclama més justicia social
dència per tapar una gestió 
nefasta”, i recordava que amb 
el PSOE al govern espanyol 
l’autonomia de Catalunya “es 
va eixamplar”. 
També recordà el “perill real”  
que corre Catalunya de sortir 
de la UE, en cas de que es 
declari la independència unila-
teral i les advertències que fan  
els empresaris i la banca en 
aquest sentit. Chacón reclamà 
més justícia social per Catalu-
nya. Una justícia que “Mas i el 
PP han desterrat a l’oblit amb 
les retallades en educació, 
sanitat i dependència”, va dir. 
Finalment, Chacón concloïa 
amb una frase prou explícita 
del que demana el PSC en 
aquestes eleccions: “No vo-
lem canviar de passaport, vo-
lem canviar de govern”.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El cap de llista de Catalunya Sí 
Que es Pot, Lluís Rabell -l’únic 
primer candidat que ha visitat 
l’Anoia en la campanya electo-
ral- va visitar divendres Igua-
lada, la comarca amb “més 
taxa d’atur” de tota Catalunya 
per llançar les seves propos-
tes en matèria d’ocupació. “Cal 
un canvi de model per passar 
de l’economia de Casino a fer 
una aposta decidida per la re-
industrialització no d’allò obso-
let, sinó dels nous vectors de 
desenvolupament econòmic 
que poden portar un canvi de 
model productiu que portin mi-
llors condicions de vida i drets 
socials”, va dir Rabell que veu 
necessari deixar enrere projec-
tes com el de Barcelona World 
per apostar per la nova econo-
mia i nova ocupació.
Acompanyat per la coordina-
dora nacional d’ICV, Dolors 
Camats, el coportaveu federal 
d’Equo, Juantxo López Ural-
de, i la candidata montbuienca 
i número 55 de la llista, Coral 
Vázquez, Rabell va explicar 
les propostes de la candidatura 
que encapçala per fer possible 
aquest canvi: “cal deixar enrere 
la idea del govern d’Artur Mas 
que la millor política industrial 
és la que no existeix” sinó que 

cal més inversió i lideratge dels 
poders públics per un model 
que aposti per l’economia pro-
ductiva i per la reactivació eco-
nòmica.
“Hem de competir amb qualitat, 
formació i desenvolupament i 
no per rebaixar els costos i els 
drets laborals i els salaris”, va 
assegurar Rabell que va re-
cordar que ha estat gràcies a 
la Reforma Laboral del PP i el 
suport de CiU que s’han min-
vat els drets dels treballadors i 
que la Generalitat ha perdut la 
capacitat d’intervenir en la des-
localització d’empreses.
Un dels sectors amb més pos-
sibilitat de creació d’ocupació i 
un dels més importants pel fu-
tur i pel canvi de model: la pro-
moció d’indústries vinculades 
amb la transició energètica i el 
desenvolupament d’energies 
verdes per caminar cap a la in-
dependència energètica.
Des de la plaça de Cal Font, 
un dels espais on hi havia una 
de les fàbriques més impor-
tants a Igualada en l’època de 
l’ebullició tèxtil, Vázquez va re-
ivindicar les polítiques de rein-
dustrialització de Catalunya Sí 
Que es Pot per tal de donar a 
sortida a les dones, doblement 
castigades per la crisi i la man-
ca d’oportunitats laborals a la 

comarca, i per la gent jove que 
ha hagut de marxar així com 
per les persones aturades que 

ja no cobren prestació d’atur. 
Per això, Vázquez va reivindi-
car un SOC fort a la comarca. 

Coscubiela, a Vilanova
La candidata Coral Vázquez 
va exposar diumenge a Vilano-
va les prioritats de la formació, 
al costat de la candidata de Po-
dem Cristina Fernández, i del 
número 3, el diputat a Madrid 
Joan Coscubiela. Vázquez va 
afirmar que cal prioritzar “les 
polítiques d’ocupació necessà-
ries per fer front a l’atur cronifi-
cat que viuen moltes famílies, 
un atur que, amb les succes-
sives reformes laborals i reta-
llades de drets socials, suposa 
l’exclusió de molta gent i una 
pobresa creixent que –majori-
tàriament- té rostre de dona”.
Coscubiela, va citar la llunya-
na trajectòria de la gent que 
s’aplega entorn Catalunya sí 
que es Pot, saludant a moltes 
de les persones presents. Va 
posar sobre la taula l’esclat de 
democràcia que viu el nostre 
país i que “no es pot limitar úni-
cament a l’eclosió de les mobi-
litzacions pels drets nacionals 
de Catalunya, sinó també per 
la mobilització contra els des-
nonaments amb la PAH, les 
del món de l’educació que 
denuncien els efectes que les 
retallades suposen per l’ense-
nyament públic i les condicions 
laborals dels seus professio-
nals”.

Joan Coscubiela, a la seu de la Unió Cultural Extremenya Anoia, al costat de militants.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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per segona vegada.
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• 110 punts d’inspecció certifi cada • Garantia de fi ns a 24 mesos i quilometratge certifi cat • Assistència 
24 hores amb cobertura europea • Vehicle substitutiu • Finançament i Opción Futuro a la seva mida 
• Opció de canvi o devolució • Prova sense compromís • Lliurament del seu vehicle a canvi
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Finança el teu audi 
selection plus 
des de 145€ al mes

Audi A1 Sportback 1.2 TFSI Attraction 86CV
OFERTA 16.430 EUR

P.V.P de nou: 21.544 EUR

Audi A3 Sportback 1.2 TFSI Ambiente 110CV
OFERTA 21.900 EUR

P.V.P de nou: 31.243 EUR

Audi A4 Avant 2.0 TDI 120CV
OFERTA 26.000 EUR

P.V.P de nou: 47.442 EUR

Audi Q3 2.0TDI Sport Edition 150
OFERTA 34.900 EUR

P.V.P de nou: 37.504 EUR

Audi A1 Sportback 1.6 TDI Attraction 90CV
OFERTA 17.900 EUR

P.V.P de nou: 21.959 EUR

Audi A1 1.4 TDI ultra Adrenalin2 90CV
OFERTA 22.700 EUR

P.V.P de nou: 25.753 EUR

Audi A4 Avant 2.0 TDI clean diesel 150CV
OFERTA 28.830 EUR

P.V.P de nou: 48.376 EUR

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

P.V.P de nou: 46.715 EUR

Audi A3 1.6 TDI Attraction 105CV
OFERTA 18.900 EUR

P.V.P de nou: 24.240 EUR

Audi A4 Avant 2.0 TDI 120CV
OFERTA 25.700 EUR

P.V.P de nou: 46.844 EUR

Audi A6 2.0 TDI ultra S tronic Advanced edition 190CV
OFERTA 34.900 EUR

P.V.P de nou: 50.545 EUR EUR

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

P.V.P de nou: 83.070 EUR
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L’eurodiputat Ramon Tremosa 
va ser fa pocs dies a l’Anoia 
en un acte de campanya de 
“Junts pel Sí”, formació a la 
qual dóna suport. De passa-
da, presentava el seu nou 
llibre Let catalonia Vote. El 
procés català vist des d’Euro-
pa, una interessant reflexió de 
50 pàgines que permet veure 
realment què es pensa d’una 
Catalunya independent des 
dels passadissos i despatxos 
de la Unió Europea. Un tema 
que ha estat molt present a la 
campanya electoral, i del que 
n’exposa algunes de les seves 
conclusions en aquesta entre-
vista.

Es parla molt de l’assumpte 
europeu en relació a la inde-
pendència. Al final el mis-
satge queda borrós.
Per això cal que la gent tingui 
la màxima informació i de la 
millor qualitat, de cara a vo-
tar el proper diumenge. Tenim 
una premsa a Madrid que és 
la pitjor del món, hi ha estudis 
internacionals que ho diuen. I, 
escolti, ja passava fa 80 anys. 
Per sort nostra, la premsa ex-
terior, d’una enorme influència 
mundial, no té el sectarisme ni 
la manipulació barroera, o la 
guerra bruta, a la que estem 
acostumats últimament. Inten-
to contrarestar tot això amb 
arguments raonats. En el llibre 
es tradueixen editorials i arti-
cles dels diaris més influents 
del món, on es demostra que 
el que li dic no és la meva opi-
nió personal.
 
Per exemple?
Doncs miri, quan el 2012 el 
diari “The Economist”, que és 
unionista i va fer campanya  a 

Ramon Tremosa.

Entrevista a l’eurodiputat Ramon Tremosa

“Per evitar la Gran 
Barcelona, caldria 
crear set agències 
tributàries repartides 
pel territori, és un mo-
del que donaria molt 
joc al territori, com ja 
passa a Euskadi”

“Els aturats i els empobrits, són els primers que haurien 
d’empènyer aquest procés, només ho podem canviar a les urnes”

favor del no a Escòcia, ana-
litza la primera amenaça de 
veto que fa en Garcia Marga-
llo a Escòcia i a Catalunya,  
conclou que “Espanya està 
cada vegada més arruïnada i 
hiperendeutada, depenent del 
Banc Central Europeu, i per 
això no podrà vetar mai ningú”. 
Espanya ha estat expulsada 
dels principals alts càrrecs de 
confiança de la Unió Europea. 
Hi ha una llarga llista. Això 
vol dir que la marca Espanya 
cotitza “zero” a Europa i lide-
ra molts rànquings negatius: 
atur general, atur juvenil, fra-
càs escolar, justícia ineficient i 
no independent, energia molt 
cara...

I, amb tot això que diu vostè, 
com és que la gran patronal 
catalana s’hi posa d’esque-
na al procés?
D’empresaris n’hi ha molts. 
Els de les empreses regula-

des pel govern espanyol, algu-
nes de les quals són a Foment 
del Treball, doncs estan molt 
còmodes com estan. Endesa 
té quasi el triple de beneficis 
que l’alemanya Eon, i en canvi 
aquí es paga l’electricitat tres 
vegades més cara que a Ale-
manya. I allí generen molta 
més energia solar que aquí, i 
diria que aquí tenim més ho-
res de sol, oi? Aquí el govern 
central beneficia protegint 
les grans empreses energèti-
ques... Miri com les pimes, les 
organitzacions professionals, 
com cada vegada n’hi ha més 
que donen suport al dret a de-
cidir. Ja veurem. A la cap i la fi, 
el vot d’un empresari val tant 
com el de qualsevol ciutadà.

El sento a vostè, o a Rome-
va, o a Junqueras, que tam-
bé han estat eurodiputats i 
coneixen el Parlament Euro-
peu, i escolto Josep Borrell, 
que també hi ha estat, i els 
missatges són radicalment 
diferents. Tantes portes hi 
ha a Europa?
Miri, a Catalunya hi ha 6.000 
multinacionals. Elles no es 
deixaran expulsar de res. 
Volkswagen acaba d’anunci-
ar a Martorell una inversió de 
3.600 milions d’euros, que se 

sumen als molts milers que ha 
invertit fins ara. Jo he visitat 
aquesta empresa, i dins de la 
mateixa ja està construïda una 
estació ferroviària, amb via 
d’ample europeu fins el port, 
esperant el Corredor Medi-
terrani. El dia que arribi, cada 
cotxe costarà un 15% menys,  
perquè el cost en tren és molt 
menor que en camió, fins als 
mercats europeus. Ho estan 
esperant amb candeletes.
El port de Barcelona s’ha am-
pliat gràcies a una inversió de 
300 milions d’euros de la Unió 
Europea. La seva terminal 
semiautomàtica de descàrre-
ga de contenidors és única. 
Si Catalunya és independent 
i Espanya intenta vetar-la, la 
UE li recordarà que el Cor-
redor no és dels catalans, és 
d’interès europeu.

Això vol dir que no ens ex-
pulsarien de l’euro i de la 
UE?
És que els primers perjudicats 
serien les empreses multinaci-
onals, que des d’aquí exporten 
molt a tots els mercats d’Euro-
pa i del món. No costa gaire 
d’imaginar la pressió diplomà-
tica que faran per evitar qual-
sevol expulsió de res. La xarxa 
d’interessos és monumental. 
Em fa molta gràcia, quan di-
uen això. Em pregunto quin 
article diu que s’expulsarà un 
país. A més, la dinàmica sem-
pre ha estat inclusiva. Grècia 
ha tingut tres oportunitats, i és 
un país que ha mentit, que té 
un frau enorme amb els fons 
europeus, que no compleix les 
reformes que signa... I Angla-
terra els diu, si sortiu de la UE, 
manteniu la lliure circulació de 
persones i mercaderies. A la 

cap i a la fi, l’èxit de la Unió 
Europea és aquest. Això és el 
que interessa. El pressupost 
de la UE és tres vegades el de 
la Generalitat, és ridícul.

No creu en els Estats Units 
d’Europa?
Fixi’s que el model econòmic 
s’imita a tot arreu. El Nafta a 
Nord-amèrica, Mercosur a 
Sudamérica, a Àsia també... 
Ningú imita cap embrió d’unió 
federal, que era inicialment 
la UE. A Estats Units sí que 
funciona aquest model que 
diu, però ja fa 150 anys, i amb 
unes normes molt clares. Miri, 
si Detroit fa fallida, no hi ha 
rescat per Detroit. Obama ha 
rescatat General Motors, però 
no ha rescatat l’Ajuntament de 
Detroit. Allí hi ha hagut retalla-
des del 100%, socials també. 
De baixar la persiana. Això 
serveix per mantenir la disci-
plina a totes les ciutats dels 
EUA. Ningú no gasta més del 
que té. Va ser el pacte del se-
gle XIX: emetrem deute fede-
ral públic, a canvi de que no hi 
hagi rescat d’un estat o d’una 
ciutat quan faci fallida. Per 
això la Merkel no volia resca-
tar Grècia el 2010. I, contra 
el tòpic, va i França guanya. I 
així anem.  

Si Catalunya fos indepen-
dent, quina seria la primera 
acció en l’àmbit econòmic 
que faria?
Si tenim la clau de la caixa, 
crear set vegueries amb la clau 
de la caixa. És el model basc. 
Allí no és el govern d’Euskadi 
qui recapta els impostos, són 
les tres diputacions de les tres 
províncies, i són fiscalment in-
dependents. Elles paguen al 
govern autonòmic els diners 
què necessita per pagar la 
televisió pública, la policia.... 
Doncs aquí, per evitar la Gran 
Barcelona, set agències tribu-
tàries repartides pel territori. 
Ja ho vaig escriure l’any 2004, 
això. És un model que donaria 
molt joc al territori. Ja es par-
laria llavors com s’haurien de 
combinar els fluxos de manera 
que s’ajudi als territoris que te-
nen menys població, o menys 

“No costa gaire 
d’imaginar la pressió 
diplomàtica que faran 
les multinacionals 
per evitar qualsevol 
expulsió de res. La 
xarxa d’interessos és 
monumental”
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El Cercle Català de Negocis 
ha fet públic un nou estudi titu-
lat “L’impacte de l’espoli fiscal 
sobre el territori”. En aquest 
s’analitza l’impacte real de 
l’espoli fiscal sobre el territori 
i els seus ciutadans des de la 
perspectiva de les comarques, 
les vegueries, els districtes de 
Barcelona i les capitals de co-
marca i municipis amb més de 
5.000 habitants.
Les dades que ha analitzat 
el Cercle Català de Negocis 
mostren com molts ajunta-
ments podrien liquidar el seu 
deute en menys de mig any si 
hi destinessin íntegrament el 
seu dèficit fiscal. En la majoria 
dels casos tractats, el dèficit 
quadruplica el propi deute mu-
nicipal.
Amb aquest estudi, el CCN vol 
constatar un cop més que en 
una Catalunya independent 
totes les comarques i munici-
pis es veuran beneficiats, ja 
que deixaran de patir l’actual 
espoli fiscal i la manca d’in-
versions de l’Estat espanyol 
en infraestructures i serveis 
públics bàsics. Els més afa-
vorits, però, seran aquells que 
actualment tenen una renda 
familiar disponible per sota de 
la mitjana catalana, la major 
part dels quals es concentren 
a l’àrea metropolitana de Bar-
celona.
Pel què fa a la ciutat de Bar-
celona, el milió d’habitants 
més pobre pateix un espoli 
fiscal de 2.000 milions d’eu-
ros anuals. En una Catalunya 
independent, en canvi, serien 
objectiu prioritari en la redistri-
bució de la renda.
Aquest estudi també conclou 
que en una Catalunya inde-
pendent es podrien executar 
totes les infraestructures pen-
dents amb una inversió equi-
valent al dèficit fiscal d’un any 
i mig.
La conclusió a què el CCN 

“Cada vegueria hauria 
de tenir capacitat per 
decidir les seves 
estratègies empresarials”

arriba amb aquesta anàlisi és 
que només amb una Catalu-
nya independent que redistri-
bueixi els recursos de la forma 
adequada, prioritzi les inversi-
ons amb un sentit econòmic i 
racionalitzi la despesa pública 
es podrà garantir la viabilitat 
econòmica, la competitivitat 
de les empreses i els serveis 
socials propis de l’Estat del 
benestar.

Dèficit municipal i 
deutes dels ajuntaments
En els quadres laterals, po-
deu veure el dèficit fiscal que 
pateix l’Anoia i les nostres co-
marques veïnes amb l’Estat 
espanyol. La tercera columna 
(DÈFICIT FISCAL I) mostra el 
dèficit fiscal de cada comarca 
suposant que totes tingues-
sin la mateixa Renda Familiar 
Disponible Bruta (RFDB). La 
quarta columna (DÈFICIT FIS-
CAL II) mostra el dèficit fiscal 
real de cada comarca tenint 
en compte la desviació real en 
la RFDB de cada una d’elles, 
suposant que la mitjana de 
Catalunya és = 100. També 
podeu veure dades similars 
en els sis municipis de l’Ano-
ia de més de 5.000 habitants. 
Es pot veure el dèficit fiscal i 
el deute de cada ajuntament. 
És fàcil veure com, si no hi ha-
gués dèficit fiscal, no hi hauria 
deute en cap municipi. I sobra-
dament.
El mapa  detalla el dèficit fiscal 
de cada comarca (2014). To-
tes les comarques catalanes, 
fins i tot les relativament més 
pobres, tenen un nivell de ri-
quesa per càpita superior a 
la mitjana espanyola. Per tant 
són contribuents nets a la soli-
daritat entre territoris. En can-
vi, en una Catalunya indepen-
dent, el càlcul per determinar 
territoris contribuents i territo-
ris receptors es farà en base a 
la mitjana de Catalunya.
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dinamisme. A més, l’agència 
tributària petita evita el frau 
fiscal. També estaria bé que 
cada vegueria tingués capa-
citat normativa per decidir les 
seves estratègies empresari-
als via l’impost de societats. 
En un lloc es pot primar un 
determinat sector industrial o 

econòmic, i en el del costat, 
diferent. Això ja es fa a Eus-
kadi, i escolti, té els millors in-
dicadors econòmics amb dife-
rència de productivitat, salaris, 
serveis socials... No cal anar a 
Finlàndia, a copiar coses.

Això no seria flor d’un dia, 
suposo.
No, és clar, però tot és comen-
çar. Jo no sóc ningú per venir a 
Igualada i explicar-vos què és 
el que s’ha de fer. Si teniu els 
instruments, sabeu millor de 
quina manera podeu avançar. 
Si s’ha d’ampliar l’aeròdrom, 
si s’ha de millorar el tren... És 
igual si sou petits en territori. 
Euskadi és un 2% del territo-
ri d’Espanya, però té un terç 

de tots els pisos de promoció 
social que hi ha a tot l’Estat. 
Això és per veure el que dóna 
que el diner es quedi en el ter-
ritori i estigui ben gastat. No a 
gastar-lo en armament, o en 
AVE’s, a major glòria de les 
empreses constructores de 
Madrid.

Què li diria, a qui encara no 
té clar què fer el 27S, a l’in-
decís, i a l’indiferent?
A qui és indiferent, s’aplicarà 
la legislació vigent. Carrers 
plens i urnes buides, igual a 
statu quo. Això només es pot 
canviar a les urnes. Si amb 
l’oportunitat que tenim la gent 
es queda a casa, gran èxit de 
l’Estat espanyol. Miri, els atu-

“No costa gaire 
d’imaginar la pressió 
diplomàtica que faran 
les multinacionals 
per evitar qualsevol 
expulsió de res. La 
xarxa d’interessos és 
monumental”

rats, els empobrits, són els pri-
mers que haurien d’empènyer 
aquest procés.

L’economia diferencia molt 
les esquerres de les dretes. 
A Junts pel Sí s’hi han tro-
bat CDC i ERC. No hi ha dis-
crepàncies?
Tenim una diagnosi des de fa 

molts anys. Ara s’ha trobat un 
full de ruta compartit, i el repte 
és tan gran, i tenim uns ene-
mics tan potents a l’altra ban-
da, sense escrúpols, que no-
més anant junts tenim alguna 
oportunitat. La gent demanava 
unitat per poder saltar la paret. 
I estic molt content.

L’Anoia té un dèficit fiscal de 238 milions d’euros cada any

 Renda Familiar*  Habitants  Dèficit Fiscal I Dèficit Fiscal II
ANOIA 90,9 118.467 261.930.537€ 238.094.858€
Alt Penedès   97,8 106.242 234.901.062€ 229.733.239€
Bages 96,4 185.718 410.622.498€ 395.840.088€
Segarra 99,8 22.971 50.788.881€ 50.687.303€
Conca Barberà 109,9 20.992 46.413.312€ 51.008.230€

 Renda Familiar* Habitants  Dèficit Fiscal Deute Municipal
Capellades  93,2  5.374  11.073.944 €  3.612.000 €
Igualada  98,3  38.978  84.715.292 €  47.969.000 €
Masquefa  84,1  8.429  15.673.312 €  4.814.000 €
Piera  80,7  15.057  26.865.859 €  601.000 €
Santa Margarida de M.  81,3  9.690  17.418.192 €  4.303.000 €
Vilanova del Camí  81,8  12.533  22.667.159 €  4.193.000 €
*Renda Famíliar Bruta Disponible (Catalunya=100)
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ANC / LA VEU

La secció local de Vilanova 
del Camí de l’ANC va reunir 
dilluns en una conversa públi-
ca a Joan Vich, alcalde de Vi-
lanova durant 35 anys i Antoni 
Dalmau, qui fou entre altres 
càrrecs president de la Dipu-
tació de Barcelona.
Ambdós han militat al PSC 
durant molts anys fins que re-
centment s’han donat de baixa 
d’aquesta formació. Alhora es 
consideren encara socialistes, 
malgrat els falta la formació 
política de referència. Mani-
festaren convençuts que el 
proper 27 s votaran una for-
mació independentista.

L’únic canvi real
Segons Joan Vich l’indepen-
dentisme és l’únic canvi real. 
Queda astorat quan veu la 
quantitat de gent que s’ha 
aplegat els darrers 11S i no 
hi ha hagut cap moviment 
d’apropament per part del go-
vern d’Espanya.
Antoni Dalmau es manifestà 
obertament independentista: 
“segurament la sentència del 

Vich i Dalmau van parlar a Vilanova del Camí del procés sobiranista.

Interessant acte amb Joan Vich i Antoni 
Dalmau parlant del procés sobiranista 

Tribunal Constitucional res-
pecte l’Estatut va precipitar el 
pas. Ningú d’Espanya ens va 
defensar. Ens va fer caure la 
careta de l’esperança en un 
projecte espanyol. L’esper-
pent major és l’actitud actual: 
Davant la pretensió dels ca-
talans no hi ha cap voluntat 
d’entesa i ens van caient totes 
les amenaces possibles.”
Els dos coincidiren que no hi 
ha cap altra sortida que votar 

Àlbum Històric
Gegants de l’any de la picor

Demà farà, exactament, 113 
anys que els gegants d’Igua-
lada foren premiats a Bar-
celona. Eren els antics de la 
ciutat, estrenats per la Festa 
Major de 1861, que duraren 
fins el 1925, en que les seves 
carcasses foren emprades 
per a construir-ne una altra 
parella, que va desaparèixer 
quan la guerra civil de 1936.
Publiquem el gravat de l’ar-
tista de Vilanova i la Gel-
trú, Joan Llaverias, que fou 
inserit en  “La Veu de Catalu-
nya”, del 27 de setembre de 
1902. En ell podem veure els 

gegants d’Igualada, que, jun-
tament amb els d’Olot, Berga, 
Vilanova i la G., i l’Arbós, fo-
ren premiats  en el Concurs 
de Gegants, celebrat a la ciu-
tat comptal, per les festes de 
la Mercè.
Les cròniques del mateix pe-
riòdic i les de “La Vanguar-
dia”, fan esment de la parti-
cipació igualadina en aquell 
certamen, en el qual hi van 
prendre part quinze poblaci-
ons catalanes, amb 52 per-
sonatges en total, comptant 
que algunes hi portaren nans 
o dracs. Josep Elias i Farré.

Junts pel sí o “l’opció encara 
més radical de la CUP”.
En Joan Vich sentencià que 
dipositar a la urna el vot de la 
por és el pitjor que podem fer.
I Antoni Dalmau sentencià que 
és el vot de la nostra història.
La conversa s’allargà uns tres 
quarts d’hora i fou conduïda 
pel capelladí Pep López, en-
cara que podria haver-se allar-
gat molt més temps perquè va 
resultar molt distesa i amena.

REDACCIÓ / LA VEU

Martín Rodríguez Sol es va reu-
nir amb membres de l’executiu 
local i comarcal d’Unió per fer 
el seguiment de la campanya 
a l’Anoia i conèixer l’opinió dels 
anoiencs enfront del 27S.
Sol acompanyat dels candi-
dats Natividad Escala, regidora 
dels Hostalets de Pierola i per 
Andreu Garcia, d’Òdena va ini-
ciar la seva intervenció amb el 
missatge d’Unió “no volem una 
Catalunya rupturista, la nos-
tra proposta està basada en el 
seny i en el diàleg”. Rodriguez-
Sol va retreure que en aques-
ta campanya “no es parla dels 
programes i s’ha centrat en el 
debat d’Independència sí o in-
dependència no, quan no hem 
d’oblidar que estem davant 
d’unes eleccions al parlament 
de Catalunya, unes eleccions 
que han d’establir la base per 
a la recuperació econòmica, 
entre altres, i en conseqüent cal 
presentar un programa com el 
que Unió porta”.

Unió: “La nostra proposta està 
basada en el seny i el diàleg”

En clau anoienca Rodríguez 
Sol, va manifestar que a l’Anoia 
s’està “perdent una oportunitat 
històrica per recuperar l’econo-
mia i fer-la productiva” i va expli-
car l’aposta que fa Unió pel teixit 
industrial que ajudi a les petites 
empreses i autònoms. Va des-
tacar la figura del defensor de 
l’autònom. En aquesta recta fi-
nal “Si votaves CIU ara pots vo-
tar Unió”, amb aquest eslògan 
la formació UDC intenta atraure 
el vot dels votants més conser-
vadors de l’antiga coalició.
Amb un atur elevat i un 50% de 
les empreses amb menys de 50 
empleats, el programa d’Unió 
aporta “esperança amb acci-
ons concretes per autònoms, 
PYMES, formació professional, 
etc. També accions per ajudar 
a les famílies, peça que també 
a l’Anoia ha estat clau com a 
xarxa de protecció dels aturats 
i joves que cercaven un primer 
treball. Sense el suport de les 
famílies la situació hauria estat 
molt pitjor”.

Dimarts de Diàlegs va debatre 
el futur de l’ensenyament 
REDACCIÓ / LA VEU

La Sala de Socis de l’Ateneu 
Igualadí ha estat l’escenari 
d’un nou DdD (Dimarts de Di-
àlegs), en aquest cas el 17è 
que es convoca i que es va 
dedicar al present i el futur de 
l’educació, sota el títol “L’es-
cola actual és un model de 
futur?”. Coincidint amb l’inici 
del curs escolar, a l’acte es 
va parlar de diferents models 
educatius i de que cap on ha 
d’anar l’escola.
La introducció de l’acte va 
anar a càrrec del psicopeda-
gog i consultor internacional 
expert en educació Ferran 
Miquel que va apuntar i qües-
tionar alguns aspectes del 
model educatiu actual, a més 
d’aportar un context històric i 
un repàs a diferents models 
educatius que cohabiten a 
Europa. A la “Fila 0”, diferents 
representants de la comunitat 
educativa d’Igualada van obrir 
el debat i de seguida van su-
mar-s’hi la resta de mestres 
que eren a la sala, al costat 
del públic en general, amb tot 
d’intervencions que van apor-
tar punts de vista a la reflexió.
Es va parlar de com fer inno-
vació educativa i de com tren-
car les rigideses que del currí-
culum i del sistema que marca 
l’administració, de l’autonomia 
dels directors i de quins crite-

ris cal seguir a l’hora d’avalu-
ar. D’altra banda, es va tractar 
el paper de les famílies i el fet 
que moltes vegades deleguen 
a l’escola tasques educatives 
pròpies de la llar i també es 
va fer referència al tractament 
de les emocions com a eina 
educativa quan els alumnes 
tenen situacions personals o 
familiars complexes que po-
den afectar la seva trajectòria. 
També es va fer posar èmfasi 
en el fet que, per la seva mida, 
Igualada permet que les seves 
escoles cooperin i treballin de 
manera conjunta projectes 

globals tot creant programes 
educatius propis que estiguin 
vinculats a l’entorn i tinguin un 
retorn, en forma de coneixe-
ment, a la ciutat.
DdD vol agraïr, un cop més, 
la participació del púlic i de la 
comunitat educativa d’Iguala-
da a l’acte. D’aquí pocs dies 
es penjarà un vídeo-resum 
de la sessió a la pàgina web 
dimartsdedialegs.ateneuigua-
ladi.cat i també s’anunciarà la 
data i el tema que es tractarà 
al proper DdD, previst pel mes 
d’octubre.
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Què són les ones de xoc?

Avui dia, les ones de xoc 
o acústiques són empra-
des amb èxit en la terà-
pia de dolor relacionada 
amb el tractament de en-
tesiopaties. Estudis actu-
als mostren que les ones 
acústiques desenvolupen 
efectes biològics i, en la 
medicina estètica, aquests 
poden portar a una activa-
ció de processos meta-
bòlics així com també a 
un augment de l’elastici-
tat del teixit conjuntiu. La 
AWT® radial s’aplica, en-
tre altres indicacions, per 
tractar cel·lulitis, arrugues 
de la cara i estries o mar-
ques per estirament.

Efectes biològics

-Estimulació de la micro-
circulació (sang / limfa)
-Millora de l’elasticitat del 
teixit
-Activació del metabolisme 
cel·lular (permeabilitat cel-
lular augmentada)
-Estimulació de cèl·lules 
mare
-Emissió de factors de 
creixement

Avantatges

-No invasiu
-Durada curta de tracta-
ment
-Tots els tipus de pell, tam-
bé les bronzejades, poden 
ser tractades.
-Segons tipus de pell i indi-
cació, els primers canvis en 
la pell poden ser visibles ja 
després d’una sessió.

Envelliment Facial

A partir dels 25 anys, la 
pell comença a envellir. La 
capacitat del teixit conjun-
tiu per emmagatzemar hu-
mitat es redueix i disminu-
eix la producció cel·lular. 
Apareixen petites arru-
gues perquè les fibres en 
la dermis perden la seva 
elasticitat, és a dir, la ten-
sió del teixit baixa a causa 
de les fibres col·làgenes.
Les conseqüències són 
més evidents a la cara on 
es produeixen els famo-
sos solcs nasogenians, les 
galtes flàccides, la papa-
da, les arrugues en el front 
i les arrugues fines al vol-
tant de la boca, les galtes 
i els ulls.

Tractament d’arrugues i 
flacciditat de la cara amb 
ones acústiques

En el curs del tractament, 
ones acústiques són intro-
duïdes suaument en el cos 
a través de la superfície de 
la pell el que estimula els 
fibroblasts en la profundi-
tat a reprendre la produc-
ció de col·lagen i elastina. 

Això excita la renovació 
cel·lular i, a conseqüèn-
cia, millora la densitat i 
elasticitat de la pell i la pell 
apareix més llisa i ferma. 
Aquest és un mètode, no 
invasiu, molt bo per tractar 
la pell a la cara i el doble 
mentó.

Nombre de sessions

-Entre 6 i 8, amb una con-
tinuïtat d’una sessió a la 
setmana.

Cel.lulitis i greix amb 
Ones Acústiques - èxits 
terapèutics visibles i 
duradors

L’elasticitat de la pell dis-
minueix amb el temps. El 
80% de totes les dones té 
la típica pell de taronja en 
els cuixes, els glutis i els 
braços. El tema de la »cel-
lulitis« s’ha convertit en un 
problema de la nostra soci-
etat del benestar i restrin-
geix òbviament la qualitat i 
alegria de la vida.
El »tractament amb ones 
acústiques, és un mètode 
terapèutic modern i molt 

 TRACTAMENTS PER A LA CEL.LULITIS, EL GREIX 
LOCALITAZAT, LÍNIES D’EXPRESSIÓ I FLACCIDITAT.

eficaç, basat en la introduc-
ció d’ones acústiques a les 
zones afectades del cos. 
Un nombre creixent de do-
nes i homes volen aprofitar 
aquest mètode terapèutic 
innovador per contrarestar 
la seva propensió a la cel-
lulitis i el greix o reduir la 
que ja està visible.
En molts casos, l’èxit del 
tractament de la cel·lulitis 
i del greix ja és clarament 
visible, mesurable i notable 
després de 4 - 6 sessions, 
és a dir dins de 2 - 4 set-
manes.
Actualment, el »tractament 
amb ones acústiques« és 
la recepta de l’èxit contra la 
cel·lulitis i el greix.

Institut Yvette Pons   C/ Sant Martí de Tous, 37 08700 Igualada,  Barcelona.Tel. 93 804 62 02
 info@yvettepons.com   www.yvettepons.com   www.facebook.com/institutyvettepons

RESULTATS:
-Pell més llisa i rejovenida
-Dipòsits de greix reduïts
-Teixit conjuntiu més tens 
i elàstic, les cèl·lules de 
greix no poden empènyer 
tant contra la pell.
- Reducció de la circumfe-
rència de les zones afecta-
des del cos.

Durada i freqüència del 
tractament:

Una sessió de tractament 
de cel·lulitis dura uns 30 mi-
nuts de mitjana. Segons la 
intensitat de la cel·lulitis es 
necessiten entre 6 i 10 ses-
sions, en intervals de 3 a 4 
dies.
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La firma gallega Monbus, pro-
pietària de La Hispano Igua-
ladina, ha retirat el patrocini 
de l’Igualada Hoquei Club. 
Malgrat haver-lo signat per 4 
anys, la companyia de trans-
ports ha decidit trencar el con-
tracte de forma unilateral, ha 
explicat el president de l’IHC, 
Manel Burón. 
El primer club esportiu de la 
ciutat es queda, doncs, sense 
un patrocinador, la qual cosa 
el situa en una posició delica-
da a l’hora d’afrontar compe-
ticions d’àmbit estatal, com 
és el cas de l’OK Lliga, i més 
encara internacional, donades 
les altes despeses econòmi-
ques que aquestes generen.

Autobusos de Monbus, aparcats a l’estació d’Igualada.

Monbus retira el patrocini de l’Igualada HC, amb la sospita 
que al darrere hi ha la prohibició de fer una benzinera a l’estació

UCFR, amb la campanya “Acull” 
davant l’onada de refugiats

La sorprenent decisió de 
Monbus, que ja es coneixia 
des d’abans de les vacances 
d’estiu, va caure com un gerro 

d’aigua freda en el club iguala-
dí, però també a l’Ajuntament. 
La primera reacció es va con-
vertir de seguida en indignació 

per part del govern municipal. 
Tothom dóna per fet que la re-
tirada de l’esponsorització té 
a veure amb la negativa mu-
nicipal d’acceptar la soŀlicitud 
que va fer Monbus el passat 
mes de març de fer una petita 
benzinera, rentadora i taller a 
l’estació d’autobusos, on tam-
bé pretenia aparcar-los durant 
la nit.
El consistori, tot i acceptar-ho 
inicialment, va resoldre, amb 
la imminència de les eleccions 
municipals, denegar el permís 
en les condicions i ubicació 
en què havia estat demanat, 
com a mínim fins que quedi 
plenament justificat l’interès 
públic d’aquesta actuació. A 
més, l’Ajuntament també va 

requerir per escrit a aquesta 
empresa de transports que, 
en el termini màxim de deu 
dies, alliberés les andanes de 
l’estació en horari nocturn, ja 
que hi havia una munió d’au-
tobusos aparcats, un fet que 
va generar inquietud i males-
tar entre alguns veïns de les 
rodalies per les molèsties que 
això els podia ocasionar.
La retirada unilateral del su-
port econòmic a l’Igualada HC 
pot desencadenar ràpidament 
reaccions en cadena de la so-
cietat civil de la ciutat. Molts 
veuen en aquest gest la dar-
rera oportunitat perduda de 
Monbus-Hispano Igualadina. 
Serà veritat?

Demà dissabte, la marató de donació de 
sang es trasllada a l’Ateneu Igualadí
JP / LA VEU

Demà dissabte, de 10 del matí 
a 10 del vespre, tindrà lloc la 
marató de donació de sang a 
Igualada, amb una important 
novetat: es trasllada de les 
oficines de la MIPS Fundació 
Privada, al Teatre de l’Ateneu 
Igualadí.  L’escenari del teatre 
es convertirà en una sala de 
donació de sang, des d’on els 
participants es convertiran en 
inesperats “actors” solidaris. 
En l’anterior marató, es van 
aconseguir 562 donacions. 
L’objectiu és superar les sis-
centes en aquesta ocasió. 
La presidenta de l’Ateneu, Mi-
reia Claret, i el de MIPS, Joan 
Prats, van coincidir durant la 
presentació a celebrar el tras-
llat d’aquest event, tot donant 
per fet que la marató hi sortirà 
guanyant amb el nou espai. El 
delegat a la Catalunya Central 
del Banc de Sang i Teixits, Ra-

mon Salinas, va agraïr públi-
cament “l’enorme suport que 
ha donat MIPS a la marató, 
sense el qual no hagués estat 
possible”. 
Com sempre, la marató de 
donació de sang anirà acom-
panyada d’una gran agenda 
d’activitats lúdiques, culturals 
i festives, amb tallers, cercavi-
les i actuacions. 

El regidor de Salut, Fermí 
Capdevila, va anunciar que 
l’organització ha aconseguit 
que tots els donants rebin uns 
tiquets de descompte per a 
l’aparcament soterrani de Cal 
Font, de l’empresa Saba.
També s’ha volgut donar més 
ressò a la marató, a les xarxes 
socials, amb el hashtag #si-
gueselprotagonista.

REDACCIÓ / LA VEU

Davant de la gravetat de la cri-
si dels refugiats i de les nom-
broses morts en el Mediterra-
ni, Unitat contra el feixisme i 
racisme a l’Anoia (UCFR) ha 
decidit adherir-se a la campa-
nya “Acull”.
Ucfr Anoia és una plataforma  
formada per diferents entitats i 
persones que té com a objec-
tiu lluitar contra qualsevol ma-
nifestació feixista i racista. “En 
aquests moments cal  exigir a 
la UE i a Espanya que acullin 
el màxim nombre de refugiats 
i que ho facin complint el dret 
internacional, reconeixent tots 

els drets bàsics amb la mà-
xima protecció i respecte a 
la dignitat  de les persones”, 
expliquen. “També veiem que 
davant de la crisi dels refugi-
ats es poden produir actituds 
racistes o xenòfobes. Per 
això  creiem en la necessitat 
de sensibilitzar a la població, 
i denunciar  discursos que po-
den sorgir des del populisme i 
l’extrema dreta”.
El dia 30 de setembre a les 
19.30h de la tarda es convo-
carà una Assemblea Oberta a 
l’Espai Cívic Centre per tal de 
recollir i acordar propostes per  
treballar en la campanya.

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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Per tercera vegada al llarg 
d’aquest 2015 Dones amb 
Empenta i El Safareig oferei-
xen el programa d’inserció la-
boral per a dones amb ocupa-
bilitat baixa (programa ONA), 
uns tallers col·lectius i sessi-
ons d’atenció personalitzada 
orientats a formar i assessorar 
a dones perquè trobin feina o 
millorin la seva ocupabilitat. El 
programa és gratuït i va co-
mençar ahir, dia 24 de setem-
bre, al Casal Cívic del Passeig 
d’Igualada.
Des de que es va celebrar la 
primera edició al mes de fe-
brer, les beneficiàries han es-
tat  un total de 38 dones. A tra-
vés d’un conjunt d’actuacions 
d’orientació i d’acompanya-
ment que les ha permès cons-
truir el seu projecte professio-
nal. Algunes han trobat feina 
al llarg del procés i altres han 
definit un objectiu laboral que 
les permet focalitzar la recerca 
de feina, fent-la més efectiva. 
El programa compta amb ta-
llers teòrics i pràctics, es co-
neixen casos reals, compartei-
xen experiències i es compta 
amb tot moment amb l’asses-
sorament tècnic diplomat. El 
projecte està dirigit a dones 
amb ocupabilitat baixa (amb 
poca formació o cap experièn-
cia, aturades de llarga durada, 
inactives...).
Aquesta iniciativa és gràcies 
a una subvenció per part de 
Obra Social “La Caixa”, que 
assumeix en la seva major 
part les despeses del progra-
ma i que ha depositat la seva 
confiança en les entitats Do-
nes amb Empenta i El Safa-
reig per a la gestió d’aquest 
pla d’inserció laboral.

Carolina Telechea, Josep Maria Palau i Enric Conill, els regidors d’Esquerra a Igualada.

Programa d’inserció 
laboral per a donesERC vol consensuar a l’Ajuntament una proposta 

d’ajuts de transport per als estudiants universitaris

Demà, acte sobre els 
feminicidis a l’Espai 
pels Somnis

REDACCIÓ / LA VEU

L’Espai pels Somnis serà seu, 
demà dissabte, d’un acte de 
reflexió sobre els feminicidis. 
A les 6, es projectarà la pel.
lícula “No sólo duelen los gol-
pes”. Berenar per a tothom.

REDACCIÓ / LA VEU

Talment com ja va fer en cam-
panya electoral de les mu-
nicipals, ERC a l’ajuntament 
d’Igualada ha reiterat  aquesta 
setmana una proposta con-
creta de bases (www.ercigua-
lada2015.cat) per poder apro-
var, per aquest mateix curs 
2015-2016, les beques per al 
desplaçament per part dels 
estudiants universitaris i de 
graus professionals que cur-
sen els seus estudis en cen-
tres situats fora de la comarca 
de l’Anoia. L’intenció és trobar 
un consens municipal per po-
der aprovar-les, tot i que CiU 
compta amb majoria absoluta 
en el consistori.
Segons Josep Maria Palau, 
portaveu municipal, “aquesta 
va ser una de les principals 
propostes del nostre progra-
ma electoral. Ara la trasllada-
rem a les altres formacions 
polítiques i ho debatrem fins a 
arribar a un acord en el con-
tingut definitiu d’aquest instru-

ment per a la igualtat d’opor-
tunitats”.
En la mateixa línia, Carolina 
Telechea, afirma que “volem 
que sigui un document de 
consens, sabem que ha de ser 
revisat i completat pel serveis 
tècnics i jurídics municipals. 
La nostra proposta parteix de 
que els ajuts han d’arribar al 
80% dels estudiants i han de 
ser d’entre 916,50 i 183,30 

euros, en funció del nivell de 
renda de les famílies. També 
volem que les famílies amb les 
rendes més baixes puguin sol-
licitar el pagament avançat, i 
que aquests ajuts es destinin 
a pagar les despeses de des-
plaçament o d’estada tem-
poral a la ciutat de qualsevol 
centre educatiu universitari o 
professional de fora de la co-
marca de l’Anoia. Tot això, si 

hi ha voluntat política, és pos-
sible.”
Una de les mesures del gir so-
cial que promovem des d’ERC
Enric Conill, per la seva part, 
recorda que la proposta és 
impulsada des de fa temps 
per part de les Joventuts d’Es-
querra Republicana a Igua-
lada, i que “per a nosaltres 
aquesta és una de les mesu-
res importants del gir social 
que volem que es concreti en 
les ordenances fiscals i els 
pressupostos municipals del 
2016. Plantegem un siste-
ma de beques per al conjunt 
de les classes treballadores 
igualadines, amb vocació uni-
versalista, que únicament ex-
clogui aquells nivells de renda 
més alts. Això implica un im-
portant compromís econòmic, 
que nosaltres situem en uns 
tres-cents cinquanta mil eu-
ros, i voldrà dir estalviar en tot 
un altre conjunt de partides del 
pressupost municipal.” 

El Consell Comarcal coordina un pla pilot a nivell 
nacional sobre el maltractament a la gent gran
REDACCIÓ / LA VEU

Les entitats de l’àmbit social 
i de salut de l’Anoia i els cos-
sos de seguretat i justícia del 
territori treballen conjuntament 
amb el Consell Comarcal per 
elaborar un protocol a seguir 
en cas de detectar una situació 
de maltractament a una perso-
na gran. En aquesta iniciativa 
hi col.labora també La Veu de 
l’Anoia.
El passat dijous 17 de setem-
bre es va donar el tret de sorti-
da a l’elaboració del document, 
anomenat “Model territorial 
d’intervenció pel bon tracte a 
les persones grans”. El text es-
tablirà qui i com ha d’intervenir 
en un cas de maltractament, 
i quin ha de ser el seu segui-
ment.
Així, el passat dijous van fer-
se dues sessions per a posar 
en marxa el projecte. Per una 
banda, es va convocar als 
membres de la mesa instituci-

onal, per tal de presentar-los 
la proposta i validar els tècnics 
que proposen pel grup mo-
tor. Aquesta mesa institucio-
nal està formada per gerents, 
caps, coordinadors i presidents 
de les diferents entitats impli-
cades. La seva funció serà la 
de validar el treball elaborat pel 
grup motor. També es va con-
vocar als membres del grup 
motor, format pels tècnics de 

les entitats que formen part 
del projecte, que seran els que 
elaborin el protocol.
En la presentació hi van inter-
venir el vicepresident tercer 
de Serveis a les Persones 
del Consell Comarcal, Xavier 
Pérez; Elena Saura, en repre-
sentació de l’àrea social de la 
Fundació Bancària “la Caixa”; 
la directora de Programa d’En-
velliment Actiu i Autonomia 

El Consell va ser seu de dues sessions per posar en marxa el projecte.

Personal de la Diputació, Pilar 
Martínez; Rosa Passols, en re-
presentació de la Generalitat; i 
Marcel Balasch, de Spora.
L’elaboració del protocol s’en-
globa dins del programa “Pel 
bon tracte a les persones 
grans a l’Anoia”, una iniciativa 
del Departament de Benestar 
i Família de la Generalitat, la 
Diputació de Barcelona i l’Obra 
Social “la Caixa”. Els objectius 
del programa són conscienciar 
i sensibilitzar a la població, vi-
sibilitzar situacions de maltrac-
tament a les persones grans i 
promocionar conductes de bon 
tracte a la gent gran.
Tot  i que està previst que el 
programa es desplegui per tot 
Catalunya, l’Anoia ha estat una 
de les tres comarques pilot en 
el seu desenvolupament, per 
la  seva “implicació, trajectòria i 
experiència contrastada”.

Curs sobre crèdits documentaris a la Cambra de Comerç
REDACCIÓ / LA VEU

La delegació a l’Anoia de la 
Cambra de Comerç organitza 
un curs a Igualada sobre crè-
dits documentaris. L’objectiu 
és que l’alumne conegui quina 
és la millor opció per eliminar 
el riscos financers d’una ope-
ració de compravenda inter-
nacional i així poder fer una 

bona negociació, i conèixer en 
profunditat quina és l’operati-
va del crèdit documentari, vi-
sualitzar el riscos i els costos 
i com negociar per fer l’opera-
ció més segura.
El programa va dirigit a tots 
aquells gerents, directius i 
administratius de Pimes que 
vulguin adquirir o millorar els 

seus coneixements en gestió 
financera internacional i con-
cretament les formes de paga-
ments i cobraments internaci-
onals.
El curs es desenvolupa mitjan-
çant la combinació de l’exposi-
ció dels continguts conceptu-
als amb l’estudi, treball i debat 
de casos pràctics, per tal de 

consolidar els continguts con-
ceptuals apresos i adquirir ex-
periència. 
Es farà el proper 7 d’octubre, 
de 9 a 15 h, a la seu de la 
Cambra de Comerç-Delegació 
a l’Anoia. Drets d’inscripció: 
170 euros (10% de descompte 
a membres del Club Cambra).
Curs bonificable.
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Obtenir una visió estratègica 
de l’empresa, augmentar la 
competitivitat, desenvolupar 
habilitats de lideratge, cons-
truir una agenda de contactes 
de valor, aprendre estratègies 
de màrqueting, millorar la raci-
onalitat i seguretat a la presa 
de decisions, conèixer eines 
d’anàlisi del mercat. Aquests 
són alguns dels objectius del 
programa de formació Ma-
nagement Development Pro-
gramme (MDP). Una propos-
ta formativa que presenta  la 
Unió Empresarial de l’Anoia i 
l’escola de negocis EADA. 
El proper dijous 1 d’octubre a 
les 19:00 h. a la seu de la Unió 
Empresarial de l’Anoia (Ctra. 
de Manresa, 131 d’Igualada) 

EADA i la UEA presenten dijous un nou 
programa de formació per a directius

es  farà una sessió formativa 
que anirà a càrrec del Víctor 
Moliner, director del programa 
MDP, on s’explicarà el funcio-
nament del programa i es re-
soldran possibles dubtes. 
Per assistir a la sessió infor-
mativa cal inscriure’s al mail 
formacio@uea.cat.

El programa
La formació, de 88 hores, està 
enfocada a gerents, directius 
i/o propietaris de Pimes, s’ini-
ciarà el mes de novembre i tin-
drà lloc al Campus Universitari 
d’Igualada.  
El programa ofereix un recor-
regut per les diferents àrees 
funcionals de l’organització 
facilitant als participants les 
eines de gestió global empre-

Una empresa pot fer pro-
ductes molt bons, estar 
ben organitzada i tenir gent 
qualificada. Però això no li 
assegura l’èxit. No serveix 
de res, si no és capaç de 
vendre el que fa. Tothom 
ven i tothom compra. Tam-
bé fora de l’activitat econò-
mica. No tot són transac-
cions mercantils. N’hi ha 
d’emocionals, sentimentals 
i socials. Per donar-se a 
conèixer. Per voler ser dife-
rent en mig dels altres. Per 
trobar  afinitats en l’àmbit 
de la família, la feina o la 
societat. Perquè els escol-
tin, els valorin i els enten-
guin. I ho fan de forma ac-
tiva o passiva. Enraonant o 
callant. Liderant o seguint.
Escoltar és saber donar 
importància als altres. Pre-
guntant en lloc d’alliçonar. 
Conèixer les necessitats 
dels altres, sense crear-ne 
de noves. Identificar-les. 
Fent-los sentir millor. Tot-
hom vol sentir-se especial. 
Únic. Ser tractat com a per-
sones. I valorats, encara 
que només sigui pels seus 
diners, pel seu temps o pel 
seu vot. Pocs volen que 
sempre els diguin el que 
han de fer, encara que si-
gui molt bo. Estan farts que 
vulguin canviar-los la vida. 
Ells desitgen viure la seva. 
I ser tractats com éssers 
normals, sent diferents, en 
un món ric en diversitat. 
Sovint han d’estar a la de-
fensiva. Massa habituats 
al menyspreu. A rebre gat 
per llebre. Estan tips de 
mentides i d’enganys. De 
personatges que es diuen 
propers i que s’aprofiten de 
la seva bona fe.
També perquè tenen por 
de les seves debilitats. 
Saben que els il·lusionen 
parlant de novetats i de fu-
tur. Sovint només miratges 
en la lluita contra el temps 
que s’escapa. Joguines 
d’adults que ens tornen a la 
infantesa, malgrat els anys 
acumulats. L’evolució és un 
desafiament. Per això es 
compren compulsivament 
coses que no necessiten, 
però que els donen atrac-
tiu i relleu social. Ningú vol 
quedar-se enrere. Vol tenir, 
al menys, el que té el seu 
veí. I si pot més i millor. No 
quedar-se a la cuneta, ni 
a la pila de les coses inú-
tils. No envellir, perquè el 
vell es llença. Vol estar a 
la moda i al dia. I com no 
hi ha temps per perdre, la 
immediatesa substitueix la 

PERE PRAT

qualitat. 
I per construir el futur, mi-
llor l’especulació, que un 
treball a llarg termini. Una 
llaminadura ara, que dues 
demà. Com que cada dia 
apareixen més coses, no 
es  pot seguir el ritme i el 
coneixement es fragmenta. 
No surt a compte estudiar. 
Molts utilitzen les persones 
i les coses. Aprofiten l’oca-
sió. I volen fer cada expe-
riència més llarga i més 
intensa. Poder dir que ha 
valgut la pena, encara que 
sigui un nyap. Prefereixen 
les emocions als objectes. 
Experimentar, enlloc de 
pensar. I si no es queda 
satisfet, que tornin els di-
ners. Tothom vol la vacuna 
contra l’error. Gaudir de la 
falsa il·lusió que no s’arris-
ca res. Que no hi ha perill. 
Que tot és com viure en un 
videojoc, on sempre es pot 
recomençar. Amb la falsa 
seguretat que dóna la civi-
lització. Poder dir que res 
es perd provant. Ni temps, 
ni diners. Ni tan sols la dig-
nitat.
El subconscient ens pre-
disposa envers situacions 
concretes i segures. Enllu-
ernats pel llenguatge, hom 
es deixa arrossegar pels 
arguments que l’interessen, 
encara que siguin inconsis-
tents. S’accepta tot, mentre 
estigui en línia amb el que 
es vol i es desitja. Proactius 
o reactius. Fer o deixar de 
fer, per mantenir-se en el 
propi imaginari. Així mas-
sa sovint les persones es 
deixen portar pel que cre-
uen que pensen els altres. 
Esclaus de les aparences 
s’obliden de qui són. No 
sempre s’ha de negociar i 
renunciar. No cal amputar 
una part del que s’és per  
poder conviure. N’hi ha 
prou sent més transparents 
i explicar qui s’és i el què es 
vol. Sense pors. Amb hon-
radesa. Sabent les diferèn-
cies. Sent millors cada dia. 
Escoltant i sent escoltats. 
Donant i compartint. No cal 
només vendre i comprar. 
Saber que l’excel·lència 
està en allò que cadascú 
és capaç de fer. La culpa 
de tot el que passa no és 
sols dels altres. També és 
nostre. Descobrir les co-
ses genuïnes d’entre la 
pila informe de les normes 
socials. Es necessiten con-
tribucions honestes i trans-
parents. I la llibertat d’un 
s’acaba on comença la dels 
altres.  

Vendre i comprar

sarial. També pot esdevenir 
un estímul per canviar i millo-
rar coneixements, contrastant 
altres maneres de fer i assolir 
resultat amb eines pràctiques 
i innovadores de millora de la 
gestió. A més serà un fòrum 
per compartir inquietuds i pro-
blemàtiques comunes en un 
profitós networking. 
Gràcies a l’acord signat entre 
la UEA i el Banc Sabadell, el 
programa formatiu es podrà 
finançar amb unes condici-
ons avantatjoses.  També hi 
ha possibilitat de bonificar 
una part a través de la Fun-
dación Tripartita. Per a més 
informació : formacio@uea.
cat , o bé al telèfon de l’entitat 
938052292.

REDACCIÓ / LA VEU

Igualada ha estat una de les 
vint-i-una ciutats escollides 
per liderar un nou projecte dins 
del programa URBACT III de 
la Unió Europea, una iniciativa 
que té per objectiu concretar  
accions  per al desenvolupa-
ment  urbà  sostenible a nivell 
econòmic, social i mediambi-
ental, en base a l’intercanvi 
d’experiències entre les ciu-
tats europees. N’han explicat 
els detalls la tinent d’alcalde 
de Dinamització Econòmica, 
Àngels Chacón, i el regidor de 
Comerç, Pere Camps. 
En aquesta nova convocatòria 
URBACT III, el projecte Retai-
lLink, presentat per Igualada, 
ha estat un dels vint-i-un se-
leccionats per la Unió Euro-
pa. Si en l’anterior edició del 
programa, l’URBACT II, l’eix 
del projecte liderat per la ca-
pital de l’Anoia va ser la salut, 
ara l’àmbit que s’abordarà és 
el del comerç. Igualada tre-
ballarà conjuntament en la 
fase inicial, amb les ciutats 
de Basingstoke (Regne Unit), 
Fermo (Itàlia), Hengelo (Ho-
landa), Bistrita (Romania) i Si-
benik (Croàcia). Altres ciutats 
que encapçalaran projectes 
en aquesta edició seran, per 
exemple, Bilbao amb el pro-
jecte URBAN3S, Manchester  
amb el CSDC, Nàpols amb el 
2C, Gènova amb l’Interactive 
Cities, o Rotterdam amb el 
Resilient Europe. 
El pla d’acció RetailLink ha 
estat desenvolupat pel de-
partament de Dinamització 
Econòmica de l’Ajuntament 

Igualada torna a implicar-se en un projecte 
de ciutats europees, ara amb el comerç

d’Igualada, de la mà de l’àrea 
de Comerç. El seu objectiu és 
el de definir nous mecanismes 
que contribueixin a desenvo-
lupar una oferta comercial in-
novadora en ciutats mitjanes, 
ajudant a posicionar aquest 
sector com a generador d’ac-
tivitat econòmica.  
Cada ciutat, involucrant les 
respectives administracions 
locals i els seus sectors co-
mercials, hauran de desenvo-
lupar, fruit dels intercanvis que 
es produiran al llarg d’aquests 
propers anys, els seus propis 
plans d’acció local. S’hi ana-
litzaran condicionants com les 
normatives i regulacions que 
aborden el comerç, la planifi-
cació urbanística i la mobilitat, 
la cada cop més important in-
fluència de les TIC, les noves 
tendències en els hàbits de 
consum i les activitats i esde-
veniments que ajuden a dina-
mitzar la seva activitat. En el 
cas d’Igualada, han avançat 
Chacón i Camps, el pla d’ac-
ció local i l’oferta innovadora 
que se’n derivin, hauran d’in-
tegrar el comerç tradicional, 
les botigues de fàbrica, els 
outlets i les activitats de l’espai 
urbà com el REC.0. 
 

Segon projecte URBACT en-
capçalat per Igualada 
Entre 2012 i 2015, Igualada 
ha liderat el projecte 4D Citi-
es, dins de l’anterior programa 
URBACT II, fet que ha permès 
l’intercanvi d’experiències i es-
tudis conjunts per a orientar el 
desenvolupament de les ciu-
tats cap a la millora de la salut 
de les persones. En aquests 
tres anys, en el marc de l’UR-
BACT II, Igualada ha treballat 
conjuntament amb municipis 
com Novara (Itàlia), Leeds 
(Regne Unit), Eindhoven (Ho-
landa), Jena (Alemanya), Baia 
Sprie (Romania), Plunge (Litu-
ània) i Tartu (Estònia). Ara, la 
interacció s’ampliarà a altres 
ciutats i països i a un àmbit 
nou, el del comerç. 
El nou URBACT III s’organitza 
al voltant de quatre objectius 
fonamentals: la millora de la 
capacitat de les ciutats per 
gestionar polítiques i pràcti-
ques urbanes de manera inte-
gral, coordinada i participativa, 
el disseny d’estratègies i plans 
d’acció per les ciutats, la im-
plementació d’aquestes políti-
ques i estratègies i, finalment, 
la construcció i intercanvi de 
coneixement. 
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L’acte inaugural del curs es-
colar 2015/2016, celebrat 
dijous, 17 de setembre, a la 
Biblioteca Central d’Iguala-
da, ha tingut com a moment 
més emotiu l’homenatge als 
vuit mestres que es van jubi-
lar a final del curs passat. La 
tinent d’alcalde de Dinamitza-
ció Econòmica i Coneixement, 
Àngels Chacón, la regidora 
d’Ensenyament i Joventut, 
Patrícia Illa, i la presidenta del 
Grup de Mestres de l’Anoia, 
Carme Aloy, han lliurat a ca-
dascun dels professors els 
guardons d’agraïment per les 
seves trajectòries professio-
nals als centres educatius de 
la ciutat. 
Els mestres de Primària ho-
menatjats han estat Mercè 
Llacuna de les Escolàpies, 
Jordi Segura i Paloma Clou-
té de l’escola Mowgli, i Rosa 
Mota del Ramon Castelltort. 
I els mestres de Secundària 
que han rebut el reconeixe-
ment són Juan Rosselló i Pia 
Almuzara del Pere Vives Vich, 
Teresa Sert del Milà i Fonta-
nals, i també Pepita Jorba, fins 
ara directora de l’Escola Muni-
cipal de Música. Tots ells han 
rebut, com és tradició, una es-

Els mestres, amb les regidores Patricia Illa i Àngels Chacón.

Homenatge als mestres de primària 
i secundària que ja s’han jubilat

Nova etapa a l’associació de 
veïns del barri de les Flors

tatueta de l’escultora igualadi-
na Teresa Riba. 
Posteriorment, Lola Casas, 
mestra i escriptora, ha pronun-
ciat la conferència 100 anys 
amb Roald Dahl, al voltant de 
la figura del novel·lista, escrip-
tor de contes i guionista gal·
lès, que va signar obres com 
Charlie i la fàbrica de xocola-
ta, James i el préssec gegant, 
Matilda, Les bruixes o Històri-
es imprevistes. 

REDACCIÓ / LA VEU

Ara fa unes setmanes s’ha por-
tat a terme el canvi en la Junta 
Directiva de l’Associació de Ve-
ïns del Barri de Les Flors. 
Després d’una molt bona feina 
que han fet durant molts anys 
l’equip format per Isidre Valls, 
Sara Pascual, Maria Teresa 
Grados, Visitación Arija, Maria 
Teresa Acosta, Cruz Varrantes, 
Iluminación Pascual i Lluïsa 
Sala, un nou equip d’associats 
ha agafat el compromís de con-
tinuar tirant endavant l’Associa-
ció, durant un període de quatre 
anys. 
La nova Junta esta formada per 
Cristina Cortina, Núria Grau, 
Montserrat Moro, Josep Maria 
Palau, Maria Teresa Alemany, 
Darius Solé, Pepita Marginet, 

Un jove, ferit greu en un
accident de moto, ahir, en ple 
centre d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

Ahir dijous, poc després de les 
12 del migdia, es va produir 
un accident de circulació a la 
Rambla St. Ferran en què va 
resultar ferit molt greu el jove 
de 17 anys d’edat A.E.V., veí 
de Vallbona d’Anoia, que cir-
culava de passatger d’una mo-
tocicleta. El conductor, P.O., 
veí d’Igualada, va resultar ferit 

lleu. Com a conseqüència de 
les ferides del jove vallbonenc, 
va ser necessari el seu trasllat 
urgent en helicòpter a Barce-
lona. Diferents ambulàncies 
del SEM i efectius de la Policia 
Local es van desplaçar de se-
guida al lloc de l’accident, que 
va ser molt comentat ahir en 
el col.lectiu adolescent d’Igua-
lada.

Francesc Solà, Anna Palomino i 
Mireia Mateos i treballarà en els 
objectius generals de l’Associa-
ció, com són: a) Vetllar per tal 
que es faci un bon manteniment 
dels espais públics del barri, b) 
Estimular el desenvolupament 
cultural i la cohesió social al 
barri, i c) Afavorir el sentiment 
de pertinença i el treball en 
comú dels veïns del barri.
L’associació anima a fer·se sò-
cies de l’Associació (es paga 
una quota de 10 euros anuals), 
i a afegir·se a la Junta Directiva 
i els equips de treball.  La Junta 
està a disposició de tots els ve-
ïns el primer dimecres de cada 
mes, de 18 a 20 hores, al pri-
mer pis del Centre Cívic Mont-
serrat. També podeu trucar al 
938043661.

AssistènciaSanitària
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El matí del diumenge 20 de 
setembre es va realitzar a 
Igualada la primera edició de 
la cursa i caminada Alzhei-
mer Race, que va comptar 
amb més de 600 persones 
inscrites. A les 10 del matí el 
passeig Verdaguer i l’anella 
fluvial es van omplir de cor-
redors amb samarreta blava 
i caminants amb samarreta 
magenta que van participar 
en aquesta cursa solidària 
que recull fons per a la dele-
gació Anoia de l’Associació de 
Familiars d’Alzheimer de Bar-
celona (AFAB) i que fou orga-
nitzada per l’Hospital de Dia 
Sant Jordi del Consorci Soci-
osanitari d’Igualada (CSSI) i 
l’Ajuntament d’Igualada.
La sortida i arribada es va fer 
a la plaça de la Masuca. Els 
corredors van recórrer ínte-
grament l’anella fluvial més un 
tram del carrer Joaquima Ve-
druna, amb un total de 7 km, 
mentre que els caminants van 
recórrer prop de 5 km. 
El guanyador absolut de la 
cursa va ser Oriol Marimon, 
amb un temps de 24 minuts i 1 
segon. El segon absolut, i pri-
mer de la categoria de menors 
de 19 anys, va ser Carlos Cer-
vera. La segona i tercera posi-
ció en la categoria de majors 
de 19 anys va ser per a  Alber-
to Mansilla i Jose Mª Puerta, 
mentre que en menors de 19 
anys el segon i tercer van ser 
David Muñoz i Abel Mendez. 

Molta satisfacció entre els organitzadors de l’Alzheimer Race.

Xerrada de testimoni 
missioner, i exposició 
de Mans Unides

L’Obra Social de “La 
Caixa”, patrocinador 
de l’event, 
ha aportat 2000€

600 participants a la primera edició 
de l’Alzheimer Race a Igualada

En categoria femenina la gua-
nyadora absoluta va ser Anna 
Noguera, seguida per Paqui-
ta Leiva i Francina González. 
En menors de 19 anys, les 
tres primeres van ser Laura 
Nuñez, Elena Anayotos i Lau-
ra Diaz. També es van donar 
premis a la persona més gran 
que va participar en la camina-
da, Núria Puiggros Miquel, la 
persona més jove, Bruno Pe-
ressinotti, i l’última en acabar 
la caminada, Mireia Biosca.
L’acte va ser presentat per 
l’actor barceloní Màrius Her-

nández, conegut per interpre-
tar el personatge d’en Pitu a la 
sèrie de televisió La Riera. Els 
premis als guanyadors van ser 
entregats per Marc Castells, 
President del CSSI i Alcalde 
d’Igualada, Fermí Capdevila, 
tinent d’alcalde d’Entorn Co-
munitari, Joana Varea, presi-
denta de la delegació Anoia 
de l’AFAB, Sara Adzet, repre-
sentant de La Caixa, Jordi Fer-
rer, Gerent del CSSI i Menchu 
Vélez, treballadora social de 
l’Hospital de dia Sant Jordi.
Durant el matí es va poder 
gaudir d’inflables per als me-
nuts i d’una actuació de Sweet 
India, amb exhibició de dan-
ses de Bollywood, flamenc i 
ritmes cubans, i la música del 
grup  SonDlaire, que van inter-
pretar temes propis de rumba 
i flamenc fusió. Tots els ins-
crits van rebre una samarreta 
tècnica Tuga amb el logo de 
la cursa, així com una bossa 
amb obsequis. En acabar l’ac-
te es va realitzar un sorteig de 
d’obsequis entre tots els parti-
cipants inscrits.

Dia Mundial de l’Alzheimer
L’activitat forma part de la 
commemoració del Dia Mun-
dial de l’Alzheimer, que se 
celebra cada any, el 21 de 
setembre, i que a Igualada 
compta amb activitats orga-
nitzades per l’Hospital de Dia 
Sant Jordi del CSSI, l’AFAB i 
Cuidadors Anoia, que reunei-
xen esforços per tal de sensi-
bilitzar a la ciutadania sobre 
aquesta malaltia.
El patrocinador principal de 
la cursa ha estat l’Obra Soci-
al “la Caixa”, que ha aportat 
2.000 euros. També han do-
nat suport econòmic les em-
preses Hineutra, Més Motor 
Anoia, Servisimó, Taxis Igua-
lada i el Comitè d’Empresa 
dels treballadors del CSSI. En 
l’organització han col·laborat 
Creu Roja Anoia amb la ces-
sió d’una ambulància i per-

sonal voluntari,  Cuidadors 
Anoia amb suport logístic, la 
Fundació Sociocultural Atlas 
amb voluntaris repartits pel 
recorregut i suport logístic, 
Ocisport amb assessorament 
tècnic, Therana Teràpies Na-
turals Cos i Ment amb mas-
satgistes, AerofullHD amb un 
dron multicòpter que captava 
imatges aèries, i Rubén Tor-
recilla Decoració amb suport 
logístic. Entre les empreses i 
entitats que han aportat 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, Di-
llepasa, Elements, Flors Ro-
set, Forn Alemany, Forn de pa 
Cal 21, Forn Jaume i Vicenç, 
Forn Montserratina, Fotos 
Roig, Fruiteria Carme i Lluís, 
Gimnàs Calfont, Igualada Co-
merç, Imprenta Codorniu, Cui-
nats Torres, L’Art de la Llum, 
La Cassoleta de Cal Font, 
Les Confeccions, Munich, 
Pastisseria Pla, Pèl i Ploma, 
Perfumeria Cal Gaspar, Punto 
Blanco, Railhome BCN, Rè-
tols Planell, Supermas, Tecno-
color, Tot Marca Òdena, Tuga 
i Unigràfic.
A la causa també s’hi han su-
mat esportistes coneguts com 
els pilots Toni Bou, Marc Már-
quez i Jordi Viladoms, i els at-
letes Elena Barlabé, Toni Mar-
tínez, Noemí Moreno, Marc 
Moreno, Jordi Moreno, Albert 
Moreno, Anna Noguera, Èlia 
Pascual, Níria Pascual, Josep 
M. Planell, Roger Roca i Fran-
cesc Solé.
Des de l’organització es va fer 
arribar un agraïment públic a 
tots els participants, esportis-
tes, voluntaris i entitats i em-
preses col·laboradores, que 
han sumat esforços per fer 
front a una malaltia com l’Alz-
heimer. L’èxit de participació 
permet afirmar que la cursa 
tindrà continuïtat l’any vinent. 

REDACCIÓ / LA VEU

L’entitat de Mans Unides 
d’Igualada us vol convidar a 
la xerrada-testimoni   “temps 
de compartir” que ens oferiran 
les missioneres de la Congre-
gació de Jesús Maria a l’Afri-
ca,  Encarna Viarnés  i Linda 
Abicha.
Aquest testimoni el podrem 
sentir el dia 28 de setembre 
de 2015, a les 8 del vespre a 
la parròquia de Santa Maria 
d’Igualada , C/ Santa Maria, 8.
És important fer sentir la veu 
d’aquells que treballen pels 
més pobres, per tant esteu 
tots convidat a compartir les 
seves experiències. 
Dins el marc  de l’Octubre So-
lidari  organitzat per Igualada 
Solidaria, l’entitat portarà  a 
terme un any més la  mostra 
solidaria,  on hi haurà  manua-
litats  i llibreria solidària. 
Serà als locals de la Parrò-
quia de Santa Maria, des del 
dia 30 de setembre fins el  12 
d’octubre, en horari de dilluns 
a dissabte de 6 a 8 del vespre  
i diumenges  i el dia del Pilar 
de 2/4 de 12 a  2/4 de 2 del 
migdia. 
Amb la vostra col·laboració 
farem possible el finançament 
del projecte d’aquest any que 
és la capacitació agrícola per 
la millora de la seguretat ali-
mentària en el departament de 
Nbam e Inubou a Camerun.
Sou tots convidats a venir a 
l’exposició que inauguraran 
el dimecres dia 30 a  les 7 del 
vespre.  

Diumenge, torna el 
Mercat d’Antiguitats 
al passeig Verdaguer

REDACCIÓ / LA VEU

Després del descans d’estiu, 
aquest diumenge 27 de se-
tembre torna el Mercat d’An-
tiguitats, Col·leccionisme, Art 
i Artesania que se celebra al 
Passeig Verdaguer cada últim 
diumenge de mes, a excepció 
dels mesos de juliol i agost. 
La fira acull a més de 100 ex-
positors i milers de curiosos i 
aficionats del món de les an-
tiguitats que venen a Igualada 
de diferents indrets de Cata-
lunya. La Fira d’Antiguitats i 
Col·leccionisme es va iniciar 
l’any 1980 i des del 1993 es va 
completar amb la Mostra d’art 
i artesania. El mercat és un 
punt de trobada per a tots els 
amants de les antiguitats i el 
col·leccionisme realitzant ven-
des, compres i fins i tot d’in-
tercanvi de materials entre els 
mateixos expositors. Es tracta 
d’un sector molt fidel, present 
cada mes a la ciutat.

EL guanyador   d’UN VOL EN GLOBUS és:

www.caminsdevent.com

JOSE L. DOMENECH
       de Tous



Per què fer el taller 
d’automaquillatge bà-
sic de dues sessions?

Perquè és una manera rà-
pida d’aprendre tot el que 
necessites per ser una ex-
perta de la teva pròpia be-
llesa.

Per què és gratuït 
el taller?

La política de les Consul-
tores de Bellesa Indepen-
dents és no cobrar els 
tallers ni les classes. El 
benefici de les consultores 
prové de la venda del pro-
ducte, però aquesta sem-
pre va precedida d’una 
classe magistral i molt pro-
fessional per la qual no es 
cobra. Naturalment, no hi 
ha obligació de compra, 
de la mateixa manera que 
si demanes un projecte de 
decoració o un pressupost 
i finalment no el tires enda-
vant no se’t cobra la feina.

El fet que sigui gratuït 
resta professionalitat 
al taller?

El taller és summament 
professional, el guia Olga 
Jiménez en persona, amb 
més d’13 anys d’experi-
ència i milers d’alumnes 
ateses. L’Olga realitza 
les demostracions en una 
model que després cada 
alumna posa a la pràctica 
amb l’ajuda de l’equip de 
consultores. Per això es 
diu taller d’automaquillat-
ge, perquè et maquillaràs 
tu mateixa.

Quins aspectes de la 
cura de la pell es 
treballaran?

El primer dia aprendràs a 
cuidar la teva pell de ma-
nera personalitzada. Serà 
com si haguessis anat a 
una cabina d’estètica a 
fer-te un facial. La teva 
pell quedarà suau, radiant, 
lluminosa i equilibrada. 
T’ho faràs tu mateixa, per 
ser independent i tenir una 
pell bonica sempre. També 
realitzaràs un tractament 
de llavis, un de mans i un 
tractament de microder-
moabrasió. Imagina el que 
et costaria això en un spa, 
només per això ja val la 
pena!

I pel que fa al maqui-
llatge, què aprendré?

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

Aprendràs a fer una base 
de maquillatge perfecta, 
la teva pell semblarà de 
porcellana. T’ensenyarem 
a corregir imperfeccions, 
unificar el to, model·lar el 
rostre, il·luminar i bronze-
jar. Aprendràs a fer una 
harmonia de maquillatge 
de dia i una de nit com-
pletes. És important que 
sàpigues que treballarem 
amb pocs colors i produc-
tes multifuncionals perquè 
sigui et fàcil i econòmic 
maquillar-te en el teu dia 
a dia.

He de portar 
alguna cosa?

Trobaràs a punt tot el 
material per tu el dia del 
taller, no has de portar 
res, únicament moltes ga-
nes d’aprendre i posar-te 
maca!

Com serà l’efecte
final?

Totes les dones que assis-
teixen als nostres tallers 
aconsegueixen resultats 

CURSET D’AUTO-
MAQUILLATGE 

BÀSIC

DISSABTES
17 I 24
D’OCTUBRE

GRATUÏT
per a tu i un màxim 

de 3 acompanyants 
presentant aquesta butlleta

De 10.00 a 12.00 h

FES LA RESERVA PER A TU I LES TEVES AMIGUES AL 
TELÈFON 630 670 239 C/Pau Muntades, 13 - Igualada

olgajimenezmk@gmail.com (PLACES LIMITADES)
I si ho desitges: Demana dia i hora per a una consulta personalitzada gratuïta 

o pregunta per a formar-te com a Assessora de Bellesa amb horari flexible.

Aprèn a maquillar-te
com una veritable     
professional mentre 

et poses maca! 

Amb Olga Jiménez i el seu equip

El maquillatge ens permet sentir-nos més 
segures i reflectir la personalitat al rostre. 
Practicarem la cura de la pell, un maquillat-
ge natural per al dia i la feina, un d’elegant 
per a actes socials i un de sofisticat per a 
la nit. Descobrirem tots els secrets de belle-
sa sobre les mans, les fragàncies i els trac-
taments corporals. Mai no hauràs fet un 
curs complet dedicat a la teva bellesa!

Olga Jiménez Muntané
Empresària Nacional

Independent de Mary Kay 
630670239 

olgajimenezmk@gmail.com
 www.olgajimenez.es
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professionals en sí matei-
xes. Les persones que et 
coneguin pensaran que 
t’ha maquillat un expert, 
però t’ho hauràs fet tu i po-
dràs fer-t’ho a casa sem-
pre que desitgis perquè 
les tècniques que apren-
dràs són fàcils de recordar 
i l’acabat és impecable. A 
més, rebràs fitxes amb tots 
els passos.

Quin ambient es 
viu als tallers?

Et donarem un tracte d’alt 
nivell, aquesta és la nostra 
filosofia i el motiu pel qual 
les nostres clientes ens re-
comanen. Et sentiràs com 
en un hotel de 5 estrelles. 
Et mimarem i estarem per 
tu. Veuràs un equip ben 
avingut i professional, to-
talment compromès amb 
la teva satisfacció.

Quins altres beneficis 
tindré a més 
d’aprendre?

I tant! Et regalarem el nos-
tre quadern de bellesa i 

tindràs descomptes es-
pecials. Hi haurà regals i 
sortejos.

Puc venir acompanya-
da?

És una gran idea. Els nos-
tres tallers reforcen l’auto-
estima i el vincle entre les 
dones. És molt gratificant 
fer el taller amb un grup 
d’amigues o familiars.

Viu una expe-
riència única 
mentre et di-
verteixes i et 
poses maca 
per tot el cap de 
setmana!



Àmbit Penedès
El Penedès i el 
Garraf perden 1.195 
habitants fruit de la 
migració
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L’any 2014, s’han registrat 
244.278 canvis de residència 
entre municipis dins de Catalu-
nya, xifra que representa una 
disminució de l’1,1% respecte 
a un any enrere, segons l’Insti-
tut d’Estadística de Catalunya. 
Els municipis de grandària 
mitjana (entre 5.001 i 100.000 
habitants) han guanyat pobla-
ció com a conseqüència dels 
canvis de residència dins de 
Catalunya (3.334 persones), 
mentre que els municipis pe-
tits i grans n’han perdut (882 
i 2.452 hab., respectivament).
En el cas del nostre territori, a 
l’Alt Penedès, les migracions 
internes en la mateixa comar-
ca van ser de 1.917 habitants, 
al Baix Penedès de 1.896 i al 
Garraf de 2.219.  Però els sal-
dos migratoris han estat ne-
gatius en les tres comarques 
durant el 2014. L’emigració 
a l’estranger és la principal 
causa d’aquest saldo negatiu 
que desequilibra la comarca. 
Per exemple, el Garraf va re-
bre 1.701 ciutadans estran-
gers, però 2.617 habitants de 
la comarca van marxar fora. 
Al Baix Penedès, van aribar 
814 estrangers i van marxar 
1.128 residents; i a l’Alt Pene-
dès, van rebre 629 estrangers, 
però van emigrar 830 habi-
tants. Els moviments migrato-
ris amb la resta de l’Estat tam-
bé va donar resultats negatius 
a l’Alt Penedès (van arribar 
487 persones i van marxar 
506) i al Baix Penedès (van 
arribar 817 i van marxar 891). 
Al Garraf, la tendència es va 
invertir: van arribar 1.042 i van 
marxar 1.001).
Pel que fa als resultats globals 
a Catalunya, els fluxos migra-
toris amb la resta d’Espanya 
han resultat en un saldo mi-
gratori positiu de 3.413 habi-
tants, fet que no es produïa 
des de l’any 2003. Les immi-
gracions (54.339) han aug-
mentat un 4,1% mentre que 
les emigracions (50.926) han 
disminuït un 3,7% respecte de 
l’any anterior.
En conjunt, la població catala-
na perd 5.539 persones com 
a resultat del saldo positiu de 
les migracions procedents de 
la resta d’Espanya i del saldo 
negatiu de les migracions pro-
cedents de l’estranger. La ma-
joria de comarques han per-
dut població per moviments 
migratoris, sobretot la Selva 
(-2.222 hab.) i el Baix Camp 
(-1.935 hab.).

Sant Sadurní es prepara 
per a la XIX edició del Cavatast 
Els dies 2, 3 i 4 d’octubre Sant 
Sadurní viurà una nova edició 
del Cavatast, la XIX mostra de 
caves i gastronomia de Sant 
Sadurní d’Anoia, que aposta 
un any més per la qualitat, la 
projecció i el treball transver-
sal amb el sector públic i pri-
vat.
A l’acte de presentació, que 
s’ha fet aquest dimarts al mig-
dia al CIC Fassina, hi han pres 
part la presidenta del Patronat 
de Turisme i alcaldessa de 
Sant Sadurní, Maria Rosell; el 
regidor de Turisme i comerç, 
Josep Subirana; el president 
de la Confraria del cava, Toni 
de la Rosa i el Director regi-
onal Catalunya oest de Banc 
de Sabadell, patrocinador del 
Cavatast, Josep Esteve. Tam-
bé han assistit a l’acte repre-
sentants de Som Sant Sadurní 
i el regidor d’IC Rafa Berlanga, 
els responsables de la nova 
aplicació per mòbils del Pa-
tronat de Turisme, Blai Carda 
i Oriol Noya, a més d’una no-
drida representació de mitjans 
de comunicació.
L’alcaldessa Maria Rosell 
ha volgut destacar el treball 
conjunt amb la Confraria del 
Cava i Som Sant Sadurní, als 
quals ha agraït l’esforç per 
promocionar i potenciar Sant 

Sadurní, així com a Banc de 
Sabadell i a totes les empre-
ses i entitats col·laboradores 
que fan possible el Cavatast. 
Rosell també ha anunciat que 
el Conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural de la Generalitat, 
Jordi Ciuraneta, serà present 
a la inauguració del Cavatast 
el divendres 2 d’octubre.
Josep Subirana, Regidor de 
Comerç i Turisme, ha detallat 
les activitats de la mostra d’en-
guany, un Cavatast que tindrà 
39 expositors de cava -3 més 
que l’any passat- i 10 de gas-

tronomia, en comptes dels 9 
del 2014 i que compta amb un 
pressupost de 250.000 euros 
i un format molt similar al de 
l’edició anterior: “En aquesta 
edició volem continuar poten-
ciant i apostant per l’enoturis-
me, que disposarà d’un gran 
estand al recinte del Cavatast. 
L’any vinent prepararem un 
Cavatast molt especial, per-
què arribarem a la vintena edi-
ció».
El regidor també ha anunciat 
que enguany l’encarregat d’in-
augurar la mostra de caves i 
gastronomia serà el conegut i 
mediàtic locutor i presentador 
Llucià Ferrer. L’alcaldessa, 
Maria Rosell, afegia que grà-
cies a la col·laboració de la 
Confraria, Sant Sadurní podrà 
prendre part al programa pre-
sentat per Llucià Ferrer ‘Menú 
Degustació’ de TV3, una gran 
plataforma per potenciar i pro-
mocionar el municipi.
Les entrades anticipades de 
tiquets de cava i gastronomia 
es poden adquirir a partir de 
divendres 25 al CIC Fassina.
A banda de les activitats que 
organitzen les diverses caves, 
les que es faran al pati de La 
Fassina i de les tradicionals 
com el trenet o la botiga del 
Cavatast, on es podran ad-
quirir tots els caves exposats 
a la fira, Som Sant Sadurní 
organitza de nou la XVI Mos-
tra d’artesans, coincidint amb 
els dies de la mostra, així 
com el Cava Shopping Day, 
el diumenge 4 d’octubre, i el 
concurs d’aparadors, en el 
qual també hi col·labora la 
Confraria del Cava, que fa uns 
dies va presentar els actes de 
la XXXIV Setmana del Cava, 
amb la coronació de la Reina 
i moltes altres activitats el dis-

sabte 3 d’octubre.
El regidor d’IC de l’Ajunta-
ment, Rafa Berlanga, ha 
demanat que es tingués en 
compte en els agraïments a 
totes les persones treballa-
dores de les caves i de Sant 
Sadurní, que estan lluitant per 
les seves condicions de tre-
ball i l’alcaldessa ha declarat 
que tant els treballadors com 
les empreses de Sant Sadurní 
rebran sempre tot el suport de 
l’Ajuntament. De fet un petit 
grup de treballadors han ma-
nifestat el malestar amb les 
seves empreses a l’entrada 
del CIC Fassina.

Nova aplicació mòbil de Tu-
risme Sant Sadurní
Aquest dimarts també s’ha 
presentat la nova aplicació de 
Turisme Sant Sadurní, creada 
pels sadurninencs Blai Car-
da, director d’Image projects, 
i responsable de la imatge 
corporativa del Cavatast i 
Oriol Noia. Com han explicat 
els seus creadors, l’APP pre-
tén transportar l’atractiu que 
té una destinació com Sant-
sadurni dins d’una pantalla 
mòbil. L’any passat s’havia 
presentat una aplicació del 
Cavatast, però l’actual perme-
trà al visitant de Sant Sadurní 
tenir a l’abast tota la informa-
ció sobre Sant Sadurní i les 
seves propostes turístiques, 
festives, lúdiques i gastronò-
miques, entre d’altres.
Amb fotos de qualitat, tex-
tos molt explicatius i la col-
laboració de les empreses 
sadurninenques, que aporten 
continguts propis, l’aplicació 
ja es pot descarregar gratuï-
tament amb sistema Android i 
en breu el podrà descarregar 
als mòbils iOS.

i

EL GUANYADOR D’UN TASTEIG  D’ESCALADA

       DE SETEMBRE ÉS:

Enric
Batet Xaus

d’Igualada
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El Consistori vilanoví va cele-
brar dilluns una sessió ordinà-
ria del Ple. Va ser una sessió 
llarga, més de tres hores i 
quart, i amb algun incident a la 
sala que es va saldar amb un 
avís per part de l’Alcaldessa a 
una part del públic, seguidors 
de VA! que segons va denunci-
ar la regidora, Imma González, 
la insultaven repetidament. Va-
nesa González els va demanar 
respecte cap als regidors i va 
amenaçar d’expulsar-los del 
Ple si aquestes accions es re-
petien. 
El Ple va continuar sense més 
incidents però les discussions 
van continuar al final de la ses-
sió fora de la sala. Un veí de 
la zona va increpar també els 
regidors de VA i DECIDE que 
es discutien acaloradament 
al carrer. Tot es va acabar en 
pocs minuts i sense que es 
donessin comportaments més 
greus.

Consens absolut per decla-
rar el Vilar del Met com a Bé 
d’Interès Local
Hi va haver consens per inici-
ar l’expedient per a declarar la 
zona arqueològica ubicada al 
Vilar del Met com a Bé d’Inte-
rès Local. El govern considera 
que existeixen béns d’indubta-
ble valor arqueològic situats en 
aquest indret, concretament un 
jaciment ibèric i una vila roma-
na, i considera que s’haurien 
de catalogar com a Béns Cul-
turals d’Interès Local i inclou-
re’ls també al Catàleg del Pa-
trimoni Cultural Català.
Aquest primer pas, facilitaria 
l’inici de les tasques de pros-
pecció del terreny i posterior-
ment la seva excavació per fer 
visibles les restes d’aquest as-
sentament agrícola iberoromà.

L’expedient estarà exposat pú-
blicament i publicat al BOPB 
i al DOGC per un termini de 
trenta dies per tal que les per-
sones interessades puguin 
presentar-hi les al•legacions o 
reclamacions que considerin 
pertinents.
Francesc Palacios, de Vilano-
va Alternativa, va valorar po-
sitivament la proposta perquè 
va dir, pot suposar un punt 
d’atracció turística per a Vila-
nova del Camí.

S’amplien les beques de 
transport als alumnes d’en-
senyaments professionals 
de música i dansa
El Ple també va aprovar per 
unanimitat la modificació de 
les bases específiques per a 
l’atorgament de les beques de 
transport per als alumnes de 
grau mig, grau superior i estu-
dis universitaris. Amb la modifi-
cació que es va aprovar ahir al 
Ple, aquest cur també podran 
gaudir d’aquestes ajudes eco-
nòmiques l’alumnat que cursi 
estudis integrats per als en-
senyaments professionals de 
música i dansa (PEI) .
Enguany l’Ajuntament tor-
narà a destinar a les beques 
de transport una partida de 
30.000 euros, dels quals l’any 
passat es van repartir 27.900 
€ dels quals es van beneficiar 
29 alumnes.

El Ple tomba la proposta 
d’IPV-VV de redactar un Pla 
Local de videovigilància 
IPV-VV va presentar al Ple de 
dilluns una moció per demanar 
la redacció d’un Pla Local de 
videovigilància i la seva pos-
terior aplicació al nucli urbà de 
Vilanova del Camí. 
Juan Manuel Cividanes, va 
explicar que Veïns amb Veu 

presentava aquesta mesura 
“amb l’objectiu de millorar la 
seguretat i qualitat de vida de 
la ciutadania”. Considera que 
les càmeres de videovigilància 
són una eina que pot millorar i 
dotar de millors serveis a la Po-
licia Local i que es fan servir en 
molts municipis de Catalunya.
La regidora de DECIDE, Imma 
González, va ser molt crítica 
amb la proposta de Veïns amb 
Veu. La va titllar de mesura 
“d’antiga i caciquista” i assegu-
ra que “coarta la llibertat de les 
persones”. González aposta 
per una Policia Local de proxi-
mitat que interactuï sobretot en 
les zones escolars i d’incorpo-
rar mesures més novedoses i 
integradores.
Des del Govern tampoc es va 
donar suport a la proposta de 
VV. Meritxell Humbert d’ERC 
creu que la mesura podria pro-
vocar alarma social i que hi ha 
altres accions que es poden 
impulsar per assegurar la se-
guretat ciutadana. 
En els mateixos termes es va 
expressar Jordi Barón de CiU, 

que va rebutjar frontalment la 
proposta independent. Barón 
creu que la instal·lació de cà-
meres de videovigilància “és 
un sistema persecutori” i va po-
sar en dubte la seca efectivitat. 
Des de Vilanova 365, Toni Ma-
turana, també va expressar el 
rebuig del seu grup a la pro-
posta i va apostar per fer més 
pedagogia al carrer.
La proposta de Veïns amb 
Veu, va comptar únicament 
amb el suport del PSC i de VA! 
La regidora socialista, Noemí 
Trucharte, va assegurar que 

Vilanova celebra una sessió plenària llarga i tensa 
però amb força consens

es tracta d’una bona proposta i 
que ciutats com Londres, “que 
no és antiga ni caciquista, està 
plena de càmeres”. 
Francesc Palacios, de Vila-
nova Alternativa, també es va 
mostrar favorable a la proposta 
que considera “podria ser com-
plementària a altres mesures 
de vigilància i seguretat que 
ajudessin a aconseguir com-
portaments més cívics”.
Finalment la proposta de IPV-
VV no va prosperar.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Créixer en família és un cicle 
de tallers on els pares i mares 
reflexionen i intercanvien vivèn-
cies sobre l’educació dels seus 
fills i filles, guiats per un profes-
sional expert que els orienta, re-
força i dóna eines per exercir la 
seva parentalitat de manera po-
sitiva. Des de l’àrea de Serveis 
Socials l’Ajuntament de Vilano-
va del Camí torna a apostar per 
aquesta proposta d’informació i 
assessorament a les famílies. 

Els tallers s’adrecen a famíli-
es amb infants petits i fins i tot 
als que considerem adoles-
cents i joves, des dels 0 fins 
als 18 anys. Això sí, els grups 
s’organitzaran segons l’edat i 
s’abordaran temàtiques dife-
rents com: l’afecte, l’autonomia, 
l’autoritat, la resolució de con-
flictes... 
Les sessions es faran en di-
marts i començaran el dia 20 
d’octubre. Es faran un total de 
sis trobades en dimarts conse-

cutius de 10 del matí a 12 del 
migdia. Hi haurà servei de lu-
doteca gratuït per als infants –
nens que ja caminin- durant les 
sessions.
Les inscripcions han començat 
aquesta setmana i s’allargaran 
fins el dia 2 d’octubre. Es poden 
fer al Centre Obert El Cireret, 
al carrer Alfons XIII, s/n. També 
us podeu informar al telèfon de 
l’ajuntament, 93805 44 22 ex-
tensió 125.

Els tallers Créixer en família tornen a donar 
suport en la tasca educativa
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El Ple va mostrar dilluns la 
seva preocupació per la cri-
si humanitària en matèria de 
refugi que està tenint lloc a la 
mediterrània arran de la guer-
ra civil de Síria i d’altres con-
flictes internacionals. Tots els 
grups municipals van subs-
criure una moció conjunta per 
demanar al govern central una 
major dotació de recursos a la 
UE per suport jurídic, assistèn-
cia, acollida i integració social i 
que s’estableixin mecanismes 
perquè es transfereixin a les 
administracions municipals 
per a la gestió descentralit-
zada. També demanen que 
s’augmenti el nombre de pla-
ces d’asil, així com la dotació 
pressupostària per millorar la 
qualitat en les diferents fases 
de l’atenció a aquest col·lectiu.
Que s’augmenti també de sis 
mesos a un mínim de 24 me-
sos el període d’acollida de les 
persones sol·licitants d’asil, 
en funció de la vulnerabilitat 
de cada persona. I que es 
doni suport als països d’asil, 
normalment empobrits, on es 
concentren el 85% de les per-
sones refugiades del món a 
través de la cooperació al de-
senvolupament o l’ajuda hu-
manitària directa o indirecta, 
tot garantint els drets de totes 
les persones.
La moció que ahir va aprovar 
el Ple per unanimitat també fa 
algunes peticions concretes 
al govern català. Demanen a 
la Generalitat que s’actualitzi 
la dotació pressupostària del 
Pla de Protecció Internacional 
a Catalunya (PPIC), aprovat 
el 28 de gener de 2014, ade-
quant-la a la situació actual 
i assegurar-ne el desplega-
ment. Que es territorialitzi els 

serveis d’atenció a les per-
sones demandants d’asil i en 
paral·lel formar i/o especia-
litzar aquelles persones dels 
municipis que s’hauran de fer 
càrrec del suport i l’atenció a 
les persones sol·licitants.
També sol·liciten al govern 
català que doni suport als mu-
nicipis acollidors i en faciliti la 
coordinació i, com en el cas 
del govern espanyol, se li de-
mana que doni  suport als paï-
sos d’asil, i garanteixi els drets 
de totes les persones.
La proposta que va rubricar 
tots els grups municipals tam-
bé preveu la revisió o actua-
lització dels plans d’acollida 
locals per a incorporar-hi l’asil. 
Es comprometen a donar su-
port i col·laborar amb les enti-
tats catalanes que treballen en 
l’acollida i el servei a les per-
sones sol·licitants d’asil i tam-
bé es comprometen a treballar 
en la sensibilització de la po-
blació sobre la realitat de les 
persones refugiades i la dina-
mització de la xarxa local soli-
dària. El compromís municipal 
inclou oferir-se com a territori 
d’acollida i endegar i garantir 
polítiques locals de coopera-
ció al desenvolupament amb 
vocació transformadora.
En aquest punt i malgrat que 
hi va haver unanimitat, va 
comptar amb les matisacions 
de la regidora de DECIDE 
Imma González que va titllar 
el text de la moció de covard. 
“És tan sols una declaració 
d’intencions”, assegura Gon-
zález, que lamenta que no 
es condemni rotundament el 
govern sirià i que tampoc es 
castigui Hongria per la seva 
actitud “en contra de tots els 
drets humans”. 

Vilanova s’ofereix com 
a territori d’acollida als 
refugiats de la Mediterrània VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La colla va anar el passat diu-
menge fins a terres araneses. 
Un total de 43 excursionistes 
van poder gaudir d’un dia molt 
assolellat i gairebé primerenc, 
encara que les restes de la ge-
brada nocturna els van recordar 
que aviat, en aquestes matei-
xes contrades, podran trepitjar 
la neu.
Després de deixar l’autocar a 
l’aparcament de l’Orri a Baquei-
ra Beret, el grup va agafar el 
corriol que puja entre boscos de 
pins per la Vall del Riu Malo i els 
va portar a l’estany de Bacivèr, 
on van esmorzar. Un cop recu-
perades les forces van continu-
ar la marxa i a mida que anaven 
guanyant alçada, la vegetació 
anava desapareixent. 
Arribats al Circ Lacustre del Ro-
sari, com expliquen els cronis-
tes Francesca Cullerés i Car-
les Méndez, van contemplar la 
ferradura que formen els cims: 
“ens dirigim cap el coll i després 
de superar una zona de blocs 
de pedra, assolim el cim del Tuc 
del Rosari de 2.594 m. Després 
de gaudir de les vistes, baixem 
cap l’estany del Rosari de Ba-
civèr i dinem tots plegats, amb 
una fresca remullada dels peus 
a l’estany i, fins i tot, algun va-
lent que fa una remullada com-
plerta. Un cop tips, tornem cap 
a les pistes d’esquí de Baqueira 
Beret. Pugem a l’autocar i fem 
el llarg viatge de tornada des-
prés d’una excursió molt i molt 
bonica.”
Des de la colla han donat les 
gràcies als vocals Daniel Mar-
tinez, Carles Méndez i Silvia 
Caballero .
La propera cita és aquest diu-
menge 27 de setembre. Aniran 
a fer una sortida  pel terme de 
Font-Rubí, a l’Alt Penedès. Per 
aquesta sortida hi ha una vari-
ació segons el programa, per 

causes alienes a l’organització. 
I és que a causa de les obres 
a la carretera han de canviar 
l’hora de sortida, que serà a les 
8 des de Vilanova del Camí. 
Tornaran a les 17h. Cal portar 
esmorzar i dinar.
Les inscripcions es poden fer 
els dilluns i dijous de la setma-
na de l’excursió, de 19 a 20:45 
hores, a la seu social. Els socis 
poden fer la reserva telefònica-
ment o per correu electrònic. 

La Colla assoleix el cim 
del Tuc del Rosari, a 2.594 metres

cevcami@hotmail.com i 93 803 
43 88.
D’altra banda, des de la colla 
informen que aquelles perso-
nes inscrites per la sortida a 
las Hoces del Duratón, prevista 
pels dies 10 i 11 d’octubre, el di-
lluns dia 5 d’octubre es farà una 
reunió a la seu de la colla, per 
donar tota la informació i tam-
bé per resoldre qualsevol dubte 
que pugui sortir. 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La Unión Cultural Extremeña 
Anoia ha celebrat aquest diu-
menge la festa en  honor a la 
Virgen de Guadalupe, patro-
na d’Extremadura. El carrer 
del Rosari, carrer on s’ubica 
la seu de l’entitat,  ha estat 
l’escenari dels actes festius i 
lúdics que han comptat amb 
molt bon acollida de veïns i 
amics però també d’autoritats 
i polítics, alguns dels quals 
estaven en plena campanya 
electoral.
L’esmorzar que havien pre-
parat a base de migas i pas-
tes dolces extremenyes es 
va exhaurir i el dinar popular 
va superar el centenar de co-
mensals. També van tenir molt 
bon acollida els actes festius. 
La missa cantada pel cor de 
l’entitat “El sentir de una tier-
ra” que va combinar les peces 

musicals amb les pregàries 
dels devots de la Verge, tam-
bé va fer ple.
Durant la sobretaula, el cor 
Virgen de la Cabeza de Cape-
llades va oferir un repertori de 
sevillanes que va convidar els 
assistents a improvisar una 
sala de ball al carrer. Un es-
pai festiu i de ball que es va 
mantenir durant l’espectacle 
de playback que va oferir el 
grup Teatro 60, vinculat també 
a la Unión Cultural Extremeña 
Anoia. 
Després de la celebració de 
la festa de la Virgen de Gua-
dalupe, la Unión Cultural Ex-
tremeña Anoia prepara ara la 
celebració de la Castanyada, 
una activitat amb solera que 
convida la població a passar 
pel Centre per compartir les 
típiques castanyes torrades.

La festa en honor a la Guadalupe 
omple el carrer del Rosari 

GUANYADORA
  DE LES

2 ENTRADES Cristina Miret  d’Igualada

10% DE DESCOMPTE 
en les entrades ensenyant 
el carnet de subscriptor
de
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MONTBUI / LA VEU

Fins el proper 4 d’octubre es 
durà a terme una nova edició 
de la Setmana de la Gent Gran 
de Montbui, sota l’organitza-
ció conjunta de la regidoria de 
Benestar Social i Gent Gran de 
l’Ajuntament de Montbui i tam-
bé del Casal de la Gent Gran de 
Montbui. 
Aquest dimarts es va celebrar 
la primera de les activitats, la 
primera sessió del taller “En-
trena per un envelliment sa-
ludable”, amb una vintena 
de participants. Aquest taller, 
promogut des de la Fundació 
La Caixa amb la col·laboració 
del Casal de la Gent Gran, es 
realitzarà fins el proper 17 de 
novembre, tots els dimarts, a 
la sala d’actes de La Vinícola. 
Té com a objectiu donar pautes 
als avis i àvies montbuiencs per 
tal d’aconseguir un envelliment 
saludable. 
Avui dimecres ha tingut lloc un 
cinefòrum a Mont-Àgora, amb 
la projecció de la pel·lícula “Las 
chicas de la lencería”, a la sala 
de petit format. 

Les activitats pendents
Demà dijous a partir de les cinc 
de la tarda es durà a terma a la 
Sala d’Actes de l’Ajuntament 
la xerrada “Per uns avis i àvi-
es més segurs”, a càrrec de 
membres de la Policia Local de 
Montbui i dels Mossos d’Esqua-
dra. També aquest dijous a par-
tir de les sis de la tarda s’orga-
nitzarà el tradicional Ball de la 

Gent Gran a La Vinícola, amb la 
música de Fernando de Maxim.
Aquest divendres a partir de 
les sis de la tarda, l’Auditori de 
Mont-Àgora acollirà una tar-
da d’humor i sorpreses, amb 
l’actuació de l’humorista David 
Vilaseca, i moltes més sorpre-
ses per als assistents. Un cop 
finalitzi aquesta tarda d’humor 
i sorpreses es procedirà a la 
inauguració de l’exposició dels 
treballs dels “Tallers de Pintura i 
Pachwork”. En aquesta mostra 
es podran veure els treballs fets 
pels avis i àvies participants en 
aquests tallers. L’exposició es-
tarà al vestíbul de Mont-Àgora.
I les activitats continuaran el 
diumenge 27 de setembre amb 
el tradicional ball a càrrec de 
Miquel Jiménez.
El proper dilluns a partir de les 
nou del matí es durà a terme 

l’excursió-esmorzar-ball “Ca-
minada popular al Nucli Antic”. 
Com és costum els avis i àvies 
del Nucli Urbà pujaran fins a 
l’Ateneu, on esmorzaran amb 
els avis i àvies del Nucli An-
tic i faran ball, amenitzat per 
Fernando de Maxim. Durant 
aquesta activitat es retrà home-
natge al matrimoni de més edat 
del Nucli Antic, format per Fran-
cesc Torres Comellas i Maria 
Concepció de Clasca Arnó.
L’endemà dimarts 29 de setem-
bre els avis i àvies montbuiencs 
es desplaçaran fins el nord de 
la costa barcelonina i la Costa 
Brava per realitzar un creuer 
entre Santa Susanna i Blanes. 
L’excursió inclou dinar a l’Hotel 
“La Terrassa” de Platja d’Aro i 
també ball i fi de festa. El preu 
per persona és de 37 euros. 
L’autocar que portarà els avis 

Ha començat la Setmana de la gent gran de Montbui, 
que arriba a la seva 24a edició

MONTBUI / LA VEU

La Biblioteca Mont-Àgora 
posa en marxa un nou curs del 
Club de conversa i lectura en 
anglès donat l’èxit i l’interès de 
les edicions anteriors. Aquest 
club constarà de dues sessi-
ons mensuals i alternarà les 
lectures de llibres amb temes 
d’actualitat, amb el propòsit 
d’atendre una necessitat que 
s’observa des de fa temps. Les 
sessions estaran conduïdes 
per Gal·la Pons Torra, llicenci-

ada en Traducció i Interpreta-
ció, i podran participar-hi tots 
els ciutadans més grans de 16 
anys que tinguin un nivell mitjà 
d’anglès (Intermediate level) i 
vulguin practicar la conversa 
en aquest idioma. El curs co-
mençarà a l’octubre i finalitza-
rà el juny de l’any vinent. Es 
combinaran les lectures de 
llibres interessants amb di-
versos temes d’actualitat, per 
tal que els participants puguin 
practicar al màxim possible la 

conversa per parelles. Els lli-
bres de lectura procediran de 
la biblioteca, que en distribuirà 
un exemplar a cada partici-
pant. Les persones interessa-
des en participar en aquesta 
activitat cal que s’adrecin a la 
Biblioteca Mont-Àgora de Sta. 
Margarida de  Montbui per fer 
la inscripció i recollir els llibres. 
El curs és gratuït, només cal 
abonar 6 euros per a la ins-
cripció. (Passeig Catalunya, 
s/n – Tel. 938052666)

Conversa en anglès a la biblioteca Mont-Àgora

montbuiencs fins a la Costa 
Brava sortirà a les vuit del matí.  
El proper dimecres 30 de se-
tembre a partir de dos quarts de 
cinc de la tarda es durà a terme 
l’activitat de Petanca, a les pis-
tes municipals de La Vinícola. 
Hi haurà pica-pica per als par-
ticipants.
I el dia 1 d’octubre a partir de 
les sis de la tarda s’organitzarà 
la tradicional sessió de ball dels 
dijous, amb Joan Altarriba a La 
Vinícola.
El divendres 2 d’octubre s’or-
ganitzarà a Mont-Àgora el re-
cital musical “Els trobadors de 
Montbui”. Aquest esdeveniment 
comptarà amb l’actuació dels 
hereus de la rondalla montbui-
enca, “Nova Unió”, que compta 

amb una gran tradició pel que 
fa a la música popular de Mont-
bui. El recital començarà a les 
sis de la tarda i finalitzarà a les 
vuit del vespre.
I el dissabte 3 d’octubre a par-
tir de les 11 del matí es durà a 
terme una Tirada de Bitlles Ca-
talanes als jardins de l’Ajunta-
ment. Hi haurà pica pica per als 
assistents.
La 24a Setmana de la Gent 
Gran finalitzarà el diumenge 
4 d’octubre. A partir de les 11 
del matí s’organitzarà una Mis-
sa en honor als avis i àvies del 
municipi a la parròquia de Sant 
Maure.
I el mateix dia, però a partir de 
les dues de la tarda, es durà a 
terme a l’Espai de Salut i Esport 
Mont-aQua el tradicional Dinar 
dels Avis i les Àvies de Montbui. 
Es lliurarà durant el tradicional 
dinar-gala una placa comme-
morativa al matrimoni de més 
edat del Nucli Antic, format 
per Antonio Cervera Ortega i 
per Trinidad Garcia Camacho. 
També s’homenatjarà a la pare-
lla de més edat del Nucli Antic 
formada per Francesc Torres 
Comellas i per M. Concepció de 
Clasca Arnó.        
Els tiquets per a aquesta cele-
bració es poden adquirir al Ball 
de la Gent Gran (CCC La Viní-
cola) i també a l’oficina mont-
buienca de CaixaBank, al preu 
de 10 euros.

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

ES LLOGA DESPATX AL 
CENTRE D’ IGUALADA

- 200€ al mes
- Sense despeses de comunitat

- WIFI Inclosa
- Serveis neteja, calefacció 

inclosos
Interessats trucar:

608 408 140

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA
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LA POBLA DE C. / LA VEU

La regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt organitzarà, el dis-
sabte 26 de setembre, una 
nova edició del Concurs de 
Pintura Ràpida Infantil “Premi 
Gumersind Bisbal”, quer serà 
la trenta-dosena. L’activitat tin-
drà lloc a les 5 de la tarda a la 
plaça de l’Ajuntament.
El concurs està obert a tots els 
nens i nenes d’entre 3 i 12 anys 
i està dividit en quatre categori-

es: de 3 a 5 anys, de 6 i 7 anys, 
de 8 i 9 anys i de 10 a 12 anys. 
Els tres primers guanyadors de 
cada categoria rebran una me-
dalla, obsequi de l’Ajuntament. 
Entre tots els participants se 
sortejarà una bicicleta, obse-
quiada també per l’Ajuntament. 
Els nens i nenes cal que portin 
llapis i colors. Hi haurà bere-
nar per a tots els participants. 
Aquesta activitat està inclosa 
dins de la programació de les 
Festes Culturals. 

32a. edició del Concurs de 
Pintura Ràpida infantil de la 
Pobla de Claramunt

LA POBLA DE C. / LA VEU

El grup del Camp de Tarra-
gona Stromboli Jazz Band va 
omplir de música i diversió, el 
dissabte 19 de setembre a la 
nit, la Sala Gran del Castell 
de Claramunt. Aquest concert 
formava part de la programa-
ció de les Festes Culturals 
i va tancar el cicle “Música 
als Castells”, que organitza 
la Fundació Privada Castells 
Culturals de Catalunya i que 
va arribar a la vint-i-cinquena 
edició.
La formació va oferir un reper-
tori en què va combinar els 
grans temes de dixieland amb 
estàndards d’altres gèneres 
jazzístics, alguna banda sono-
ra de pel·lícules i adaptacions 
de músiques populars. Peces 
com Summertime o Pink Pant-
her Theme  van sonar a la 
Sala Gran.
Els cinc músics de Stromboli 
Jazz Band, amb un aire juvenil 
i desenfadat, van interactuar 
amb el públic, que hi va parti-
cipar activament i es va sentir 
part de l’audició. El grup tarra-
goní està integrat per: Josué 
García, trompeta; Raül Cid, 
trombó i veu; Ton Solé, banjo i 
Ukelele; Ismael Carles, tuba, i 
Sergi Cabrera, bateria.
Stromboli Jazz Band va treu-
re el seu primer disc, Smile, 

el febrer de 2013. La forma-
ció es va presentar el febrer 
de 2012 i des d’aleshores ha 
realitzat més de 200 actuaci-
ons. Ha participat en diferents 
festivals, com el 47è Festival 
de Jazz de San Sebastián, el 
Festival de Dixieland de Tarra-
gona o el Festival Roca Fora-
dada de Torredembarra.
El concert de jazz el va or-

La diversió del jazz omple la Sala Gran 
del Castell de Claramunt

ganitzar la regidoria de Cul-
tura de l’Ajuntament dins de 
les propostes de les Festes 
Culturals, que es van iniciar 
a principi de setembre i que 
s’allargaran l’octubre i el no-
vembre. Exposicions, un con-
cert de música clàssica i un de 
rock melòdic són algunes de 
les activitats que es portaran a 
terme durant aquests mesos.

LA POBLA DE C. / LA VEU

El nucli antic de la Pobla de 
Claramunt va acollir, el diu-
menge 20 de setembre, una 
nova edició de l’Exposició-Fira 
d’Art, que va arribar a la vuite-
na edició. Aquesta activitat la 
van organitzar les regidories 
de Cultura i de Benestar So-
cial de l’Ajuntament i formava 
part del programa de les Fes-
tes Culturals, que es van inici-
ar a principi de setembre i que 
s’allargaran els mesos d’octu-
bre i novembre.
A partir de les 10 del matí i 
fins a les 2 del migdia, entre 
els Jardinets, la plaça de l’Es-
glésia i el carrer Major hi ha-
via una trentena de parades 
on els visitants podien trobar 
diversos productes elaborats 
de manera artesanal. Hi ha-
via pastissos, jocs per a la 
quitxalla, bijuteria, espelmes, 
peces de patchwork, de fusta, 

moneders fets amb pell, tren-
cadissos, entre molts d’altres 
objectes.
El bon temps va afavorir l’as-
sistència de públic. La major 
afluència de visitants va ser 
entre les 12 i les 2 del migdia. 
La Fundació SiD Moskitia, que 
va participar com ja fa unes 
quantes edicions a l’Exposi-
ció-Fira d’Art, va sortejar un 
quadre. El número guanyador 
va ser la sèrie del 331 al 340 
i la persona premiada es pot 
adreçar a l’Ajuntament, en ho-
rari d’oficina, a buscar l’obra.
Els expositors, la majoria de la 
Pobla tot i que també n’hi ha-
via d’altres poblacions, van ser 
obsequiats amb l’esmorzar i 
amb un record de l’activitat. 
Al final es va fer una fotografia 
de grup dels firaires. Tan ells 
com el públic en general van 
valorar la iniciativa com a molt 
positiva.

La 8a edició de l’Exposició-
Fira d’Art, de nou, tot un èxit

LA POBLA DE C. / LA VEU

L’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt va aprovar, en el 
Ple ordinari del dijous 17 de 
setembre, una moció de su-
port a la població refugiada 
víctima dels conflictes armats 
a la Mediterrània, en concret, 
als sirians. El punt es va apro-
var amb els vots favorables de 
tots els regidors del Consisto-
ri: CiU, Participa# volemuna-
poblamillor, Junts per la Pobla 
i ERC.
L’alcalde, Santi Broch, va ma-
nifestar que és una situació 
“complicada però s’ha de fer 
alguna cosa”. Broch va dir que 
“s’intentarà establir alguna 
línia d’ajuda en coordinació 
amb el Consell Comarcal de 
l’Anoia, bé sigui econòmica o 
amb aliments”. 
La moció aprovada és la pro-
posta elaborada per l’Asso-
ciació Catalana de Municipis 
(ACM), el Fons Català de Co-
operació al Desenvolupament 
i la Federació de Municipis de 

Catalunya (FMC). En aquest 
text s’insta el Govern espanyol 
i el de la Generalitat de Cata-
lunya a fer una sèrie d’actua-
cions en favor dels refugiats. 
També, entre altres punts, es 
proposa “treballar en la sen-
sibilització de la població del 
municipi sobre la realitat de 
les persones refugiades i la 
dinamització de la xarxa social 
solidària”.
A més d’aquesta moció, en 
aquest Ple es va aprovar, amb 

L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt 
donarà suport als refugiats sirians

els vots a favor de CiU, Partici-
pa i ERC i l’abstenció de Junts 
per la Pobla, la continuïtat del 
Consistori poblatà a l’Associa-
ció de Municipis per a la Inde-
pendència (AMI). La proposta 
d’acord va ser presentada 
pel grup municipal d’ERC. En 
aquest mateix sentit, i a pro-
posta de CiU, es va aprovar 
una moció de suport al Corre-
llengua d’enguany. El punt es 
va aprovar per unanimitat.
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LA PIOMETRA
La piometra es defineix 
com una acumulació de 
pus a l’interior de l’úter, 
que pot anar des de pocs 
mil.lílitres fins a varis 
litres. En la gossa està 
relacionat amb una alte-
ració hormonal, durant 
l’etapa sexual que succe-
eix al zel. Per tractar-la , 
s’administren antibiòtics 
i fluidoteràpia, entre 
d’altres, i generalment 
s’ha de recórrer a la cirur-
gia per extirpar l’úter i 
els ovaris( ovarihisterec-
tomia).
L’edat és un factor impor-
tant?
Encara no es coneix la 
veritable incidència de 
la piometra en gosses, 
s’accepta que augmenta 
a mesura que envelleix, 
però pot presentar-se a 
qualsevol edat després 
del primer zel. La majoria 
dels casos es produeixen 
en femelles que tenen 
entre 4 i 10 anys ja que, 
teòricament, es produeix 
després de varies expo-
sicions de l’úter a la pro-
gesterona, encara que 
aquesta no sigui la única 
causa. Símptomes més 
freqüents
Els signes clínics que 
apareixen en les feme-
lles amb piometra varien 
segons la gravetat  de 
la malaltia. No obstant, 
alguns es troben en la 
majoria dels cassos i 
permeten diagnosticar 
aquesta patologia, espe-
cialment si la femella 
ha estat en zel durant 
els últims 30 a 60 dies.- 
Depressió, increment de 
la ingesta d’aigua i pro-
ducció d’orina, anorèxia, 
deshidratació, abdomen 
distès, vòmits

E l  Cane Corso  o  I ta l ià  és  una 
raça  de  gos  d ins  del  grup dels 
molosos,  és  a  d i r  const i tuc ió 
musculosa ,  fortes  mandíbules, 
gran cap i  musel l  curt ,   que 
reuneix  en  les  seves  caracte-
r í s t iques  un aspecte  ferotge, 
potent  i  dec id i t .  E l  Cane Corso 
és  un gos  de  ta l la  mit jana a 
gran,  fortament  construït , 
robust  però  e legant ,  amb mús-
culs  potents  i  extensos,  molt 
d ist ingit ,  expressa  força ,  agi l i -
tat  i  res istència . 

La  conformació  general  és  la 
d ’un  mesomorf  e l  t ronc  és  més 
l larg  que a l t ;  harmònic  pel  que 
fa  a  la  grandàr ia  i  inharmònic 
pel  que fa  a ls  perf i l s.

Té  e l  pèl  curt ,  l luent ,  br i l lant , 
adherent ,  ferm,  molt  dens,  amb 
una l leu  capa de  sub-pèl  que 
s ’accentua a  l ’h ivern ,  sense  que 
mai  arr ib i  a  af lorar  sobre  e l  pèl 
de  cobertura ,  a ixò  e l  fa  res is -
tent  a  les  baixes  temperatures. 
Podem trobar  de  color  negre, 
gr is  p lom,  gr is  p issarra ,  gr i s 

c lar,  comú c lar,  vermel l  cerva-
te l l ,  l leonat  fosc  i  t igrat  ( rat l les 
sobre  un fons  de  color  l leonat  o 
gr is  de  matisos  d iversos) . 

Admesa una pet i ta  taca  b lanca 
a l  p i t ,  a  la  punta  dels  peus  i 
sobre  la  canya nasal .

Gos  de  guàrdia ,  de  protecc ió ,  de 
pol ic ia  i  de  rastre.
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El subscriptor/lector de “Pa amb oli i xocolata” (LA VEU) amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a “Les deus aventura” 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 “Les deus aventura”, així com de les activitats 
publicitàries i campanyes promocionals que “Les deus aventura” o LA VEU puguin portar a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD). 
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Pol
Llorens 

Rodríguez
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...................................................
...................................................

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

Nom: 
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SORTEGEN:
UN FORFAIT 
CIRCUIT PER  

A 2 PERSONES
Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

Dilluns 14 de setembre, ¾ de 8 
del matí, primer dia de curs, pri-
mer dia del nou institut d’Igua-
lada, l’institut Badia i Margarit. 
Entrem a l’institut i hi trobem 7 
professors engrescats que es fan 
la foto del primer claustre del 
Badia i Margarit. Res fa pensar 
que les obres acaben d’acabar i 
que ells han treballat tot el cap 
de setmana. L’institut està com-
pletament decorat i només hi fal-
ten els canons i el conserge. Són 
5 aules, una aula-laboratori, sala 
de professors, despatx, conserge-
ria i una entrada que diuen els 
professors “avui i moltes estones, 
serà una aula més”. 
A fora s’esperen els alumnes i 
molts pares i mares, retroba-
ments esperats i inesperats –tu 
també vens al Badia i Margarit?- i 
un bullici de converses sobre com 
hauran quedat les aules i si ahir 

encara hi havia operaris.
A les 8 menys 5 els professors 
obren la porta. Els pares i mares 
preguntes i els alumnes corren; 
tothom vol ser el primer d’entrar 
al nou institut. Temps de pujar les 
escales –construïdes integrades 
a l’edifici de l’escola- i ja tothom 
seu en rotllana. Primer la direc-
tora passa llista: falten dos alum-
nes. Un havia avisat, el secretari 
truca a l’alumne que falta i ve de 
seguida: tantes vacances, s’havia 
despistat. 
Les presentacions són ràpides i la 
benvinguda de la directora, Judit 
Serra, deixa a més d’un una mica 
desconcertat: “qui està nerviós?” 
i la primera en aixecar la mà és 
ella mateixa; “qui suspendrà al-
guna matèria?” fantàstic, ningú 
aixeca la mà; “que aixequi la mà 
l’alumne a qui haurem de casti-
gar?” i ningú aixeca la mà. Ella i 

Nou curs, nou institut a Igualada

Xavi Patiño, secretari, emfatitzen 
la idea que tot anirà molt bé i que 
no estan disposats a vigilar i cas-
tigar. “Som profes, no policies”, re-
marca el secretari, “així que ja ho 
sabeu, heu vingut aquí a apren-
dre, i a passar-ho molt bé apre-
nent. Els professors us ajudarem, 
però no volem castigats, ni un!”, 
puntualitza la directora. 
Els alumnes es descoren unes 
estrelles amb el nom i la data de 
naixement, la professora Xesca 
Vela els diu que tots som estre-
lletes del Badia i Margarit. A con-
tinuació, els professors fan una 
demo del que els alumnes hauran 
de fer i s’ordenen per edat. Això 
sembla que agrada als alumnes, 
s’escapa més d’una rialla. Després 
ho fan els mateixos alumnes i fa 
goig veure com tothom es mou 
pel vestíbul sense parlar. Sembla 
que aquests nanos portin tot l’es-
tiu junts. Acabat el joc, descobrim 
que la Desi és la gran del centre, 
i l’Igor el més petit. Aquest joc 
serveix per assignar penjadors, al 
mateix vestíbul, on tothom cuida-
rà tot el que hi ha al seu penjador 
i el que hi ha al deu seu “germà 
petit”. 
Els penjadors a la vista de tothom 
sobten, però directora i secretari 
comenten que ho van veure en 
un viatge a un institut de Sonder-
hausen (Alemanya) i que si allà 
funcionava, aquí també. “S’ha de 
confiar amb els alumnes, pugen 
de primària i molts tenien el pen-

jador a fora de l’aula.”, comenta 
la directora. Els penjadors a fora 
no és l’únic que sorprèn d’aquest 
institut: les aules no tenen núme-
ro, sinó nom propi: aula Josefina 
Rigolfas, aula Oliver Sacks, aula 
Pina Bausch… I un cartell amb 
l’explicació de cada personatge.
Després del joc, es fa l’assignació 
de grups amb els tutors, el Jordi i 
la Xesca, i primer pati. I pujant del 
pati, qüestions pròpies del primer 
dia: agenda, horaris i material. 
I de seguida, el segon pati, amb 
esmorzar per part de l’escola: pa 
amb formatge i xocolata. I aca-
bat el segon pati, la primera feina 
escolar: representar l’institut que 
volem en un full gran que es pen-
jarà a les escales. 
A les 14.20 ja tothom està molt 
cansat, moltes emocions i una 
jornada molt llarga. Judit Serra 
comenta que “A P3 fan adapta-
ció, potser també s’hauria de pre-
veure una adaptació per 1r ESO, 
la majoria d’aquests alumnes 
vénen de matins escolars de 3 ho-
res, i avui han estat aquí 6 hores i 
35 minuts. D’alguna manera, no-
saltres avui hem fet aquesta pri-
mera adaptació, fent l’horari però 
sense fer la classe per matèries. 
Demà farem 4 hores de classe i 
dues hores d’activitats més”.
A les 14.40 tothom marxa molt 
content, demà seguim. El curs 
2015-16 ja ha començat i el nou 
institut d’Igualada ja funciona.

Judit Serra 

Aquest és el lema que ens hem 
proposat per aquest nou curs que 
tot just acabem d’iniciar. Un curs 
que com sempre comença ple de 
novetats, projectes i il·lusions. 
Cada any, des de la Fundació Es-
colàpies, juntament amb el lema 
es proposa dos valors bíblics. 
Enguany els escollits són la re-
cerca de la veritat i la senzillesa. 
Aquests es treballaran en dife-
rents activitats al llarg del curs  ja 
que volem encomanar al nostre 
alumnat l’assertivitat i el fet de 
descobrir el valor de les coses sen-
zilles en la vida de cada dia. 
En una societat on el coneixe-
ment es desenvolupa i evolu-
ciona més ràpid, ara més que 
mai, també  volem potenciar les 
competències socioemocionals 
que configuren una personalitat 
sòlida i capaç de fer front a les 
dificultats socials que es puguin  
presentar al llarg del seu desen-
volupament com a persona i tot 
això sempre des de la confiança i 
l’amor, des del nostre estil educa-
tiu que té com a premissa fer un 
món millor. 
L’acció tutorial juntament amb 
el dia a dia en els diferents es-
pais, moments, àrees, activitats, 
tallers, projectes ens ajuden a 
anar transmetent el nostre ide-
ari. En aquesta línia i al llarg del 
curs realitzarem un treball en-
torn les emocions. A controlar 
les emocions no s’aprèn d’avui 
per demà, és un viatge que dura 
tota la vida. Si treballem la nos-
tra intel·ligència emocional ens 
comunicarem molt millor, sabrem 
fer una lectura més objectiva de 
les situacions que visquem, en de-
finitiva viurem més plenament, i 
ens ajudarà a desenvolupar-nos  

tant personalment com profes-
sionalment. Podem aprendre 
molt de nosaltres mateixos, si 
escoltem les nostres emocions. El 
resultat d’aquest treball l’exposa-
rem a la celebració del certamen 
literari que realitzarem a l’abril. 
Com cada curs també hem seguit 
renovant i innovant els nostres 
espais. Tant és així que aquest 
curs estrenem aula de música. 
Una aula del tot insonoritzada, 
amb pantalla digital i projector, 
equip de so, instruments Orff, i 
amb diferents espais: un per tre-
ballar, un per tocar instruments i 
un altre per fer danses. 
Com tots sabem la música està 
present al llarg de la nostra vida. 
És una expressió emocional molt 
important i per aquest motiu és 
essencial que els nens i nenes, 
especialment en edats primeren-
ques, en puguin gaudir. A més, 
existeixen diferents estudis que 
determinen que la música té una 
influència molt positiva en el de-
senvolupament cognitiu, creatiu, 
intel·lectual i psicològic dels més 
petits, i també, alguns científics 
han provat que aquesta estimu-
la l’hemisferi esquerre del nostre 
cervell, el qual és l’encarregat 
del desenvolupament d’activitats 
bàsiques com l’aprenentatge del 
llenguatge, l’escriptura, els núme-
ros i l’ús de la lògica.
Per tot això cal que seguim vet-
llant pel desenvolupament in-
tegral de la persona i les seves 
sensibilitats.
Les nostres il·lusions i els nostres 
reptes han estat servits. Només 
ens resta desitjar-vos molt bon 
curs a tothom!!!  

“Màscares fora!”, nou lema de 
les Escolàpies per aquest curs

       

GAUDEIX DEL TEU 
GOS FENT ESPORT

L’esport en el gos de ciutat és molt 
important. Un gos que practica 
algun esport regularment obté un 
bon equilibri físic i mental i serà un 
gos amb una bona conducta dins 
i fora de casa. Et donem cinc raons 
per practicar esport amb el teu gos.
1- Beneficis físics: L’esport enforteix 
el sistema cardiovascular, esquelètic 
i muscular. Al mateix temps manté 
un pes adequat i baixa el risc de con-
traure malalties.
2- Beneficis psicològics: Practicar 
qualsevol disciplina baixa els nivells 
d’estrès que pugui haver acumulat 
la nostra mascota durant el dia. 
Això li permet mantenir un bon  
equilibri.
3- Sistema educatiu: En cada esport 
hi ha ordres de comandament les 
quals el gos accepta i aprèn junt 
amb les regles. 
4- Augment del vincle amo-gos: 
Practicar esport amb la nostra mas-
cota crea un vincle molt especial 
entre nosaltres i ell. L’esport aug-
menta la felicitat que el nostre gos 
sent al estar en la nostra companyia.
5- Els nostres beneficis: Dedicar una 
estona a fer esport amb el nostre 
gos ens portarà a gaudir nosaltres 
mateixos de tots els beneficis salu-
dables d’aquesta pràctica, tant físics 
como psicològics. Que el nostre gos 
practiqui esport ens pot ajudar a 
prevenir problemes de compor-
tament, com ara la ansietat per 
separació, destrossar coses de casa, 
bordar per avorriment, ganes de 
cridar l’atenció, llepar-se excessiva-
ment la pell, entre d’altres. L’esport 
ajuda a la nostra mascota a canalit-
zar l’excés d’energia aconseguint un 
gos calmat dins la nostra llar. 

Practica esport, practica’l 
amb el teu gos!
Escola canina Rivalcan, camí 
del cementiri, s/n. Sta. Mgda de 
Montbui 659 430 893
https://clubdeagilityrivalcan.
wordpress.com/

Luis Luque
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Carmel·la Planell
Historiadora
i fotògrafa

 Si bé, d’antuvi, en aquesta Plaça 
val a assenyalar que hi havia nas-
cut un insigne escultor igualadí 
d’obres d’estètica neoclàssica, en 
Celdoni Guixà i Alzina; de gran 
instal·lat a Barcelona, amb unes 
reeixides escultures als Parcs de 
la Ciutadella i de Montjuic, entre 
d’altres. Emperò, potser les obres 
que ens són més properes són les 
escultures de la Mare de Déu dels 
Àngels i de la Verge en posició 
horitzontal, a la Basílica de Santa 
Maria, a més de la imatgeria que 
ocupava els establiments avui des-
apareguts de Cal Senyor Magí i de 
Cal Parera, i de la històrica Farmà-
cia Bausili. 
Un altre personatge que, en aquest 
indret, hi va trobar el bressol va 
ser el doctor Antoni Pujades i Man-
yans, un celebrat metge i cirurgià, 
també amb residència Barcelona, 
on després del seu exili va arribar 
a ser governador civil de la capital 
catalana, alhora que el seu prestigi 
en el camp de la psiquiatria va por-
tar-lo a ser el fundador de l’abans 
anomenat Manicomi de Sant Boi 
de Llobregat.
Tanmateix, en una Plaça consti-
tuïda per una edificació força anti-
ga, a excepció d’un bloc de pisos 
de notòria alçaria, entre botiguers 
i veïns, tothom s’enorgulleix de la 
respectable presència -avui ubi-
cada en un nou emplaçament- de 
l’Estàtua d’Hèrcules, una obra es-

Plaça del Pilar 2a part. Algunes cites inexcusables.

L’estàtua d’Hèrcules    © Carmel·la Planell

cultòrica de l’escultor igualadí Jo-
sep Campeny i Santamaria, qui –
tal i com es contempla en aquest 
cas- va especialitzar-se en el mo-
delatge  animalístic, avinentesa 
per qual va ser merescudament  
premiat. En aquest sentit, una 
anàlisi històrica i artística no pot 
passar per alt la tradició cultural 
de l’artista en  subratllar en la fi-
gura de l’Hèrcules les tendències 
pròpies del realisme escultòric de 
tombants del XIX, tot incorporant 
la tradició mitològica clàssica a la 
modernitat d’un neoclassicisme 
català amb evidents signes del 
barroc i del romanticisme.
Aquí, l’Hèrcules, un dels herois 
més emblemàtics de la mitologia 
clàssica, esdevé una sol·licitada 
figura per a ser representada 
dins de l’art públic, per a enal-
tir al gran paladí civilitzador 
d’Occident, en una escenificació 
en què ofega l’àguila. L’escultura, 
doncs, des d’un fantàstic drama-
tisme, presenta a Hèrcules nu 
amb la pell de lleó cobrint-li la 
cintura en l’acte tens d’engrapar 
amb força una àguila que es re-
sisteix a l’ofec amb un esplèndid 
desplegament de les seves ales; 
un conjunt en definitiva d’un har-
mònic dinamisme. 

Perspectiva de la Plaça © Carmel·la Planell

Placa commemorativa © Carmel·la Planell

The vegetables
Les verdures

Potatoes
Patates

Garlic
   All

Onion
Ceba

Tomato
Tomàquet

Le�uce
Enciam

E�plant
Albergínia

Cucumber
Cogombre

Peas
Pèssols

Ca�ot
Pastanaga

Pumpkin
Carbassa

Pe�er
Pebrot
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Conca d’Òdena

L’ESPELT / LA VEU

Aquest dissabte, dia 26 de 
setembre, se celebrarà la 4a 
edició de la Fira de la Cerve-
sa Artesana de l’Espelt. Co-
mençarà a les 11 del matí i 
durarà fins les 12 de la nit. La 
fira està organitzada per l’as-
sociació d’amics de la cerve-
sa artesana La Bromera. 
Durant la Fira es ompta-
rà amb la presència de 15 
cervesers, 5 dels quals són 
locals: Els Minairons, Tous 
d’Anoia, L’Espina de Ferro, 
La Segarreta i La Bromera, 
a més d’altres productors de 
renom a Catalunya: Beercat, 
La Calavera, La Sitgetana, 
Reptilian, Gàrgola, Gat Graz, 
l’Ò, Pochs, Tro Ales i Zuloga-
arden. Cal destacar que tres 
dels cervesers (Minairons, 

Dissabte, 4a edició de la Fira de Cervesa 
Artesana de l’Espelt

Espina de Ferro i La Sitge-
tana) portaran una cervesa 
elaborada especialment per 
a la fira.
A més de cerveses artesa-
nes, la Fira tindrà una oferta 
musical, gastronòmica i lú-
dica. Cap al migdia hi haurà 
2 paelles a càrrec de Paella 
Mòbil, una de les quals serà 
vegetariana. El Clot i el Cen-
tre de l’Espelt tindran pizzes, 
fideuas, pinxos, tapes i ham-
burgueses, tot a preus popu-
lars.
Hi haurà sessions de DJ du-
rant tot el dia a càrrec de Pe-
ter Coates i Max Palmer. La 
música en directe començarà 
a la tarda, amb en Quico 13, 
que interpretarà unes versi-
ons acústiques a més d’al-
guna cançó pròpia de 18h a 

ÒDENA / LA VEU

La 5a edició de la Fira de la Vi-
nyala va omplir el nucli d’Òde-
na de persones de la Conca 
d’Òdena i d’altres punts de 
Catalunya. Hi havia diferents 
estands de productes arte-
sans, tant d’alimentació com 
d’estris relacionats en el món 
del cargol; no hi faltaren les 
vinyales (prop de 1.000 qui-
los cuinades de diferents ma-
neres) ni les begudes com la 
cervesa, el vi i el cava, a més 
de productes com samarretes 
pintades, estalvis, bijuteria, 
ceràmica artística, cargols fets 
de diferents materials, llibres 
del món de la gastronomia del 
cargol,... I és que també es 
comprovà en directe l’art acon-
seguit pels oficis tradicionals: 
hi havia el cisteller, el bufador 
de vidre, qui feia fang, el pica-
pedrer, l’escultora i el ferrer. A 
més, al llarg de tot el matí es 
van practicar jocs infantils i es 
crearen cargols de fang amb 
la closca real d’aquest animal.
Recordem que el vinyal, tam-
bé conegut com cargol de les 
vinyes, ha pres la denomina-
ció peculiar i pròpia de vinyala 
a l’entorn del municipi d’Òde-
na. En altres zones de Cata-
lunya també és conegut com 
el cargol cristià i, fins i tot, com 
el cargol jueu. Aquest tipus de 
cargol va ser el protagonista 
d’aquesta festa que s’ha ben 
consolidat.
En el mateix marc de la Fira, 
a partir de les 11 del matí, se 
celebrà la Festa de la Verema, 
que enguany va dur a terme 
l’Associació de Petits Viticul-

tors de la Conca d’Òdena i fou 
presentada per membres de la 
Comissió del Pubillatge d’Òde-
na. L’Associació del Carrer de 
la Guixera, que ha dut a terme 
durant 19 anys consecutius la 
Festa de la Verema, enguany 
ha passat el relleu. I a conti-
nuació s’atorgaren diferents 
premis, el de la Vinyala a la 
Pagesia, que l’alcalde d’Òde-
na, Francisco Guisado li donà 
a En Jaume Cañellas Pons, 
conegut com el Jaume de Cal 
Casalons, i també es comme-
moraren a l’avi, En Victoriano 
Hornos Ruiz (nascut a Pra-
dos de Almijo el 16 de juny de 
1924) i a la iaia, Na M. De los 
Ángeles Zarza Fuentes (nas-
cuda a Nerva el 23 de març de 
1919) més grans del municipi. 
Els seus familiars recolliren 
les plaques commemoratives 
i les vinyales de ferro forjat fe-
tes pel ferrer de Matadepera 
Pere Porcar, les hi donaren el 
regidor de cultura Valentín Ro-

bles i el mateix alcalde. 
D’altra banda es va fer la dis-
tinció de la Vinyala agraïda, 
a càrrec de la Confraria de 
la Vinyala, a l’ADF d’Òdena. 
El confrare major Francesc 
Puertas fou l’encarregat de 
donar-la i de repartir els diplo-
mes individuals als membres 
de l’ADF odenenca.
Les 6.500 persones que gau-
diren de la 5a edició de la Fira 
de la Vinyala d’Òdena, van 
poder degustar productes com 
vinyales, embotits, formatges, 
les postres del Forn d’Òdena, 
cervesa, vi i cava, que oferien 
diferents establiments, restau-
rants i productors.
A més es va poder gaudir de 
dues exposicions, la de la 
casa del cargol i la de fòssils 
d’animals i corals de la Conca 
d’Òdena que cedí el senyor 
Manuel Fernández.
Els carrers Rosari, Verdaguer i 
la Plaça Major, estaven deco-
rats amb cargols que pintaren 

La Fira de la Vinyala reparteix prop de 1.000 quilos de cargols
els alumnes de l’Escola Cas-
tell d’Òdena i guanyaren el 
concurs de dissenys de pintar 
vinyales els següents alumnes 
de la mateixa escola: el Ro-
ger Olalla, la Zahira, l’Ariadna 
González i la Lara Bernal.
La Fira de la Vinyala, organit-
zada per l’Ajuntament d’Òde-
na i coordinada per Mapa-
mundi produccions, rep la 
col·laboració de la Diputació 
de Barcelona, el Consell Co-
marcal de l’Anoia, la Confra-
ria de la Vinyala, i la Xarxa de 
Productes de la Terra.
I per acabar, també inclosa en 
la programació de la 5a Fira 
de la Vinyala d’Òdena, el diu-
menge 4 d’octubre se celebra-
rà una caminada per la zona 
del Raval d’Aguilera i Samun-
tà tot veient cabanes de pedra 

19h, seguit per The Saturday 
Blues Project amb un reperto-
ri de blues-rock de 19:30h a 
20:30h, i finalment els Mantis 
Panties actuaran de 21h a 
22h amb un repertori de folk 
acústic.
Com a activitats paral·leles hi 
haurà una xerrada sobre el 
procés d’elaboració de la cer-
vesa, a més d’un espai amb 
inflables per a tots els infants. 
La fira d’enguany té com a 
patrocinadors l’Ajuntament 
d’Òdena, Gràfiques Pons, 
El Centre de l’Espelt, Airfoc, 
i Igra. També hi haurà una 
àmplia zona d’aparcament a 
l’entrada de l’Espelt.
Des de l’associació La Brome-
ra volem animar als anoiencs 
a assistir i gaudir d’aquest es-
deveniment tan únic. 

seca. El recorregut serà de 10 
km, aproximadament. Qui es-
tigui interessat s’haurà de pre-
sentar a les 8.30 h al Parc de 
la Font, lloc on també clourà 
l’excursió, que és organitza-
da per la Colla Excursionista 
Òdena Matinera.

ÒDENA / LA VEU

El passat divendres quan s’apa-
garen les llums de la platea del 
Teatre Unió Agrícola, i començà 
l’actuació del poeta Marc Frei-
xas i el cantant Albert Gámez, 
l’espai quedà immers en un cli-
ma intimista constant. Els dos 
artistes aconseguiren el lema 
que hi havia escrit: “Tu i jo tren-
quem murs amb poesia i músi-
ca”. La bona veu de Gámez es 
complementava perfectament 
amb la poesia de Freixas.
Una cinquantena de persones, 
tingueren el goig de gaudir del 
concert intimista, basat en el lli-
bre Amor i Silenci.
El Cicle de concerts a les Cape-
lles de Can Macià i de Sant Mi-
quel torna el divendres 2 d’octu-
bre a la Capella de Sant Miquel 
amb AcordCello.

Excel·lent concert 
d’Albert Gàmez i Marc 
Freixas

Felicitats de
 part de tota

 la família!
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Anoia Sud  

MASQUEFA / LA VEU

Masquefa ja ho té tot a punt 
per celebrar la Setmana de 
la Gent Gran, que comença-
rà el dilluns 28 de setembre i 
s’allargarà fins al diumenge 4 
d’octubre amb una àmplia i va-
riada agenda d’activitats.
Aquest any La Setmana arriba 
amb dues novetats destaca-
des. D’una banda, el canvi de 
dates per fer-la coincidir amb 
la commemoració del Dia In-
ternacional de la Gent Gran 
(1 d’octubre). I d’altra banda, 
el fet que, el darrer dia de La 
Setmana, el diumenge 4, Mas-
quefa acollirà la celebració del 
Dia Internacional de la Gent 
Gran de l’Anoia, que portarà 
fins a la nostra vila moltes per-
sones grans vingudes d’arreu 
de la comarca. 
Organitzada pel Consell de la 
Gent Gran de l’Anoia del Con-
sell Comarcal, aquesta cele-
bració té lloc cada any en un 
municipi anoienc, i en les sis 
edicions que ja se n’han fet ha 
anat augmentant la participa-
ció any rere any. El 2014 es 
va celebrar a Vallbona amb la 
presència de fins a 400 perso-
nes. El diumenge 4 d’octubre, 
doncs, les persones grans 
d’arreu de la comarca que 
es desplacin fins a Masquefa 
podran compartir una bona 
estona gaudint de diverses 
activitats festives i populars, 
a més de descobrir i conèixer 
una mica millor la nostra vila 
mitjançant algunes visites gui-
ades.
En concret, es farà una missa 
a la Parròquia de Sant Pere, 
una visita a La Fàbrica Roge-
lio Rojo -avui reconvertida en 
un complex municipal d’equi-
paments per a les persones-, 
i una visita al Centre de Re-
cuperació d’Amfibis i Rèptils 
de Catalunya (CRARC), un 
equipament únic a l’estat i un 

dels pocs que hi ha a Europa. 
També hi ha programades les 
actuacions de la Colla de Ge-
ganters i Grallers i la Colla de 
Ball de Bastons de Masquefa, 
un dinar de germanor amb pa-
ella, i un ball popular per tan-
car la diada.
Però abans, ja des de dilluns 
i fins dissabte, la Setmana de 
la Gent Gran farà que els mas-
quefins gaudeixin de sis inten-
sos dies, amb activitats com 
ara cinema, màgia, classes de 
ball amb ritmes llatins, un ta-
ller-xerrada sobre històries de 
vida, un ball popular, la visita 
al Museu de les Cultures del 
Vi de Catalunya i a Bodegues 
Torres, i una obra de teatre.

Dilluns, 28 
CINEMA 
“Ocho apellidos vascos” 
18.00 h. Sala Polivalent de La 
Fàbrica Rogelio Rojo

Dimarts, 29 
ESPECTACLE DE MÀGIA 
A càrrec de Manel el Mag 
18.00 h. Sala Polivalent de La 
Fàbrica Rogelio Rojo

Dimecres, 30 
CLASSES DE BALL AMB RIT-
MES LLATINS INDIVIDUALS 
(tango, salsa, cúmbia...) 
A càrrec de Fernando Orihu-
ela 
De 18.00 a 20.00 h. Sala Po-
livalent de La Fàbrica Rogelio 
Rojo

Dijous, 1 
TALLER - XERRADA “Història 
de vida” 
Recollirem fets importants al 
llarg de la nostra vida... 
A càrrec de Sara Godoy edu-
cadora i escriptora de contes 
Després de la xerrada hi hau-
rà un petit refrigeri 
18.00 h. Casal d’Avis

Divendres, 2 
COCA I BALL 
A càrrec del Grup Choffers 
18.00 h. Sala Polivalent de La 
Fàbrica Rogelio Rojo

Dissabte, 3 
VISITA AL VINSEUM (Museu 
de les Cultures del Vi de Cata-
lunya) i BODEGAS TORRES 

Del 28 de setembre al 4 d’octubre, Setmana de la Gent Gran a Masquefa

MASQUEFA / LA VEU

Puntaires masquefines i de 
moltes altres localitats veïnes 
participaran aquest dissabte, 
26 de setembre, en la quinze-
na Trobada de Puntaires de 
Masquefa per mostrar la seva 

habilitat amb el laboriós art de 
les puntes de coixí. La trobada 
es farà a la Plaça de l’Estació 
a partir de les 5 de la tarda. En 
cas de pluja, es traslladarà a 
cobert, a la Sala Polivalent de 
La Fàbrica Rogelio Rojo.

Aquest dissabte, Trobada de 
Puntaires

a Vilafranca del Penedès 
Preu 14€ 
Sortida davant de l’Ajunta-
ment a les 09.00 h. 

TEATRE “POLÍTICAMENT IN-
CORRECTE” 
A càrrec del Grup de Teatre de 
La Beguda 
18.00 h. Sala Polivalent de La 
Fàbrica Rogelio Rojo

Diumenge, 4 – DIA INTERNA-
CIONAL DE LA GENT GRAN 
A L’ANOIA
MISSA 
10.45 h. Parròquia de Sant 
Pere

VISITA a La Fàbrica Rogelio 
Rojo i al CRARC 
11.45 h. Punt de trobada al 

pati de La Fàbrica Rogelio 
Rojo

ACTUACIÓ de la Colla de Ge-
ganters i Grallers de Masque-
fa i la Colla de Ball de Bastons 
de Masquefa 
13.30 h. Pati de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

DINAR DE GERMANOR amb 
PAELLA POPULAR 
14.00 h. Pati de La Fàbrica 
Rogelio Rojo (en cas de pluja 
es farà al poliesportiu)

PARLAMENTS I BALL POPU-
LAR 
Després de dinar al pati de La 
Fàbrica Rogelio Rojo

Nom

Adreça

Localitat

Tel 

Email

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

SORTEIG D’UNA BICICLETAGUANYADORA
  DEL MES 

DE SETEMBRE

ELSA GARCIA
de JORBA
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ELS HOSTALETS DE P. / 

ESTER QUIN/CARLES MUNTANER

Aquest cap de setmana l’Asso-
ciació Teca i Festa va organitzar 
un seguit d’activitats relaciona-
des amb el món del cava i del 
raïm. 
La festa va començar dissabte 
a les 7 de la tarda amb el Primer 
Cava-Teca dels Hostalets de 
Pierola. Les caves que van par-
ticipar enguany van ser Juvé & 
Camps, Caves Gavarró, Caves 
Llopart, Caves Vilarnau, Caves 
Vallformosa i l’elaborador de 
vins dels Hostalets de Pierola 
Grau Vell. El públic assistent va 
poder gaudir dels diferents vins 
i caves, acompanyats d’uns as-
sortiments de petits entrepans 
elaborats per l’Associació Teca 
i Festa. L’activitat va ser tot un 
èxit. La presència de més de 
500 persones que van gaudir 
de les diferents caves i bode-
gues assistents a l’acte, va fer 
que es respirés un ambient 
distès, festiu i molt agradable. 
La festa es va allargar fins pas-
sades les 11 de la nit, degut al 
nombrós públic que es va anar 
apropant i degustant els caves i 

vins de la zona.
L’Associació Teca i Festa va fer 
pública la seva intenció de re-
petir l’any vinent aquesta activi-
tat per la seva gran acollida i la 
gran afluència de participants, 
i arribar a ser, en un futur, una 
festa amb nom propi. 
Diumenge, els actes van conti-
nuar amb la  tradicional  Festa 
de la Verema. A les 8 del matí 
els més matiners van sortir amb 
els tractors cap a la vinya a fer 
la recollida manual de raïm. 
Es van recollir un total de 50 

Els Hostalets de Pierola va viure una 
lluïda Festa de la Verema

coves de 20 quilos de raïm 
cadascuna. Sobre les 10 del 
matí es van servir més de 200 
esmorzars popular elaborats 
per l’Associació Teca i Festa, i 
després d’esmorzar es va inici-
ar la tan esperada trepitjada de 
raïm per part de tota la canalla 
i algun adult que van gaudir de 
valent d’aquesta activitat que 
actualment ja no es practica per 
elaborar el vi però que aques-
ta associació, cada any, fa un 
exercici de memòria i recorda 
com treballaven els nostres 
avis.
Resumint: ha estat un cap de 
setmana que l’Associació Teca 
i Festa ha treballat incansa-
blement per poder organitzar 
aquestes activitats que valoren 
molt positivament per la gran 
assistència de la gent en els 
diversos actes, i que ha pogut 
veure com el públic ha gaudit i 
ha participat activament de tots 
els actes organitzats. Tot això 
els hi dona forces per seguir 
treballant i superar-se cada any.      

CAPELLADES / LA VEU

Diumenge 20 de setembre, els 
Falcons de Capellades convi-
dats pels Falcons de Barcelo-
na, actuaren a les festes de la 
Mercè.
El matí falconer, començava 
a les 10:15 a Plaça Nova amb 
els Falcons de Capellades 
executant l’Avet, Planxes amb 
dos Ventiladors i la Tripira 4x4 
amb tres anxanetes coronant, 
totes elles molt sincronitza-
des.
Després de la colla amfitriona, 
pel Carrer del Bisbe arribaren 
a la Plaça Sant Jaume, on 
amb puntualitat rigorosa a les 
11h. entraven amb tres Pilars 
de 3  i deu Pilars de 2.
Tot seguit, Falcons de Cape-
llades pujaven a l’escenari per 
obrir actuació, varen comen-
çar pel Supervol de dos Vols 

de 3 i un Vol de 4 coronat, el 
primer a sortir a plaça, tres 
Espelmes on també per pri-
mer cop l’Espelma central la 
pujaven dos pisos, Serra de 
6 puntes amb dos Pilars de 3 
centrals, Pira de 10 amb dos 
Pires de 3 simultànies, dos 
Lleons i per últim l’Escala de 
8, la quarta de la temporada.
Falcons de Capellades, molt 
satisfets d’assolir la millor ac-
tuació, esperen poder acon-
seguir el seu últim objectiu de 
la temporada, assumint que 
superar el nivell actual adquirit 
requereix el seu temps i es-
forç.
El resultat del matí falconer a 
les festes de la Mercè, tant de 
Falcons de Barcelona com de 
Falcons de Capellades va po-
sar de manifest el bon estat de 
forma del mon dels falcons. 

Els Falcons de Capellades 
llueixen a la Mercè 

CAPELLADES / LA VEU

Aquest dissabte a la nit va de-
saparèixer l’estelada que des 
de l’11 de setembre onejava 
als Jardins del Capelló. 
Segons ha explicat la Policia 
Local, “el cordatge que subjec-
tava l’estelada estava a mitja 
alçada del màstil, que medeix 
6 metres. Per tant, algú es va 
enfilar, el va tallar i, posterior-
ment, es va endur l’estelada”.  
En total, l’estelada només ha 

Desapareix l’estelada dels Jardins del Capelló

pogut onejar durant vuit dies, 
ja que es va hissar el passat 
11 de setembre en un acte als 
Jardins del Capelló on va par-
ticipar tot el consistori i també 
tots els alçades democràtics.
Des de l’Ajuntament de Cape-
llades es lamenta que es pro-
dueixin aquests actes incívics 
a la vila, però també s’ha ma-
nifestat la voluntat de tornar 
a penjar una altra estelada el 
més aviat possible.

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)

EMPRESA DE COMUNICACIÓ 
(ubicada a Igualada) 

Cerca periodista.
Condicions  a negociar

Interessats envieu CV a:
comercial628@gmail.com
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CAPELLADES / LA VEU

Aquests propers tots els ca-
pelladins que vulguin ser 
voluntaris en l’acolliment de 
persones refugiades es poden 
inscriure a l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà. 
Des de les àrees d’equitat i 
d’acció social de l’Ajuntament 
de Capellades, els regidors 
Adela morera i Salvador Vi-
ves, han mantingut una reu-
nió amb el Coordinador Au-
tonòmic de Creu Roja, Enric 
Morist. Aquesta és una de les 
entitats que fa el seguiment de 
les persones refugiades i que 
treballa in situ, des de la ma-
teixa Síria, en tot el recorre-
gut i fins a les portes de casa 
nostra, Barcelona. Segons ha 
explicat el mateix Morist, la 
coordinació de tot el procés 
d’acollida encara no està tan-
cada i, per tant, cal esperar a 
rebre instruccions sobre els 
protocols i els fluxos d’arriba-
da de persones.
Mentrestant, el nostre Ajunta-
ment esta avaluant la possibi-
litat de ser municipi acollidor. 
Amb aquesta iniciativa es dis-
posarà d’un registre de perso-
nes, per al moment que sigui 
necessari. Les ciutadanes de 
Capellades poden mostrar 
la seva solidaritat mitjançant 
acompanyaments a les famí-
lies, reforç escolar pels me-
nors, serveis de traducció, 

participació a les diverses en-
titats de la vila, oferint pisos a 
lloguer social, sortides, pare-
lles lingüístiques, organització 
d’activitats, etc... 
Tal i com ha destacat la regi-
dora d’Equitat, Adela Morera, 
“és important poder teixir una 
xarxa social forta i solidària 
per garantir la plena integració 
a la nostra vila i a la nostra cul-
tura d’aquestes futures  ciuta-
danes. En cap cas es recoma-
na acollir persones refugiades 
a pisos particulars que siguin 
l’habitatge habitual ja que si 
rebéssim persones refugia-
des, seria per períodes llargs 
de com a mínim 2 anys”. 
Ara com ara tampoc es reco-
mana l’enviament de roba o 

L’Ajuntament de Capellades obrirà un registre 
per inscriure les persones que vulguin ser 
voluntàries en l’acollida de refugiats

material ja que surt molt part 
i és més rentable comprar 
aquests productes en el país 
on es trobin. Per aquest motiu 
Creu Roja està oberta a re-
captar fons.
D’altra banda, l’Ajuntament 
de Capellades està també en 
contacte amb l’àrea de ciuta-
dania del Consell Comarcal de 
l’Anoia, institució que també 
està treballant al respecte. 
Tanmateix, quan es tingui tota 
la informació, es convocarà 
una reunió informativa oberta 
a tota la ciutadania, per infor-
mar dels protocols, les pos-
sibilitats reals d’acollida del 
nostre municipi i per establir 
possibles coordinacions de les 
voluntàries inscrites. 

CAPELLADES / LA VEU

Barcelona va acollir el Simposi 
Internacional de Materials Ta-
llables,  organitzat pel SERP 
de la Universitat de Barcelona 
en col·laboració amb el IMF 
del CSIC i el Museu de Gavà. 
En aquesta  trobada es va re-
unir als principals especialis-
tes mundials de l’estudi dels 
diversos aspectes relacionats 
amb les matèries primeres 
lítiques tallables: sílex, obsi-
diana, quars, quarsita, etc, 
amb la voluntat de cobrir tots 
els aspectes relacionats amb 
el seu origen i caracterització 
geològica, el seu comerç des 
de l’antiguitat, la tecnologia 
de producció i els processos 
d’utilització sense oblidar d’al-

tres aspectes com l’arqueolo-
gia experimental que s’hi rela-
ciona. 
A banda de debatre sobre 
els processos abans esmen-
tats, prop d’un centenar d’es-
pecialistes també van visitar 
l’Abric Romaní de Capellades, 
per conèixer in situ aquest 
jaciment arqueològic de re-
ferència internacional. Els in-
vestigadors van veure les im-
portants troballes realitzades 
durant la darrera campanya 
i les excepcionals aportaci-
ons al coneixement de la vida 
domèstica dels neandertals, 
documentades amb la recer-
ca efectuada per l’IPHES a 
l’Abric Romaní de Capellades.

Especialistes en materials 
tallables visiten Capellades

CAPELLADES / LA VEU

El passat dilluns, a Cal Ponet 
de Capellades, dins l’espai de 
la gent gran, va tenir lloc una 
xerrada sobre “Alimentació 
saludable” a càrrec de Geni 
Noguera, dietista de la Funda-
ció Sociosanitària Sant Josep 
d’Igualada.
Es va parlar sobre les necessi-
tats alimentàries, especialment 
en les persones grans, amb la 
dieta Mediterrània com a base.
Es va introduir també el con-
cepte 30+5, que fa referencia 

al temps d’esport que és acon-
sellable realitzar i també a la 
quantitat i periodicitat dels ali-
ments més recomanables per 
gaudir d’un envelliment saluda-
ble. Noguera, però, va recordar 
que la prevenció sempre és el 
factor més important. Tot i això, 
va explicar que segons mostren 
alguns estudis, les persones 
grans s’alimenten millor que les 
joves, possiblement per l’estil 
de vida i per tenir el costum de 
cuinar més instaurat.

Alimentació saludable a Cal 
Ponet de Capellades

CAPELLADES / LA VEU

Després del viatge i els con-
certs a Medina del Campo, del 
28 al 30 d’agost, incloent-hi 
l’acte institucional de l’11 de 
setembre a Capellades. La 
Coral Noves Veus de Cape-
llades inicia el curs 2015/2016 
amb les mateixes il·lusions i 
ganes de continuar exhibint 
el cant coral, tant a la nostra 
vila de Capellades com a fora, 
i mirant de reüll el 40è aniver-
sari de la fundació de la nostra 
entitat, del qual iniciarà el dia 
26 de desembre d’enguany. 
Aquest primer trimestre, la co-
ral té marcat en el calendari 
els dos concerts que tradicio-
nalment realitzem a Capella-
des, un és el concert Santa 
Cecília (que enguany encara 
no hi ha data i que informarem 
quant tinguem el dia que rea-
litzarà) i el de Sant Esteve del 
dia 26 de desembre del qual 
a partir d’aquest dia iniciem 

l’aniversari de l’entitat.
La Coral Noves Veu de Ca-
pellades fa una crida a tots 
aquells excantaires que han 
passat per la nostra entitat 
durant aquests 40 anys o gent 
que tingui ganes de gaudir 
de la música coral , sàpiga o 
no música, les portes de Cal 

La Coral Noves Veus de Capellades inicia el 
curs 2015/16 mirant cap al seu 40è aniversari

Ponet estaran obertes a par-
tir dijous dia 1 d’octubre a les 
22:00 on ens hi trobareu. Si ús 
voleu informar sobre la nostra 
entitat, ho podeu fer a través 
de la pàgina web: http://co-
ralnovesveus.jimdo.com o bé 
enviar-nos un mail: coralno-
vesveus@gmail.com.

CAPELLADES / LA VEU

La setmana passada una uni-
tat mòbil, equipada com una 
consulta odontològica, va fer 
una revisió bucodental gratuï-
ta, amb un informe i consells 
de tractament i seguiment per 
als usuaris que ho van voler.
Aquesta novedosa proposta 
de l’empresa Aprop va tenir 
molt bona acollida entre els 
residents de la Fundació. 

Ara fa uns dies, un grup d’avis, 
àvies i voluntaris va fer una 
excursió a Segur de Calafell, 
on després de prendre un re-
fresc i passejar una bona esto-
na, van dinar en una terrassa 
del Passeig.
La propera activitat previs-
ta serà el dilluns 5 d’octubre 
amb una visita al Museu Molí 
Paperer a veure l’exposició 
“L’última assemblea” de Jordi 
López-Alert.

Revisió dental per als avis de 
la Fundació Consorts Guasch
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Aquest curs continuen els ta-
llers de memòria per a gent 
gran del Centre de Dia Mar i 
Cel, tenint en compte la bona 
acollida que van tenir aques-
tes sessions el curs passat. 
Durant el curs 2014/2015 es 
van dur a terme tallers de me-
mòria per a gent gran al Cen-
tre de Dia Mar i Cel de Piera 
impartits per la psicòloga del 
centre. Aquest curs continuen 
amb les sessions, ja que la 
resposta rebuda va ser molt 
bona.
Els tallers de memòria estan 
dirigits a tothom qui noti que li 

falla la memòria o com a me-
sura preventiva de deteriora-
ment cognitiu. L’estimulació 
cognitiva és una teràpia útil 
per a treballar les capacitats 
cognitives i millorar el rendi-
ment global.
Els tallers s’imparteixen els di-
mecres i divendres, de 10.30 
a 11.30 h, i el preu és de 15 
euros mensuals. Si esteu in-
teressats a assistir-hi podeu 
trucar al 93 776 17 86 o pas-
sar pel Centre de Dia Mar i 
Cel (Plaça Mar i Cel ,1). Po-
deu provar una sessió gratuïta 
sense compromís.

Tallers de memòria 
per a gent gran a Piera

PIERA / LA VEU

La setmana de la gent gran 
comença el dimarts 6 d’octu-
bre i inclou activitats adreça-
des a la gent gran de la vila, 
amb el dinar de germanor com 
a acte central. Des d’aquesta 
setmana i fins al 6 d’octubre 
es poden fer les reserves al 
restaurant La Cantina. 
La 68a Festa de la Gent Gran 
engega el dimarts 6, a les 19 
h, amb l’acte d’obertura, que 
comptarà amb la presència 
de la reconeguda Showman 
Mayte Carreras. La setmana 
inclou bingo especial, excursió 
a Platja d’Aro amb dinar al res-
taurant La Terrassa, torneig 

de petanca i la jornada més 
destacada, la del diumenge 
11 d’octubre, que inclou ofici 
religiós i el dinar de germanor 
amb homenatge als avis de 
més edat de la nostra vila.
Aquesta setmana, els avis i les 
àvies pierencs haurien d’haver 
rebut les cartes amb la invita-
ció per al dinar de germanor. 
Els recordem que per accedir 
al dinar han de portar la car-
ta segellada al Restaurant La 
Cantina fins al 6 d’octubre.
Consulteu la programació de-
tallada de la 68a Festa de la 
Gent Gran a www.viladepiera.
cat.

Ja s’acosta la 68a. Setmana 
de la Gent Gran

Dissabte engega el XXIX Concurs de Teatre 
Amateur vila de Piera
PIERA / CARLES MUNTANER

Demà dissabte dia 26 de se-
tembre comença a la Societat 
Foment de Piera, a les 21.30h,  
el Concurs de Teatre Vila de 
Piera. Aquest any s’han pre-
sentat 15 companyies, però 
finalment la comissió organit-
zadora n’ha escollit 10. 
El grup triat per iniciar el con-
curs és el Grup de teatre 7 de 
Kamping de Taradell amb la 
representació Si Carinyu. 
7 de Kamping són un grup de 
recent creació, estan junts des 
del 2011 i el grup va néixer al 
càmping on van els caps de 
setmana, a Taradell. D’aquí 
ve el nom. Inicialment eren 7 
que anaven de càmping i la 
primera obra que varen repre-
sentar és No em toquis la flor, 
de Lluís Coquard, per a 7 per-
sonatges.
Després només varen quedar 
5 i com que és una mica com-
plicat trobar comèdies per 5 
persones, van decidir escriure 
les seves pròpies obres, en 
el que la participació es bas-

tant equitativa. I així va néi-
xer Un paio amb classe. De 
fet, aquesta es la segona de 
tres obres escrites que tenen. 
Aquesta obra la van presentar 
al Concurs pierenc assolint 
quatre nominacions.
Si Carinyu és la tercera obra 
que treballen des que es va-
ren constituir i ja en porten 
quatre representacions.
Té un total de 3 actes i una 
durada de 90 minuts. Sense 

entreacte.
Sinopsi: Una consellera ma-
trimonial, fastiguejada amb la 
seva feina i de la seva vida 
sentimental, rep la visita d’uns 
clients un tant especials; per 
una banda, una parella que ha 
basat el seu matrimoni en els 
diners i les aparences, i un al-
tre, un matrimoni que es quei-
xa que tot funciona malament 
des del mateix dia que es van 
casar, ja fa... 15 anys.

PIERA / LA VEU

Fins al dimecres 30 de se-
tembre, l’Escola de Teatre de 
Piera, dirigida per Maria Casti-
llo, mantindrà obert el període 
de matriculacions per als cur-
sos d’interpretació i de dansa 
d’aquest curs 2015-2016. Per 
tal de formalitzar la matrícula 
o demanar més informació, 
els alumnes poden:
- Adreçar-se a la secreta-
ria acadèmica de l’Escola (a 
l’edifici de Ca La Mestra), de 
dilluns a divendres de 18.00 a 
20.00 hores.
- Trucar al telèfon de l’Escola, 
93 776 15 65 (en el mateix ho-
rari).
- Enviar un correu electrònic 
a escoladeteatredepiera@ya-
hoo.es
- Entrar al web http://www.es-
coladeteatredepiera.com
Com a novetat, i per tal d’agi-
litzar i facilitar a les famílies i 
als nostres alumnes la torna-
da a l’escola, el termini per 
matricular-se acabarà el 30 de 
setembre i les classes comen-
çaran el dijous 1 d’octubre. 
L’horari dels grups de teatre i 
de dansa per a infants, joves i 
adults es pot consultar al web 
de l’escola.
A més a més, l’Escola manté 
el curs Comunica! destinat als 
alumnes de segon de batxi-

llerat per tal d’oferir-los eines 
i consells sobre la presència 
escènica, la presentació de 
continguts, els aspectes pa-
raverbals i la relació amb el 
material audiovisual per tal de 
millorar les seves presentaci-
ons del Treball de Recerca. 
Aquesta activitat és particular 
i el seu horari i durada es po-
den concretar trucant al núme-
ro de telèfon de l’Escola.
7 anys de l’Escola
Sota la direcció de Maria Cas-
tillo, llicenciada en art dramà-
tic per l’Institut del Teatre, pe-
dagoga dramàtica, directora i 
actriu, i amb la col·laboració 

L’Escola de Teatre de Pieraa manté la matrícula 
oberta tot el mes de setembre

de l´Íngrid Domingo com a 
professora d’interpretació dels 
infants i en Sàndal Boada com 
a professor de dansa, l’Escola 
de Teatre de Piera encetarà el 
seu setè curs acadèmic.
L’Escola es va crear el 2009 
de la mà de la companyia Pel-
mànec amb un doble objectiu: 
Oferir una formació en arts es-
cèniques als vilatans de totes 
les edats de Piera i rodalies a 
la vegada que proporcionar i 
descobrir la multitud d’avan-
tatges i reptes que suposa fer 
teatre dins dels plans psico-
motriu, afectiu, social, cognitiu 
i cultural.
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ORPÍ / LA VEU

El dissabte 5 de setembre es 
va organitzar a Orpí una ob-
servació d’estels des del Ca-
salot de Feixes a càrrec d’en 
Toni Bernaus. En l’activitat hi 
van assistir més d’una vinte-
na de persones i van sortir 
des del Castell d’Orpí a les 7 
de la tarda del dissabte i van 
estar observant estels fins a 
quarts de dues de la mati-
nada. Hi va haver assistents 
que es van quedar a dormir 
amb tendes de campanya 
i d’altres van marxar cap a 
casa, però tots van poder 
veure el planeta Saturn amb 

Observació d’estels a Orpí

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

Quines sortides més boniques 
que hem tingut aquest més 
d’agost !! Amunt i avall sense 
parar i sense deixar de pujar 
pisos i més pisos.
Comencem el recorregut a 
l’actuació de la Festa Major 
del  Castell de Cabrera, on  
vam gaudir de la companyia 
de la gent del poble i vam re-
alitzar figures com les Quadri-
gues, la Pira de 9  o be la Pira 
de Canalla, on els menuts de 
la colla són els protagonistes.
La setmana següent vam tor-
nar anar a Cabrera d’Anoia; 
aquest cop, a la Festa Major 
de Canaletes, on vam recu-
perar l’Avió de 4 i vam repetir 
la Pira de 9. També hi vam ai-
xecar l’Avet de 6, les Planxes 
Rodades i la Sardana, entre 
altres.
El dia 16 d’agost vam partici-
par al Correllengua dels Hos-
talets de Pierola. Malgrat tro-
bar-nos en ple mes d’agost, va 
ser un èxit de participació.
El cap de setmana del 22  
d’agost va ser la nostra Festa 
Major. Enguany, els Falcons 
de Vilanova i la Geltrú i la 
Cuca Llumeneta de Perafort 
van ser els nostres convidats 
a l’actuació de dissabte a la 
tarda. 
La cercavila va començar, com 
de costum, davant  del Bar Si-
mon i, en un recorregut d’allò 
més distret, vam poder veure 
figures com les Quadrigues, 

Pilars de 2 i de 3 Caminats i la 
Cuca anar ballant i fent mou-
re tothom. Un cop a plaça va 
començar l’actuació, amb fi-
gures com les Planxes Roda-
des, la Masia, la Sardana  i la 
Pira per part nostra. Per part 
dels companys de Vilanova i 
la Geltrú,  Pira, l’Escala de 8 o 
les Planxes de 3. Vam acabar 
l’actuació amb una Escala de 
Germanor  i amb els balls  de 
la Cuca Llumeneta.
El diumenge dia 5 de setem-
bre vam actuar a la Festa Ma-
jor de Piera, convidats per els 
Falcons de  Piera. Una gran 
tarda; on vam gaudir de la cali-
desa de la gent de la Vila. Du-
rant el recorregut vam aixecar 
figures com l’Escala Camina-
da, les Quadrigues, la Masia, 

Pilars de 2 i els Ventalls i Ven-
tilador. Un cop a la plaça vam 
muntar el recuperat Avió de 3 
Coronat, la Pira de 9 i l’Avet 
de 6. També vam poder veure  
altre vegada com els Falcons 
de Vallbona recuperàvem el 
Pilar de 4, que malhaurada-
ment només vam poder car-
regar. Els companys dels Fal-
cons de Piera, van obsequiar 
la Vila amb Pilars Caminats, el 
Mercat, la Flor i, per acabar, el 
Pilar de 4 aixecat per sota. Tot 
seguit es va realitzar un sopar 
de germanor.
Des dels Falcons de Vallbona 
d’Anoia, agraïm a totes les co-
lles i ajuntaments que ens ha-
gueu deixat formar part de les 
vostres Festes Majors. Moltes 
gràcies i fins ben aviat!

Estiu animat als Falcons de Vallbona d’Anoia

ORPÍ / LA VEU

Aquest cap de setmana s’ha 
celebrat la Festa Major d’Orpí i 
tot ha anat molt bé. Va comen-
çar amb el pregó a càrrec dels 
“the Orpí Brothers” que van en-
cetar la festa amb la particular 
transmissió dels càrrecs de pu-
bill i pubilla del municipi .  
El Sopar de divendres va ser 
un èxit amb una assistència de 
més de 180 persones i les gal-
tes van estar boníssimes .
Els concerts  de The Primo Zon 
i los culpables de Todo i The 
parker’s van anar molt bé, però 
hi va haver poca assistència 
degut a que va ser una una nit 
molt freda i feia vent . A conti-
nuació En Dj Pepe i Dj Molí Vell 
van fer gresca fins la matinada.
Dissabte al matí hi va haver el 
Tir al plat, d’on en van resultar 
guanyador el Joan Ponsà, 2n 
Dani Prades i 3r Joan Farré.
A la tarda es va celebrar la gim-
cana familiar i la xocolatada i ala 
nit les havaneres amb el grup 
Blau Mediterrà, grup provinent 
de Badalona amb un gran sentit 
de l’humor, i que vem acompa-
nyar del típic rom cremat que va 
escalfar la nit donat que també 
va ser molt freda.
Diumenge hi va haver la Missa 

la seva anella, un bòlid, la 
constel·lació d’Andròmeda, 

Solemne a la petita església de 
Sant Miquel d’Orpí, on es va 
dur a terme la missa a càrrec 
d’en mossèn Frederic “Freddy” 
que va acomiadar-se donat que 
el canvien de parròquia (l’acte 
de comiat serà aquests dissab-
te 26 de setembre a Carme), la 
missa va estar acompanyada 
pels cants dels Amics de la par-
ròquia de Carme. 
Tot seguit a fora de l’església hi 
va haver el Ball de panderetes 
de Sant Quintí de Mediona.
A les 14:30 a Can Bou va co-
mençar el Dinar popular amb 
una assistència de més de 120 
persones, i tot seguit va tenir 
lloc la fantàstica actuació del 
Mag Litus, que va saber capti-
var a petits i grans.
Després va tenir lloc el Bingo i 
tot seguit l’actuació dels músics 
de Santa Kandia, família resi-
dent al municipi que van tancar 
la festa major d’enguany de la 
millor manera.
Aquesta festa major tot i ser un 
cap de setmana abans del pre-
vist ha estat un èxit i tot és grà-
cies a la Comissió de Festes i la 
col·laboració ciutadana.
A tots gràcies per participar i 
com es diu a Orpí, Gresca, Plat 
Fondo i Porró de vi!!!

Excel·lent cap de setmana de 
Festa major a Orpí

nuvoloses i també el planeta 
Venus.

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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El Ple municipal del passat 
divendres 18 de setembre va 
aprovar per unanimitat donar 
suport a les persones refugia·
des que fugen de la violència i 
de la persecució, de les quals 
almenys la meitat provenen de 
Síria. 
La moció aprovada va ser 
consensuada prèviament pel 
Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament i les dues 
entitats municipalistes, la Fe·
deració de Municipis de Cata·
lunya i l’Associació Catalana 
de Municipis. Entre altres as·
pectes, parla de que la digni·
tat humana és inviolable i ha 
de ser respectada i protegida; 
que cal demanar una major 
dotació de recursos a la UE 

per suport jurídic, assistència, 
acollida i integració social i que 
s’estableixin mecanismes per·
què es transfereixin a les ad·
ministracions municipals per a 
la gestió descentralitzada; que 
cal donar suport als països 
d’asil, normalment empobrits, 
on es concentren el 85% de 
les persones refugiades del 
món a través de la cooperació 
al desenvolupament o l’ajuda 
humanitària directa o indirec·
ta, tot garantint els drets de 
totes les persones.
Per part del municipi ens cal 
definir quin suport (servei i 
infraestructura) podem oferir 
per acollir les persones sol·
licitants; treballarem en la sen·
sibilització de la població so·
bre la realitat de les persones 

Carme aprova la moció de suport a l’acollida 
de població refugiada víctima dels conflictes 
armats a la mediterrània

refugiades i la dinamització de 
la xarxa local solidària i ens 
sumem a les línies de treball 
identificades i consensuades 
a la reunió en matèria de re·
fugi, celebrada el passat 4 de 
setembre de 2015 a la seu del 
Fons Català amb la participa·
ció de més d’una vuitantena 
d’ajuntaments. Aquestes són: 
· Assistència en les rutes de 
fugida
· Suport als municipis de la 
ruta
- Planificació i gestió de l’aco·
llida 
· Acollida a Catalunya 
En el mateix Ple es va aprovar 
l’aportació econòmica al Fons 
Català de Cooperació que 
pertoca a municipis de menys 
de 1.000 habitants.

SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

El proper dimecres 30 de se·
tembre a les cinc de la tarda 
la Fundació Sanitària Sant Jo·
sep oferirà al Casal de Sant 
Martí de Tous la xerrada “Com 
fer de l’alimentació i l’activitat 
física una eina de salut bàsi·
ca” La jornada anirà a càrrec 
de la dietista Geni Noguera 
qui atendrà totes les consultes 
dels participants. Aquesta jor·
nada forma part d’un conjunt 
de conferències que la Funda·
ció Sanitària Sant Josep està 
impartint per la comarca amb 
la voluntat de col·laborar en 
l’envelliment actiu de les per·
sones.
L’objectiu d’aquesta xerrada és 
proporcionar coneixements, 
habilitats i actituds positives 
per assolir una alimentació i 
nivell d’activitat física saluda·
ble. Reconèixer i evitar l’obe·
sitat, el sobrepès (realització 
mesures antropomètriques, 
test dieta..). Es promourà l’en·
velliment actiu donant a conèi·

xer les eines que proporciona 
la generalitat de Catalunya a 
través de l’ Agència de Salut 
Pública que són el PAAS (el 
pla integral per a la promoció 
de la salut mitjançant l’activitat 
física i l’alimentació saludable) 
i AMED (l’alimentació mediter·
rània).
La Fundació Sant Josep és 
un centre sanitari amb més 
de 30 anys d’experiència que 
ofereix diversitat de serveis 
clínics i d’atenció social per a 
persones de totes les edats i 
amb diferents patologies i/o 
necessitats. Concretament, 
a la Fundació Sanitària Sant 
Josep es pot trobar: unitats 
d’hospitalització, hospital de 
dia, la Llar Verdaguer, Sant 
Josep Residencial, servei ex·
tern de logopèdia, servei de 
fisioteràpia, consulta de geri·
atria, l’ equip d’avaluació inte·
gral ambulatòria de trastorns 
cognitius i la gestió del Centre 
de dia Montbui.

Xerrada sobre alimentació a 
càrrec de Fundació Sanitària 
Sant Josep a Tous

LA TORRE DE C. / LA VEU

Els falcons van ser convidats 
per mossèn Ramón, rector del 
santuari , de Mª de deu de Me·
ritxell,  a Canillo, patrona de 
tot el principat, coincidint amb 
l’aniversari de la patrona i de la 
nostre colla.
Per primera vegada els d’Es·
poia surten de la nostre terra, a 
terres estrangeres, il.lusionats i 
nerviosos enfronten el repte.
Una quarantena de persones, 
disposades a passar un cap de 
setmana tots junt, per cel.lebrar 
el 2º any de la colla.
El diumenge després de la mis·
sa oficiada per mossèn Ramó i 
Guy Gilbert rector famós per la 
seva tasca als joves més des·
favorits, i peculiar en la seva 
manera de vestir i actuar, els de 
la faixa grana van fer l’actuació 
dins el claustre del santuari.
La colla va començar amb una 
escala de 6, tot seguit van es·
trenar figura creada per la colla 
en honor a la patrona, que de 
nom li van posar “La Meritxell”, 
i que les noies de música van 
acompanyar amb unes estro·
fes del himne Andorrà, molt 
aplaudida, van encarar l’Espo·

ienca figura alta, vistosa i origi·
nal, després van fer una tripira 
4*3 que al ser descarregada 
va deixar a la vista un pilar de 
3 net,que posteriorment es va 
descarregar per sota, i per aca·
bar uns avions de 3.
La colla va ser felicitada per 
Guy Gilbert, que ens va donar 
ànims per seguir endavant amb 
una colla tant i tant familiar.
El president en Jordi Martinez 
conjuntament amb les enxa·
netes van fer l’ofrena del nos·
tre present, una maqueta de 
l’esglesia de Sant Salvador de 

Els Falcons de Vilanova d’Espoia actuen al 
principat  d’Andorra

Vilanova d’Espoia, maqueta re·
alitzada per un veí del municipi 
en Vicente Rios, al qual agraïm 
la col.laboració al igual que al 
nostre ajuntament, que sempre 
està disposat a donar un cop de 
mà.
Fa 2 anys va començar el nos·
tre projecte, i tot i ser una colla 
petita la nostra gent  sempre ho 
dona tot i més.
Des d’aquí fem un crit a tot el 
municipi de la Torre de Clara·
munt que s’animi a conèixer els 
Falcons de Vilanova d’Espoia i 
provar el món falconer.

STA. MARIA DE MIRALLES / LA VEU

Aquest diumenge tindrà lloc 
una nova caminada familiar a 
Santa Maria de Miralles.
Es tracta d’una sortida circular 
d’uns 5 quilòmetres cap a la 
Cova de Mas Vilà.
Es tracta d’un recorregut fàcil, 
ideal per passejar en família 
i inculcar als més petits els 
hàbits de caminar i fer salut, 
d’estimar i respectar la natura 
i de conèixer la nostra història.

Nova caminada familiar a Sta. 
Maria de Miralles

I en arribar a la cova la Glòria 
Farrés ens explicarà contes 
del bosc tot esmorzant.
La sortida serà a les 9 del matí 
davant de les antigues Esco·
les de Miralles i el preu és de 3 
euros per persona (inclou es·
morzar). Els nens menors de 
12 anys no  han de pagar.
Podeu fer la reserva al telf. 
93 8080301 o al 636 344 
115 o per correu electrònic a 
st.m.miralles@diba.cat.
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COPONS / LA VEU

Agents de la Policia de la 
Generalitat – cos de Mossos 
d’Esquadra de la comissaria 
d’Igualada (Anoia) van impu-
tar el dia 9 de setembre una 
dona, de 47 anys, de naciona-
litat espanyola i veïna de Vila-
nova del Camí (Anoia), com a 
presumpta autora d’un delicte 
de furt.
El 28 d’agost l’alcalde de Co-
pons (Anoia) va denunciar la 
sostracció d’una caixa amb di-
ners a l’interior, d’un calaix de 
les oficines de l’Ajuntament. 
En total hi havia uns 4.500 eu-
ros de la recaptació de la festa 

major del poble.
Arran de la denuncia els Mos-
sos van iniciar una investiga-
ció per tal de descobrir qui ha-
via estat l’autor dels fets.
Després de diverses indaga-
cions, els investigadors van 
esbrinar que el furt l’havia co-
mès, presumptament, una tre-
balladora que feia tasques de 
neteja a l’ajuntament, la qual 
estava fent una suplència du-
rant el mes d’agost.
Els mossos van imputar la 
dona com a presumpta autora 
d’un delicte de furt i haurà de 
comparèixer davant del jutge 
quan aquest la requereixi.

Els Mossos d’Esquadra 
imputen una dona per 
sostreure 4.500 euros de 
l’Ajuntament de Copons

PUJALT / LA VEU

Aquest diumenge 27 de se-
tembre és un dia que serà re-
cordat per Catalunya per les 
eleccions que es portaran a 
terme. Abans de tancar els 
col·legis electorals, sobre les 
19:30h, sortirà la Lluna plena, 
una Lluna que de matinada es 
veurà eclipsada totalment du-
rant més d’una hora. Al voltant 
de les 3:06h de la matinada de 
dilluns 28, hora catalana, l’om-
bra de la Terra començarà a 
tapar la Lluna. A les 4:11h de 
la matinada ja tindrem la Llu-
na totalment dins l’ombra de 
la Terra, eclipsi total. El màxim 
de l’eclipsi serà a les 4:47h. 
L’eclipsi total durarà fins a les 
5:23h. En aquest interval de 
1h i 12 minuts la Lluna no serà 
fosca del tot si no que tindrà 

un color una mica vermellós a 
causa de la refracció d’alguns 
dels raigs del Sol que traves-
sen l’atmosfera de la Terra. 
A partir de les  5:23h l’ombra 
de la Terra anirà abandonant 
la Lluna fins a les 6:27h quan 
tornarem a tenir la Lluna plena.
L’eclipsi serà retransmès en 
directe des del web de l’Obser-
vatori de Pujalt, www.observa-
toridepujalt.cat gràcies a Josep 
Maria Llenas, col·laborador de 
l’Observatori de Pujalt i mem-
bre de GAME i AstroAnoia. 

Eclipsi total de Lluna aquest 
diumenge a la nit en directe

PUJALT / LA VEU

Aquest proper dissabte 26 de 
setembre es portarà a terme 
un nou curs intensiu de me-
teorologia espacial a l’Obser-
vatori de Pujalt. Es portarà a 
terme de 18h a 21h a l’edifici 
del nou observatori astronò-
mic i el portarà a terme en Jo-
sep Maria Llenas membre de 
GAME, AstroAnoia i Observa-
tori de Pujalt. En aquest curs 
es parlarà sobre el Sol, la seva 
activitat, com ens ha afectat 
aquesta activitat solar en el 
passat i com ens pot afectar 
en el futur. Les aurores, les 
tempestes solars, afectació a 

les telecomunicacions i als vi-
atges espacials i un munt de 
curiositats més es treballaran 
en aquest curs. Si els núvols 
ho permeten també es podrà 
observar el sol amb telescopi. 
A les 21h es farà una parada 
per sopar que va a càrrec de 
cada u. Després es podrà ob-
servar la Lluna i Saturn abans 
d’acabar la sessió sempre 
amb el permís dels núvols. 
El curs té un cost total de 5€. 
Per inscriure’s cal enviar un 
mail a administracion@meteo-
rologiaespacial.es o un What-
sApp al 636 505 197 indicant 
nom i número de persones.

Curs de meteorologia espacial 
a l’Observatori de Pujalt

CALAF / LA VEU

L’equip de govern de l’Ajun-
tament de Calaf es va posar 
diumenge a disposició de 
tots els veïns i veïnes que els 
volguessin plantejar dubtes i 
qüestions. Es tractava de la 
jornada participativa L’alcalde 
respon, una iniciativa inèdita 
al municipi que va despertar 
un gran interès entre els cala-
fins. La sala de la Unió Calafi-
na va omplir-se de veïns que 
van voler escoltar en directe 
la valoració dels cent primers 
dies de nou govern a Calaf i, 
després, van plantejar-los pre-
guntes sobre tota mena de te-
mes que afecten el poble.
L’alcalde, Jordi Badia, va ex-
plicar que en aquests primers 
mesos al capdavant de l’Ajun-
tament s’ha escoltat i atès tot-
hom qui ho ha demanat, i que 
la jornada d’ahir era una eina 
més per acostar el consistori 
als calafins i “portar l’Ajunta-
ment al carrer”. Badia va fer 
una extensa explicació de la 
situació econòmica i finance-
ra amb què s’ha trobat el nou 
equip de govern, que va qua-
lificar de “delicada” donada 
la xifra d’endeutament (deute 
reconegut per la Diputació de 
3.094.000 euros, del 96,85% 
dels ingressos, sense comptar 

d’altres despeses importants 
a les quals s’ha hagut de fer 
front i que no estaven compta-
bilitzades, com la indemnitza-
ció de 90.000 euros a l’exen-
ginyer municipal o els 261.000 
euros que s’hauran de retor-
nar al Ministeri de Foment per 
les obres del castell). També 
va anunciar que la Diputació 
començarà a treballar en les 
properes setmanes en una 
auditoria econòmica comple-
ta de l’Ajuntament, i que serà 
a principis del 2016 quan es 
tindrà els resultats i quan es 
coneixeran exactament totes 
les xifres.
Les qüestions plantejades pel 

Desenes de calafins pregunten directament 
als seus representants municipals en la 
jornada ‘L’alcalde respon’

públic van ser variades, i van 
fer referència a les xifres eco-
nòmiques de l’Ajuntament, a 
la velocitat del trànsit en de-
terminades vies com la carre-
tera de Manresa o la carretera 
de Ponts, a l’establiment de 
noves empreses o a la con-
nexió de la xarxa d’aigua amb 
la Llosa del Cavall. També es 
van respondre preguntes més 
relacionades amb el civisme, 
com el respecte pels guals, la 
responsabilitat dels propietaris 
dels solars buits o la circulació 
de bicicletes per voreres i llocs 
reservats als vianants, entre 
d’altres. 

CALAF / LA VEU

És previst que demà divendres 
25 de setembre a la tarda entri 
en vigor l’ampliació de l’itinerari 
alternatiu per alguns dels car-
rers més cèntrics del municipi, 
amb l’objectiu de facilitar al mà-
xim el trànsit mentre durin les 
obres de la rotonda. 
El traçat, que podeu consultar 
al plànol adjunt, contempla la 
doble direcció de circulació als 
carrers Teixidor i Geladors, així 
com el tram del Raval de Sant 
Jaume que uneix aquestes 
dues vies —la resta del Raval 
de Sant Jaume continuarà es-
sent d’una única direcció. Per 
poder garantir el doble sentit i 
evitar incidents i accidents, es 
demana als conductors que 
respectin la senyalització i que-
da prohibit l’estacionament de 
manera temporal en aquests 
carrers.
Pel que fa als vehicles pesants, 
recordem la necessitat que uti-
litzin l’eix transversal (C-25) per 
accedir o sortir del polígon, i 
evitar així el col·lapse del nucli 
urbà. La resta de vehicles tro-

baran la carretera de Manresa 
tallada a l’alçada de l’Alexandre 
de Riquer (si vénen de la car-
retera Llarga o la carretera de 
Sant Martí) i a l’alçada del Ra-
val de Sant Jaume (si vénen 
des de la direcció de Manresa).

Transport públic
Les parades d’autobús s’han 
traslladat amb motiu de les 
obres al carrer de Josep Irla 
(just al darrere de la gasolinera, 
veure plànol adjunt). Pel que fa 
als usuaris del tren, recordem 
que si volen arribar fins a l’es-

Activat l’itinerari alternatiu per l’inici de les 
obres de la rotonda davant l’Estació

tació amb vehicle, o bé recollir-
hi passatgers, han d’utilitzar el 
nou aparcament del carrer de 
Cels Xauradó i fer servir el pas 
subterrani per accedir a les vies 
i l’estació.
Aquests primers dies d’obres, 
l’Ajuntament de Calaf, la Dipu-
tació de Barcelona i l’empresa 
adjudicatària estan treballant 
encara per acabar d’afinar la 
senyalització, que ha de per-
metre garantir la seguretat i la 
fluïdesa de la circulació mentre 
durin els treballs.
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Alta Anoia 

CLARIANA / LA VEU

Just l’endemà de la Diada es 
donà inici a la Festa Major  en 
el petit nucli de Clariana (mu-
nicipi d’Argençola).
Durant la tarda del dissabte 
els colors de les bombolles 
junt amb les rialles dels més 
petits ompliren la plaça de 
l’església. Enguany, amb la 
5a edició de la bombollada i 
del taller de bombolles, es pot 
dir que aquest acte s’ha con-
solidat com el més particular 
d’aquesta festa. Després ens 
va acompanyar la pallassa 
Turpineta qui, amb les seves 
històries, va aconseguir que 
el temps d’espera per tal que 
la xocolatada estès apunt fos 
molt curt.  
A la nit,  el 9è concurs de co-
ques casolanes precedí el so-
par de veïns. Va ser una bona 
ocasió per a poder estrenar 
i gaudir del nou sostre de la 

Sala. Després, el trio Stres-
band ens va fer moure els 
peus al ritme de la seva músi-
ca fins a altes hores de la nit.
L’endemà diumenge, en aca-
bar la missa solemne, hi ha-
gué un lluït concert amb el 
duet “Entre dues tenores” que 
acabà amb una improvisada 

El nucli de Clariana celebra la seva Festa Major
ballada de sardanes
A la tarda jocs de taula per la 
canalla i els grans i un entre-
tingut bingo posaren el punt i 
final a la Festa 
Cal dir que durant els dos dies 
es va poder gaudir d’una ex-
posició de fotografies antigues 
de Clariana. Aquestes  formen 
part de la col·lecció sobre la 
memòria històrica d’Argenço-
la. Des de l’organització agra-
ïm a l’Ajuntament les facilitats 
que donà per poder-les expo-
sar.

CALAF / LA VEU

La primera edició de Decas-
ports es va cloure el dissabte 
12 de setembre, amb un so-
par a la sala d’actes munici-
pal i amb música swing.
Hi va haver bon ambient i 
bon rotllo fins a les dues de 
la matinada: no van faltar el 
pa amb tomàtec i embotits, 
acompanyats d’un bon vi, i 
música swing que va tocar 
molt encertadament el quintet 
Air Force d’Osona, que convi-
dava a ballar… i com ballaven 
algunes parelles! En Jaume 
Fonoll també va col·laborar 
amb bona veu i dues emoti-
ves cançons, una d’elles mu-
sicada per ell mateix i basada 
en un poema del seu germà, 
Celdoni, i la segona amb lletra 
pròpia i música de Nabucco.
Però a la sala se sentia una 
certa impaciència per l’es-
perada entrega de premis 
d’aquesta recentment estre-
nada competició esportiva, 
organitzada per la societat 
Àgora Alta Segarra. L’entre-
ga va portar molta joia a força 

dels participants, sobretot a 
l’equip guanyador, Esparta-
nos de Cartón, que com va 
dir el moderador, Jordi Mas, 
més aviat és de marbre que 
de cartó. També hi va haver 
un premi especial a l’espor-
tista Ares Márquez, tot un 
descobriment a Calaf pel seu 
potencial atlètic.
En la categoria de Sènior a 
l’equip Espartanos li va tocar 
un cap de setmana a Londres 
amb entrades per veure un 
partit de futbol amb el Chel-
sea.
El segon premi Sènior va ser 
per l’equip Àgora Units: un 
cap de setmana al parc temà-
tic Port Aventura amb hotel i 
entrada a les atraccions.
El tercer guardó va anar a Re-
creativo de Juerga: un sopar 
al restaurant calafí La Cuina 

Un centenar d’esportistes van prenfre part a les 10 
competicions del Decasports a Calaf

del Mercat.
A les categories Aleví i Cadet, 
Barça Team i Tocatardans, 
respectivament, també els va 
tocar un cap de setmana a 
Port Aventura.
Els considerats millors juga-
dors de les tres categories 
(MVP) podran gaudir d’una 
entrada a qualsevol de les 
disciplines esportives del Bar-
ça.
L’alcalde de Calaf va pronun-

ciar no només unes paraules 
d’agraïment, sinó que, com a 
regidor d’Esports de Calaf, va 
mostrar la seva disposició a 
què es repeteixi l’aventura de 
Decasports l’any que ve.
Pel seu costat, Joan Roig, 
membre fundador d’Àgora 
Alta Segarra, va anunciar la 
presentació oficial d’aquesta 
societat aquest més d’octu-
bre,
que pretén en primer lloc du a 

terme projectes culturals, es-
portius i socials, entre altres, 
que ajudin també econòmica-
ment el poble de Calaf i el seu 
entorn.
Tornant a Decasports, les 
competicions, que van tenir 
lloc entre el 8 i 12 de setem-
bre, immediatament després 
de la festa major d’enguany, 
van comptar amb un centenar 
de participants i van quedar 
de la següent manera:
CATEGORIA ALEVÍ:
Barça Team 139 punts
Els Minions 106
CATEGORIA CADETS:
Els Tocatardans 128
Aguilar Team 119
CATEGORIA SENIOR:
Espartanos de Cartón 118
Ágora Units 82
Recreativo de Juerga 75
Vais a Pillar, Juerga 65
Colacao 53
La Famiglia 41
Experience Team 41

PREMIS ESPECIALS:
(Millors jugadors en la seva 
categoria)
MVP Aleví: Ton Badia
MVP Cadet: Arnau Mas
MVP Senior Ares Márquez

L’alclade de Calaf 
aposta per la conti-
nuïtat d’aquesta pro-
posta esportiva

Sant Martí de Tous, 37 1r 1a IGUALADA
Tel. 938031326  ·  617323989

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades

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

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



L’IHC debuta diumenge a l’OK Lliga davant el 
Cerceda gallec després d’una bona pretemporada
IGUALADA / IHC BLOCAT

L’Igualada HC debuta el proper 
diumenge a l’OK Lliga. Serà 
a les 12.30 hores contra els 
gallecs del Cerceda. Es posa 
punt i final així a una pretem-
porada força llarga en la que 
els igualadins han fet un molt 
bon paper, classificant-se per 
a la final four de la recuperada 
Lliga Catalana. Divendres pas-
sat es va fer la presentació de 
tots els equips de l’IHC.
Ha arribat l’hora de la veritat. 
L’Igualada HC afronta la set-
mana del debut a l’Ok Lliga 
davant d’un Cerceda que ja ha 
jugat el seu primer partit (2-2 
contra el Noia a casa). Per cert 
tampoc el nou IHC de segona 
catalana ha pogut començar 
aquest cap de setmana perquè 
el seu rival, el Sant Feliu B, ha 
acabat retirant-se de la compe-
tició.
Pels jugadors de Ferran Lòpez 
el partit de divendres contra 
un altre filial, el FCB B, s’ha 
convertit en l’última referència 
abans de l’inici de la lliga. Amb 
el míster arlequinat analitzem 
com arriba l’equip a l’arrenca-
da de la competició.
Ferran, com vas viure la pre-
sentació de divendres?
Va ser una presentació amb 

Tots els jugadors de l’IHC 2015-16. Foto: Joan Guasch.

Jornada 1
CP Vilafranca Capital del Vi - CH Lloret  1-1
CP Voltregà - Vallès CP Calafell Tot l’Any 5 oct
Cerceda - CE Noia Freixenet  2-2
Caldes Recam Laser - Igualada HC   6 oct
Enrile PAS Alcoi - FC Barcelona Lassa  3-5
ICG Software Lleida - CE Moritz Vendrell  5-4
Reus Deportiu - Club Patí Vic 13 oct
Shum - Coinasa Liceo HC  14 oct

         PT j g e p     gf     gc    
1. ICG Lleida  3  1  1  0  0  5  4
2. FC Barcelona  3  1  1  0  0  5  3
3. Hockey Cerceda  1  1  0  1  0  2  2
4. Noia Freixenet  1  1  0  1  0  2  2
5. Vilafranca  1  1  0  1  0  1  1
6. Lloret   1  1  0  1  0  1  1
7. Moritz Vendrell  0  1  0  0  1  4  5
8. Enrile Alcoi  0  1  0  0  1  3  5
9. CH Caldes   0  0  0  0  0  0  0
10. Calafell   0  0  0  0  0  0  0
11. Igualada HC  0  0  0  0  0  0  0
12. Shum 0  0  0  0  0  0  0
13. Club Patí Vic  0  0  0  0  0  0  0
14. Reus Deportiu  0  0  0  0  0  0  0
15. Coinasa Liceo  0  0  0  0  0  0  0
16. Voltregà  0  0  0  0  0  0  0

OK Lliga masculina

Esports
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Jornada 2
CH Lloret Vila Esportiva - Shum
Calafell Tot l’Any - CP Vilafranca Capital del Vi 
CE Noia Freixenet - CP Voltregà
Igualada HC - Cerceda  
FC Barcelona Lassa - CH Caldes Recam Laser
CE Moritz Vendrell - Enrile PAS Alcoi  
Club Patí Vic - ICG Software Lleida  
Reus Deportiu - Coinasa Liceo

Resultats Equips Base IHC
Júnior IHC-Sentmenat   10-2
Juvenil A IHC-Vendrell   4-3
St. Cugat-Juvenil A IHC   2-6
Juvenil B IHC-Caldes   3-0
Masquefa-Infantil A IHC   3-7
Infantil B IHC-Vic    0-8
Noia-Aleví A IHC    1-9
Aleví B IHC-Monjos   5-2
Monjos-Aleví C IHC   0-11
Benjamí A IHC-Olesa   21-0
Castellet-Benjamí B IHC   3-2
Sant Ramon-Benjamí C IHC   7-4
Sant Ramon-Prebenjamí A IHC   2-2
Prebenjamí B IHC-Sant Ramon   3-1

molta alegria, amb molta unió 
que, com vaig dir divendres, 
demostra que l’Igualada és un 
club en moviment, viu, amb iŀ-
lusió i amb entusiasme. Quan 
veus la canalla i tots els equips 
amb aquella iŀlusió et vénen 
ganes de treballar. Espero que 
la gent ens acompanyi tot el 
que pugui perquè serem més 
forts i podem ser més impara-
bles si anem junts. 
I el partit?
Pel que fa al partit … crec que 

va ser en línies generals el pit-
jor de la pretemporada … tot 
i que si entrem al detall hi ha 
moltes coses interessants… va 
ser un rival que ens va exigir 
molt a nivell físic… I nosaltres 
no vam fer la preparació pen-
sant en aquest partit. Vam fer 
un entrenament molt fort el di-
jous pensant ja en el Cerceda 
i segurament això va passar 
factura en algun moment. Però 
penso que tots els partits van 
bé, i tot el que passa suma. I 
del partit vam treure’n conclu-
sions. Segurament el partit de 
diumenge que ve no tindrà res 
a veure…
Arriba l’hora de la veritat.
Si, s’ha acabat la pretempora-
da i crec que és una pretem-
porada amb nota, però això no 
significa res... ara arriba l’hora 

de la veritat. I aquí di que hau-
rem d’estar tot el fi que volem 
estar. I crec que ho estarem. 
Estic segur que ho estarem, 
que estarem molt fins, que es-
tarem preparats perquè durant 
la pretemporada s’ha treballat 
moltíssim. 

Presentació 
dels equips
L’Igualada HC va presentar di-
vendres els seus equips de la 
temporada 2015-2016. Quinze 
equips de base federats, més 
2 de minis, i els 3 sèniors, el 
d’Ok Lliga, sub-23 i un de nou 
a segona catalana. En total 
són 115 nens i nenes d’hoquei 
base, 35 patinadores del pati-
natge artístic i 33 nens i nenes 
a l’escola de patinatge.
La festa arlequinada, que va 

comptar amb la presència de 
l’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, va acabar amb un partit 
del primer equip contra el FCB 
B en el qual els igualadins van 
estrenar la samarreta oficial de 
la temporada, que torna a l’ar-
lequinat tradicional amb una 
lleugera inclinació diagonal.
Els de Ferran Lòpez es van im-
posar per 4-1 al filial del Barça 
en l’últim partit de preparació 
abans de l’inici de l’Ok Lliga. 
L’IHC es va avançar amb un 
2-0 a la mitja part (gols de Ton 
Baliu i Sergi Pla). A la sego-
na Nil Garreta va fer el tercer 
aprofitant un passi interior que 
va clavar per dalt. El FCB B va 
reduir diferències amb un ser-
vei de falta que va acabar en-
trant plorant. I finalment Molas 
va fer el definitiu 4-1 amb una 
mitja volta. 
L’IHC va jugar d’inici amb Àlex 
Ferrer, Ton Baliu (1), Met Mo-
las (1), Joan Muntané i Sergi 
Pla (1). Després també van ju-
gar Tety Vives, Nil Garreta (1), 
Dani Lòpez, Pol Galbas i Elagi 
Deitg. 

Més info a http://ihc.blog.cat

El Cerceda és el rival de diumenge de l’Igualada.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

La guanyadora
de 100     

per la reparació 
DE XAPA i 

PINTURA ÉS:

Gràcia
Muñoz

d’Igualada

Felicitats!

C/ Gaspar Camps,31
08700 Igualada

93 803 21 98



L’Òdena Club Bàsquet és el primer 
líder del seu grup de 3a Catalana

Han començat les inscripcions per a apuntar-se a l’Escoleta del CF Igualada.

FUTBOL / CFI

Important victòria la que va 
aconseguir diumenge a casa 
l’Igualada en la tercera jornada 
de lliga contra un rival fort, el 
Vilanova i la Geltrú. Tres punts 
que donen molta confiança a 
l’equip en aquest inici de lliga 
i que el situen a la part alta de 
la classificació, concretament 

Nova victòria del CFI, que el situa tercer a la Primera Catalana

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

futbol 1A CATALANA G2

futbol 2A CATALANA G3

Jornada 3
Rapitenca 4 - 1 Viladecans 
Castelldefel 4 - 1 CF Reddis 
Catllar 0 - 1 Terrassa 
Sant Ildefons 1 - 3 Vista Alegre 
Vilaseca 2 - 2 FC Santboia 
Igualada 1 - 0 Vilanova 
Amposta 2 - 0 Torredembarr 
Suburense 0 - 1 Jesus Maria 
Lleida 0 - 2 CF Balaguer 

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

Jornada 3
Moja AE 0 - 2 Espluguenc 
Unif. Bellvitge 2 - 1 Prat AE B 
Torrelles 0 - 2 Sant Cugat . 
Fontsanta  1 - 0 Junior CF 
Marianao 2 - 2 Sant Joan D. 
Vidalet 5 - 1 Òdena 
Olímpic 1 - 2 CF Begues 
Gornal UD 3 - 2 Vilafranca 
San Mauro 3 - 0 Vallirana

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

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 3
Castellví 1 - 4 Roquetes 
Sant Cugat S. 1 - 0 La Múnia 
Cubelles 3 - 0 Sitges 
Carme 2 - 4 Olivella CE 
Riudebitlles 0 - 1 Piera 
Martinenca 5 - 0 Fàtima 
Anoia 0 - 6 La Granada 
Calaf 3 - 1 Sant Pere M. 
Martorell B 2 - 0 Montserrat

Jornada 4
Santboià - Amposta 
Reddis - Vilaseca 
Terrassa FC - Castelldefels 
Vilanova G. - El Catllar 
Jesús y Maria - IGUALADA 
Balaguer - Suburense 
Viladecans - Lleida B 
Vista Alegre - Rapitenca 
Torredembarra - St. Ildefons 

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

Jornada 4
FÀTIMA - CARME 
Les Roquetes - Martinenca 
St. Pere M. - Castellví M. 
Sitges - CALAF 
La Granada - Cubelles 
MONTSERRAT - ANOIA 
PIERA - Martorell B 
La Múnia - Riudebitlles 
Olivella - St. Cugat S. 

Casas (35’), Eric González 
(56’), Óscar García (74’). Pel 
Vilanova, targetes grogues a: 
Carlos Molina (66’), Mohamed 
El Ouahabi (89’) i Juan José 
Carricondo (58’).

Obertes les inscripcions per 
a l’Escoleta del CFI
El CF Igualada ha obert ja les 
inscripcions per entrar a for-
mar part de l’Escoleta, el pro-
jecte del futbol base dirigit als 
més petits per aquesta prope-
ra temporada 2014-2015. 
L’Escoleta és una de les grans 
apostes de l’Igualada, que té 
molt clar que la formació en 
els primers anys dels jugadors 
i jugadores és clau per assolir 
l’excel·lència esportiva i hu-
mana. 

Hi poden formar part tots els 
nens i nenes nascuts entre 
els anys 2004 i 20011, que es 
reparteixen en les següents 
categories: Babys (anys 2010 
i 2011); Pre-benjamins (2008 
i 2009); Benjamins (2006 i 
2007) i Alevins (2004 i 2005). 
Els entrenaments de l’Escole-
ta començaran el proper 29 de 
setembre i es realitzaran tots 
els dimarts i dijous de 17:30 a 
18:30, al Camp Municipal de 
Les Comes.
Els interessats en rebre més 
informació o inscriure’s po-
den dirigir-se a les oficines del 
club, de 18:00 a 20:30 hores, 
trucar al telèfon 93 803 23 81, 
o bé escriure un correu elec-
trònic a info@cfigualada.cat

   Pt. G E P Gf  Gc 
1 Capellades 3 1 0 0 4 0
2 San Mauro B 3 1 0 0 4 1
3 Ateneu Penya 3 1 0 0 3 0
4 Mediona  3 1 0 0 5 3
5 Sant Esteve 3 1 0 0 3 2
6 Hostalets 3 1 0 0 2 1
7 La Paz  3 1 0 0 2 1
8 Montserrat B 3 1 0 0 2 1
9 Cabrera 0 0 0 1 2 3
10 Jorba  0 0 0 1 1 2
11 Torre 0 0 0 1 1 2
12 Masquefa  0 0 0 1 1 2
13 Pobla 0 0 0 1 3 5
14 Tous  0 0 0 1 1 4
15 Rebrot  0 0 0 1 0 3
16 Calaf B 0 0 0 1 0 4

futbol 4A CATALANA G7
Jornada 1
Montserrat B 2 - 1 Masquefa 
Rebrot  0 - 3 Ateneu Penya 
Torre Cl. 1 - 2 Hostalets 
Calaf B 0 - 4 Capellades 
Cabrera 2 - 3 Sant Esteve 
Jorba  1 - 2 La Paz 
Pobla Cl. 3 - 5 Mediona 
Tous  1 - 4 San Mauro B

Jornada 2
San Mauro B - Cabrera
Masquefa - Tous
Mediona  - Montserrat
La Paz  - Pobla Clar. 
Ateneu Ig.  - Jorba
Hostalets P. - Rebrot
Capellades  - Torre Clar. 
Sesrovires B - Calaf B

   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
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en tercer lloc, per darrere del 
Balaguer i el Castelldefels. 
L’inici del joc va estar dominat 
per l’Igualada, enfront d’un Vi-
lanova que va sortir una mica 
nerviós al camp i va cedir les 
primeres jugades de perill als 
blaus. Jonny i Martí van tenir 
dues ocasions clares en els 
primers minuts, però la pilota 
no va entrar a la porteria. 
Amb el pas dels minuts, el 
Vilanova va recuperar la 
tranquil·litat i també va co-
mençar a arribar amb molt de 
perill a la porteria local. Però la 
falta d’encert en els remats va 
evitar que els visitants s’avan-
cessin al marcador. L’Igualada 
va aprofitar les nombroses 
errades del Vilanova per re-
forçar-se i va estar a punt de 
marxar al descans amb un clar 
avantatge, però el porter vila-
noví va poder salvar un mà a 
mà amb Martí.
Al segon temps, els dos equips 

van seguir generant perill, tot 
i que les defenses van donar 
menys facilitats. El Vilanova 
va començar a afinar la punte-
ria, però el porter de l’Iguala-
da, Yannick, va blocar la seva 
porteria amb una brillant actu-
ació. Va refusar una perillosa 
falta directa, un potent xut des 
de la frontal i un altre xut col-
locat que va acabar al pal.
Quan faltaven 12 minuts pel 
final, va arribar l’únic gol del 
partit. Fran Arévalo va rebre 
una pilota d’Iñaki i, després 
d’un bon control orientat amb 
el pit, va batre el porter i va es-
tablir l’1-0 definitiu. 
El Vilanova va seguir buscant 
el gol per totes bandes i es 
va abocar, però, a la contra, 
l’Igualada hauria pogut haver 
sentenciat el partit amb una 
combinació molt perillosa en-
tre Martí i Fran que el porter va 
aconseguir refusar.
En la propera jornada, els 
blaus visiten la UD Jesús i Ma-
ria, a Deltebre.
CF IGUALADA: Martí Lliró, 
Bachana Lominadze, David 
Pacheco, Ton Casas (Iñaki 
Baz 62’), Fran Arévalo (Jordi 
Castellanos 86’), Martí Just 
(Frank Martínez 89’), Jonat-
han Fernández (Eloi Jiménez 
62’), Yannick, Pau Vidal (Da-
vid Baraldés 73’), Eric Gon-
zález i Óscar García. Entrena-
dor: Edu Berrocal
VILANOVA I LA GELTRÚ: 
Carlos Molina, Ruben Cua-
dra, Mohamed El Ouahabi, 
Juan José Carricondo, Carlos 
Contreras (Karim Diadie Diak-
ho 55’), Toño Jiménez, Adrià 
Alonso, Alejandro Sacristán 
(Iván Valerp 46’), Oriol Codi-
na, Víctor Morillas (Enrique 
Aranda 62’), Javier Martínez. 
Entrenador: Daniel Gimeno
GOL:  1-0 Fran Arévalo (78’)
ÀRBITRES: Josep Faig, Cesc 
Vila i Edgar Silva. Grogues 
a: Bachana Lominadze (75’); 
David Baraldés (84’), Ton 

BÀSQUET / OCB

L’Òdena Club Bàsquet va gua-
nyar a domicili el Martorell “B” 
en la primera jornada de 3a 
Catalana. En un brillant partit 
els odenencs van saber impo-
sar el seu ritme de joc i van co-
mençar dominant un partit que 
tot apuntava que no se’ls hi 
escaparia. Al llarg del partit el 
Martorell volia imposar el seu 
ritme a base de contraatacs 

però en camp moment va sor-
prendre als de l’Anoia. L’Òde-
na va arribar a la mitja part 
amb una renda important però 
no suficient perquè en el ter-
cer període els locals poses-
sin la por al cos als visitants. 
Finalment els anoiencs van 
saber mantenir la diferència i 
fins i tot engrandir-la. Al final, 
42-64 favorable als anoiencs.



PÀDEL / LA VEU

Els equips Subaru reinicien 
les lligues federades
Tres dels sis equips Subaru 
van reiniciar la competició fe-
derada aquest cap de setma-
na. El primer equip masculí va 
donar compte del CNI B amb 
una convincent victòria per 3-0.
Mito Campins/Kim Aribau van 
dominar 6-2, 6-3 a Carles i Ro-
ger Costa. Marc Corcelles/Jo-
sep Llorach van guanyar 6-1, 
6-7, 6-3 a Edu Palmés/Adrià 
Vázquez i finalment Pere Fer-
rer/Roger Rosich van comple-
tar la victòria dominant en un 
ajustat partit a Dani Pérez/Dani 
Vizcarra per 7-6, 3-6, 7-6.
El Subaru B per la seva part, 
va caure 2-1 a Collbató davant 
l’Slam. Jordi Carol/Martí Mas 
van caure 3-6, 6-7 amb Xavi 
Serra Adrià Valls, però Llu-
ís Fernàndez/Joan Albareda 
van empatar el matx guanyant 
Hèctor Soler/I. Llombart per 
6-4, 6-4, però els de Collbató 
van decantar el partit gràcies 
a la victòria 6-1, 6-3 de Jordi 
Sánchez/Esteve Genís gua-
nyant al nostres Pep Ferrer/
David Sanuy.
Per la seva part les noies Sua-
bru van caure davant el Tot Pà-
del de St. Fruitós per 3-0. Fran-
cina Olaria/Fabiana Spick van 
començar molt be guanyant 
6-1 el primer set però van aca-
bar cedint 1-6, 2-6 Davant Su-
sanna Segundo/Elena Izquier-
do. Elia Soriano/Margot Gumà 
tampoc van poder sumar tot i 
caure 5-7, 2-6 davant Rosa 
Cots/Laura Bosch i finalment 
Georgina Carrer/Mercè Mun-
tané van cedir davant unes ex-
perimentades Olga Costa/Eva 
Carrera per 3-6, 1-6.
 
Equips +KPàdel
L’equip Masculí de Federació 
+KPàdel van derrotar a casa 
el Cube Manresa. Parelles 
+KPàdel: David Sabate i Ivan 
Valiente, Carlos Vazquez i Vic-

Equip femení Subaru Igualada de l’IGD Esquaix.

Activitat dels equips de pàdel

ATLETISME / IGNASI COSTA

El C.A.Igualada Petromiralles, 
en coŀlaboració amb l’Ajunta-
ment d’Igualada, organitzen el 
proper 24 d’octubre, dissabte,  
a partir de les 19 h. tarda, la 
33a. edició de la Mitja Marató 
de l’Anoia (21.097 m.), 4t Gran 
Premi Sport Sènior, conjunta-
ment amb la 13a. edició dels 
10 Km. Ciutat d’Igualada, i la 
4a. edició dels 5 Km. Ciutat 
d’Igualada,  que compten amb 
el suport de la Generalitat de 
Catalunya, de la Diputació de 
Barcelona  i de la Federació 
Catalana d’Atletisme, i amb la 
coŀlaboració de Petromiralles, i 
de diverses entitats i firmes co-
mercials. La Mitja Marató for-
ma part de la 10a. Xallenge de 
Mitges Maratons Gran Premi 
Diputació de Barcelona, i pun-
tuarà també per a la 15a. Lliga 
Championchip.  Com l’any an-
terior, es duran a terme també 
les proves de Marxa Atlètica en 
Pista, enguany amb la celebra-
ció del 2n. Campionat de Ca-
talunya de Marxa per equips, 
per a les categ. Benjamí - Aleví 
- Infantil i Cadet masc. i fem., 
i de la 3a. edició dels 5 Km. 
Open de Marxa en Pista Ciu-
tat d’Igualada. Les proves de 
Marxa començaran a les 19 h. 
tarda.
Totes les curses tindran la sor-
tida i l’arribada situades a l’Es-
tadi Atlètic Municipal d’Iguala-
da. Pel que fa a la Mitja Marató 
de l’Anoia, els 10 Km. Ciutat 
d’Igualada, i els 5 Km. Ciutat 
d’Igualada, el recorregut  trans-
correrà entre les poblacions 
d’Igualada - Vilanova del Camí 
- Igualada.  
En les 3 curses hi haurà di-
versos i atractius premis. Els 
3 primers/eres. classif. de la 
Mitja Marató, tindran un incen-
tiu econòmic si obtenen uns 
temps inferiors a 1h. 08 min. - 
masc.- i 1h. 22 min. fem.:

Inscripcions obertes per a la 
Mitja Marató d’Igualada
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tor Morillas, Raúl Berzas i Pere 
Ramon.
L’equip Femení de Federació 
+KPàdel va perdre contra el 
Pàdel Indoor Bages. Parelles 
+KPàdel: Anna Claramunt i 
Sandra Leal, Mª Jose Santa-
maria i Montse Carrillo, Monica 
Polanco i Maite Murcia.

Les Moreres
FEDERAT A:
Diumenge 20 de Setembre el 
federat A es desplaçava a Ole-
sa. Eliminatòria difícil contra 
els líders, on els nostres van 
aconseguir treure un punt i 
perdent el segon arribant a un 
tercer set.
Gabriel Vidal – Manel Vilaru-
bias van perdre contra Javier 
Blanco – Emilio Gallego. Jau-
me Mallart – Quim Secanell 
van guanyar per 6/4 – 7/5 da-
vant Albert Pujil – Ramon Mar-
tin.Toni Esteve – Toni Valldaura 

Equip femení del +KPàdel.

van caure al tercer set per 5/7 
– 6/2 – 3/6 contra Oscar Navar-
ro – Cristian Solsona.
Dissabte 19 el federat B jugava 
a casa contra l’Indoor Pàdel. 
Eliminatòria contra un rival que 
estava mes amunt que nosal-
tres a la taula de classificació 
i on els nostres jugadors van 
aconseguir dos punts vitals en 
l’aspiració per mantindre la ca-
tegoria.
Juan Carlos De Luis – Ramon 
Albareda van perdre contra 
Suso Ansedes – Pedro Gon-
zalez. 
La parella jove formada per 
Roger Caldito – Joan Arnau 
van jugar un gran partit endu-
ent-se clarament la victòria per 
6/3 – 6/2 davant David Romeu 
– Ivan Puigdellivol.
David Llorens – Jordi Montoliu 
van guanyar 6/4 – 6/4 contra 
Xavier Santaularia – Cayetano 
Ibañez. 

1r./1ª : 100€. - 2n/2ª: 75€. - 
3r/3ª: 50€.
Els tres primers/eres de les tres 
curses, tindran premi aŀlegòric 
i obsequis de Punto Blanco, 
Mizuno i K-Wind. El 1r./1ª clas-
sificats de cada categ. tindran 
trofeu. Els que tinguin premi a 
la general, no el tindran a la ca-
teg. corresponent.  Els guanya-
dors absoluts masc. i fem. de 
la Mitja Marató i dels 10 Km., 
tindran l’obsequi d’una Cis-
tella de Queviures, gentilesa 
de Fruiteria Lluís i Carme. Els 
guanyadors masc. i fem. dels 5 
Km., tindran un lot de vi i cava, 
gentilesa de Cellers Figueres.
Hi haurà premis per equips, 
puntuant els 5 millors de 
l’equip masc. i les 3 millors 
classificades de l’equip feme-
ní, que seran obsequiats amb 
una ampolla de Cava per a 
cada component de l’equip 
guanyador, de cada una de les 
3 curses, gentilesa de Cellers 
Figueres.  
A tots els participants de les 3 
curses que arribin a meta se’ls 
lliurarà  una samarreta tècnica 
Mizuno, una medalla comme-
morativa, uns mitjons esportius 
Punto Blanco, una bossa amb 
provisions i un tiquet per a la 
botifarrada. Hi haurà un premi 
especial del diari Sport, deno-
minat Gran Premi Sport Sènior, 
a l’atleta masc. i fem. de ma-
jor edat que es classifiquin en 
qualsevol de les tres curses. 
Els drets d’inscripció per a to-
tes les categories, seran de 15 
€. per als atletes amb xip groc 
propi, i de 17 €. per als atletes 
que no disposin de xip propi.  
Les inscripcions es poden fer 
a través d’Internet, fins al 21 
d’Octubre, a la pag. web: www.
mitjamaratoanoia.cat  Hi haurà 
un punt d’inscripció presencial, 
(fins al 20 d’octubre), a Marat-
hon Esports, al c/La Torre, 9 
d’Igualada.

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

BICICLETES

   P.V.P 3249€  Ara 2599€    P.V.P 1499€  Ara 1199€ 

Promoció de
la Setmana 

de la 
Mobilitat

Sostenible
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ATLETISME / IGNASI COSTA

Els atletes del C.A.Igualada 
Petromiralles Marc Sánchez 
i Laia Moix van participar el 
diumenge 13 de setembre a la 
plaça de la Font de Tarragona, 
en la 2a. Exhibició de les pro-
ves dels salts d’alçada i perxa 
Tarragona 2017, que es van 
dur a terme amb l’objectiu de 
promocionar els XVIII Jocs del 
Mediterrani Tarragona 2017, 
que es duran a terme a la ca-
pital tarragonina.
Els dos representants del CAI 
Petromiralles, Marc Sánchez, 
amb 1,95 m. i Laia Moix, amb 
1,55 m., tingueren grans actu-
acions en la prova del salt d’al-
çada, en la que prengueren 
part diversos atletes de l’elit 
estatal i catalana, encapçalats 
pel campió estatal  Miguel An-
gel Sancho (Playas de Caste-
llón) guanyador amb 2,04 m. i 
per la sotscampiona d’Espa-
nya Cristina Ferrando (Playas 
de Castellón), que es va impo-
sar en fem. amb 1,70 m. En el 
salt de perxa, va sobresortir 
la participació de l’internacio-
nal Igor Bychkov (Playas de 
Castellón), olímpic a Londres 
2012, guanyador amb 5,00 m. 
i de Marta Cot (C.A. Laietània) 
que es va imposar en fem. 
amb 3,50 m..

A dalt, Laia Moix. A sota, Marc Sánchez.

Marc Sánchez i Laia Moix (CAI), a 
l’Exhibició Tarragona 2017

FRONTENNIS / LA VEU

Des del 25 d’agost s’està ju-
gant el XX Open Frontennis 
Molí Nou d’Igualada.
Si voleu seguir gaudint del 
millor frontó comarcal, veniu 
al Molí Nou de la capital de 
l’Anoia a partir de les 19:00 h, 
amb entrada gratuïta.
La competició està dividida en 
4 categories per poder acon-
seguir que tothom jugui dins 
el seu nivell i gaudeixi jugant. 
Volem remarcar que aquest 
any, totes  categories estan 
sent molt competitives i anive-
llades en quant el resultat.

El CB Igualada debuta a 
casa amb una victòria sobre 
el Martorell (82-66)

Va començar l’exhibició amb 
una masterclass dels partici-
pants a un nombrós grup de 
nois i noies tarragonins d’entre 

5 i 18 anys, entre l’expectació 
d’un gran nombre de persones 
que ompliren la plaça tarrago-
nina.

Intensa activitat del Frontennis Igualada
Durant aquesta setmana es 
jugaran les últims partits de la 
lligueta i de les semifinals 
El diumenge 27 de setembre 
a partir de les 11 del matí es 
jugaran les finals.

Open de Mollerussa
El passat dissabte dia 19 de 
setembre, es va jugar l’Open 
Mollerussa amb la participació 
de quatre jugadors Igualadins 
del Club Frontennis Igualada.
El resultat va ser bastant bo, ja 
que el nivell dels jugadors era 
molt alt. 
Marc Esteve va arribar a 
quarts de final i Josep Fernán-

dez a semifinals a la categoria 
sènior. Antoni Font i Joan Pe-
dro Moreno van quedar quarts 
de veterans.
D’altra banda, s’està prepa-
rant el Torneig que es cele-
brarà el 3 i 4 d’octubre, on 
participen les millors parelles 
de Catalunya i, possiblement, 
una valenciana ex-campiona 
d’Espanya.
Cal recordar que aquest Tor-
neig és el més antic de Ca-
talunya i puntua pel Màster 
Català.
A la foto, el 5è Memorial Ra-
mon M. Serret de Mollerussa.

BÀSQUET / LA VEU

Debut del Physic CB Iguala-
da A, a casa, contra un rival 
molt fort que més endavant 
ens el tornarem a trobar a 
la lliga regular d’EBA, el BC 
Martorell Solvin.
El partit començava amb un 
equip local dominant, fent un 
parcial de 7-0, que amb una 
gran defensa i un gran encert 
ofensiu que impedien l’ano-
tació del Martorell fins al mi-
nut 5 de període. Semblava 
que els jugadors de Xavier 
Garcia despertaven en atac, 
tot i que sempre estaven per 
darrera en el marcador. Un 
intercanvi de triples durant 
els últims minuts de quart, 
feien possible el marcador 
de 21-18.
En el segon quart, el Physic 
CB Igualada A seguía amb el 
seu gran ritme en atac, tro-
bant ocasions fàcils per ano-
tar i tractant de marxar en el 
marcador. Un intercanvi de 
bàsquets durant els primers 
minuts, que obligaven als 
blaus a pujar el ritme defen-
siu per intentar evitar que 
s’apropessin en l’electrò-
nic. Finalment el resultat del 
parcial era de 16-11, que es 
reflectia en un marcador de 
37-29 a la mitja part.
A la represa del partit, els 
jugadors de Raül Caballero 
mostraven una gran implica-
ció en defensa que els ajuda-
va a robar pilotes, i a poder 
provocar faltes personals 
que els portaven a la línia de 
tir lliure. Amb un parcial de 

12-0 en el minut 3 de partit, 
posava una gran avantatge al 
marcador difícil de remuntar 
per l’equip del BC Martorell 
Solvin. Una forta concentra-
ció en defensa, pressionant i 
podent treure moltes pilotes, 
feia que el resultat del quart 
fos 31-21, que es reflectia a 
l’electrònic 68-50 per afrontar 
els últims minuts de partit.
En l’últim quart, l’anotació de 
l’equip local va ser més flui-
xa que en la resta de quarts, 
deixant passar el temps sen-
se patir pel marcador final. Va 
ser l’únic període en el qual 
l’equip visitant va superar 
l’anotació del local. El resul-
tat del quart va ser de 14-16.
Finalment el matx va acabar 
amb un resultat de Physic CB 
Igualada A 82 - BC Martorell 
Solvin 66.
Physic CB Igualada A: M. Mo-
liner (2), R. Riu (2), E. Burgès 
(-), P. Camí (12), J. Torres (-), 
C. Fons (10), A. Gual (10), X. 
Creus (5), S. Laguarta (9), G. 
Vilaginés (0), E. Tejero (13), 
A. Del Hoyo (19).
BC Martorell Solvin: N. Saba-
ta (9), M. Bernadí (8), J. Clo-
tet (5), S. Ala (2), R. Morales 
(17), S. Claramunt (3), G. Jou 
(0), M. Fuentes (8), A. Fusal-
ba (5), P. Virós (6), E. Boja 
(3), DM. Mabior (-).
Parcials: 21-18, 16-11 (37-
29), 31-21 (68-50), 14-16 
(82-66).
Àrbitres: R. Jerez, D. Mendo-
za. 



HOQUEI LÍNIA / IHL

El passat cap de setmana ha 
començat la Lliga Catalana 
d’hoquei Línia 2015-16 en to-
tes les categories. Fins al final 
del mes de març ens esperen 
grans jornades amb intensos 
enfrontaments i moltes ale-
gries i, no cal dir-ho, també 
algun ensurt. Com acostuma 
a ser habitual en l’hoquei línia 
els partits es disputen amb 
molta velocitat i els marcadors 
ben aviat es mouen. Han sortit 
uns partits amb molts gols, els 
equips estan acabant de for-
mar-se i deixen molts espais 
en defensa per poder xutar. 

Prebenjamí: CHL Premià 0 - 
HL Igualada 4
Porter: Yeray Lorenzo. Juga-
dors: Iker Jimenez, Marc Hu-
eva, Pau Masip, Ot Sanchez, 
Toni Bandé, Biel Guerrero.
Molt entretingut partit dels 
més menuts de tots. Van sor-
tir com a feres a no deixar cap 
centímetre de pista sense co-
brir i bé que ho van aconse-
guir. La possessió del puck va 
ser nostre en tot moment, amb 
freqüents xuts a porteria amb 
molt de perill i gols que ana-
ven pujant al marcador. 

Benjamí: CHL Jujol B  3 - HL 
Igualada 6
Porter: Ian Gavilán. Juga-
dors: Alex Sanchez, Arnau 
Santano, Laia Mercadé, Lluis 
Torras, Marc Camarero, Marc 
Fuste, Marti Roig, Nil Alonso, 
Pol Ferrer, Unai Guerrero.
Excel.lent comportament dels 
benjamins, partit molt ben 
jugat, amb molta velocitat i 
encert en els xuts a porteria. 
Només començar ja busquem 
porteria i comencem a traçar 

Comença la Lliga Catalana 
d’hoquei línia

CURSES / LA VEU

Dissabte 19 de setembre es 
va celebrar una nova edició de 
la prova Ironman 70.3 a Lan-
zarote, prova que va comptar 
amb una amplia participació 
triatletes internacionals. Entre 
ells, l’igualadí Albert Moreno.
La prova consistia en un pri-
mer tram de 1900m de nata-
ció, seguits de 90km de ciclis-
me en un circuit força exigent, 
i per acabar 21 km de cursa a 
peu.
L’Albert va sortir en 12ena 
posició del primer tram de 
natació, i desprès de fer una 
gran remuntada en ciclisme i 
cursa a peu (on va marcar el 
millor parcial de tots els parti-
cipants), va aconseguir finalit-
zar la prova en una excel·lent 
5ena posició.

Albert Moreno (CAI), cinquè a 
l’Ironman 70.3 de Lanzarote
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el camí de la victòria. A seguir 
treballant, ja que tot just estem 
a l’inici de la temporada i cal 
entrenar molt seguir sent els 
millors.
Aleví: CHL Premià 0 - HL 
Igualada 12
Porters: Unai Gràcia i Martí 
Sabaté. Jugadors: Nil Alonso, 
Laia Mercade, Erik Lorenzo, 
Roger Ferrer, Alex Cano, Ian 
López, Biel Segura, Eloi Ruiz, 
Lluis Torras.
Molt bon inici de temporada 
de l’equip aleví. Més enllà del 
resultat que sigui voluminós 
o no, el que va ser realment 
positiu és la imatge d’equip 
que han donat els nostres ale-
vins. Control del puck a totes 
les zones de la pista i gran 
quantitat de passades entre 
ells, tot mostrant una coordi-
nació difícil de veure als inicis 
de temporada. Enhorabona i 
a seguir millorant per estar a 

dalt de tot.

Infantil:  CHL Jujol 9 - HL 
Igualada 1
Porters: Oriol Sanchez i Sergi 
Perez. Jugadors: Alba Ferrer, 
Adrià Pajares, Marc Cano, 
Gal.la Torrents, Adam Gràcia, 
Samu Piquer, Roger Ferrer, 
Alex Cano, Unai Perez.
Començaven dissabte al matí 
amb l’infantil que va lluitar 
molt a St.Joan Despí, però els 
campions estatals de l’anterior 
temporada van voler demos-
trar que encara estan en for-
ma i van sortir molt endollats. 
Elogiar la força i les ganes de 
lluitar mostrades i a seguir en-
trenant.
La setmana vinent entra en 
competició l’equip femení, 
dissabte a la tarda a Rubí, un 
interessant partit per veure 
com de profitosa ha estat la 
pretemporada d’aquest equip. 

Quatre medalles dels veterans del CAI al 
Campionat de Catalunya de Combinades
ATLETISME / IGNASI COSTA

Quatre atletes Veterans del 
CAI Petromiralles, entrenats 
per Jordi Fernández, van as-
solir 4 medalles als Campio-
nats de Catalunya de Proves 
Combinades i de Pentatló de 
Llançaments, disputats el pas-
sat dissabte 19 de Setembre a 
Palafrugell. 
Josefa Salazar va assolir la 
medalla d’Or i el títol de cam-
piona de Catalunya F-45-49 
en la Pentatló de Llança-
ments, amb 1.808 punts (mar-
tell: 23,22m./ pes: 6,73m. /
disc:18,65 m. /javelina: 13,66 
m./ /martell pesat: 7,92 m.).
Francesc Segura va assolir 
la 2a posició (Argent) M-45-

El top 5 va ser el següent:
1 Eneko Llanos Burguera 
(ESP) 4:06:27
2 Romain Guillaume (FRA) 
4:06:43
3 Antony Costes (FRA) 
4:07:44
4 David McNamee (GBR) 
4:09:46
5 Albert Moreno Molins (ESP) 
4:09:57

ESQUAIX / LA VEU

Madrid va ser escenari de la 
copa d’Espanya reservada a 
menors de 13 i 17 anys.
A la capital s’hi van desplaçar 
un bon nombre de jugadors 
catalans i entre ells, l’anoienc 
Nacho Fajardo, una ferma 
promesa del nostre esquaix, 
i que ja acumula alguns èxits 
en aquest esport.
El jove de Montbui va fer un 
campionat impecable domi-
nant amb rotunditat la catego-
ria de 13 anys.
Ex cent a 1a ronda, va guanyar 
a 2a ronda al búlgar resident 
a Barcelona Phillipe Georgiev 
per 3-0, a quarts al andalús 
Cristian Domínguez per 3-0 i 
la final al murcià Adrián Gra-
cia per 3-1. Excel·lent tempo-
rada del Nacho ha completat 
aquest any campionat i copa 
d’Espanya.

Nacho Fajardo guanya la Copa 
d’Espanya d’esquaix a Madrid

PSA Ciutat de Barcelona 
Bernat Jaume va disputar a 
la Illa Diagonal el Trofeu Ciu-
tat de Barcelona en una pista 
de 4 vidres instal·lada fins a 
meitats d’octubre en aquest 
centre comercial. El nostre 
anoienc va caure davant l’an-
glès George Parker, guanya-
dor final del torneig i número 
103 del món per 9-11, 7-11, 
10-12. El jugador britànic era 
un rival molt potent i incòmo-
de però tot i el bon partit del 
nostre jove, les jugades de-
cisives del matx, sempre van 
caure del cantó del jugador de 
Liecester. Queda clar que el 
circuit PSA perdona poc i les 
oportunitats, per poques que 
siguin, s’han d’aprofitar sem-
pre. Ara toca seguir lluitant per 
fer-se un forat en els TOP 150 
i poder accedir a quadres amb 
més dotació econòmica.

49 en la Pentatló de Proves 
Combinades, amb 2.116 punts 
(salt Llargada: 4,36m./javeli-
na: 20,85m. /200 m.ll.: 26”84 
/disc: 17,67 m. /1.500 m.ll.: 
5’23”77).
Juana Salazar va assolir 
també la 2a. posició (Argent) 
F-50-54 en la Pentatló de 
Llançaments, amb un total de  
1.670 punts (martell: 19,45m./ 
pes: 6,84m. /disc:15,60 m. /
javelina: 14,70m./ /martell pe-
sat: 6,52 m.).
Jordi Fernández Patiño era 
tercer (Bronze) en la Combi-
nada de Llançaments M-45-
49, amb 1.961 punts (martell: 
17,45m. / pes: 8,56m. / disc: 
25,32m. / javelina: 34,69m. / 
martell pesat: 6,44m.).
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MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

L’equip estatal masculí es va 
imposar còmodament i per 
12a ocasió consecutiva en el 
Trial de les Nacions, celebrat 
a Vandellòs-L’Hospitalet de 
l’Infant (Tarragona), en la ter-
cera ocasió que el país acull 
aquesta competició interna-
cional per seleccions (Seva 
2000 i Còrdova 2004). 
Amb aquesta, el combinat na-
cional suma 22 victòries de 32 
possibles, i els protagonistes 
que ho han fet realitat són els 
mateixos que ja imposaven 
el seu domini el 2004: el pie-
renc Toni Bou (Honda), Adam 
Raga (TRS), Albert Cabes-
tany (Sherco) i Jeroni Fajardo 
(Beta), amb l’única excepció 
d’aquest últim que va substitu-
ir el 2006 a Marc Freixa.
Per la seva banda l’equip es-
tatal femení amb la pilot Mireia 
Conde del Moto Club Montbui, 
Elisabet Solera i Berta Abe-
llán van aconseguir la tercera 
posició. Gran Bretanya es va 
alçar amb la victòria, per da-
vant d’Alemanya. El trial feme-
ní es va disputar el dissabte i 
el diumenge el masculí. El di-
vendres hi ha haver la darrera 
prova individual femenina del 

Mireia Conde amb les companyes de l’equip estatal de trial.

Toni Bou guanya el Trial de les 
Nacions, i Mireia Conde acaba tercera

AGILITY / LA VEU

En la competició d’agility 
d’aquest cap de setmana a 
Sant Llorenç de Montgai (Llei-
da) Luis Luque ha estat dis-
sabte campió amb el seu gos 
Melendi de categoria mini de 
grau 3 i diumenge, campió 
amb el seu malinois Dela en 
categoria estàndard també de 
grau 3.
La prova era puntuable per al 
campionat d’Espanya 2016 de 
la RSCE (Real Societat cani-
na Espanyola) i amb aquests 
punts Luque s’apropa més a 
estar seleccionat i al mateix 
temps es prepara per al pro-
per Mundial d’Agility 2015 a 

Luis Luque, primer amb dos 
gossos a la Noguera

campionat del món a l’aire lliu-
re en la que la pilot montbuien-

ca Mireia Conde va assolir un 
formidable quart lloc.

CURSES / LA VEU

La Cursa dels Millors Amics és 
un esdeveniment esportiu que 
neix amb un doble objectiu: 
sensibilitzar a la població pel 
que fa a l’adopció i a la tinen-
ça responsable dels animals 
de companyia i recaptar fons 
per ajudar a l’Associació Pro-
tectora d’Animals de l’Anoia 
(APAN). La jornada, que en-
guany se celebra el 4 d’octu-
bre, s’ha convertit en els dar-
rers tres anys en el canicròs 
popular més multitudinari de 
la província. 
La quarta edició d’aquest es-
deveniment compta amb dues 
modalitats: un canicròs i una 
caminada de poc més de 6 
km que es realitzen a la zona 
muntanyosa de la localitat de 
Sant Joan de Mediona, a l’Alt 
Penedès. 
El canicròs és una modalitat 
esportiva que s’ha anat popu-
laritzant en els darrers anys al 
nostre país. Consisteix en cór-
rer acompanyat del teu gos, i 
es desenvolupa principalment 
per circuits de terra o munta-
nya. Aquest esport ja fa diver-
sos anys que es va incloure en 
el reglament de competicions 

Torna la IV Cursa dels Millors Amics, 
el canicròs més multitudinari

Itàlia al qual hi anirà amb la 
selecció espanyola, el proper 
mes d’octubre. 
Aquest cap de setmana, al 
Club d’Agility Rivalcan que 
dirigeix Luis Luque, situat a 
Montbui poble, es celebrarà 
una competició d’agility pun-
tuable per al campionat d’Es-
panya i per seleccionar als mi-
llors pastors belgues d’agility, 
que representaran Espanya 
en el mundial 2016 en agility 
d’aquesta raça. L’entrada és 
gratuïta per a tots els públics, 
per més informació consultar 
a https://clubdeagilityrivalcan.
wordpress.com/

PATINATGE / LA VEU

Aquest dissabte, 19 de setem-
bre, es va disputar a La Garri-
ga, les semifinals de patinatge 
artístic de la Copa Barcelona 
en categoria Sènior, en pro-
grama lliure.
Per part de la secció d’Artís-
tic de l’Igualada Hoquei Club, 
hi va prendre part la patina-
dora Èlia Folch, aconseguint 
una brillant 2a posició, la qual 
cosa li dóna accés directe a 
disputar la Final de la Copa 
Barcelona, que es disputarà 
properament. En les properes 
setmanes, dues altres patina-
dores de la secció, disputaran 
també la possibilitat de classi-
ficar-se per fases finals.
Un èxit de les nostres patina-
dores, que feia molt de temps 

La patinadora Èlia Folch (IHC), 
a la final de Barcelona

no es produïa al nostre club, 
fet degut sens dubte a l’esforç 
diari d’entrenadores i patina-
dores.

La Penya Blaugrana de Montbui 
celebra el primer aniversari
ENTITATS / LA VEU

El proper dissabte 3 d’octubre, 
la PB de Santa Margarida de 
Montbui organitzarà un seguit 
d’actes a l’Ateneu Cultural i 
Recreatiu del nucli antic per 
celebrar el primer aniversari. 
La jornada començarà a les 
10 amb una activitat infantil on 
tota la quitxalla podrà partici-
par en la pintada d’un mural. 
A les 13h hi haurà la recepció 
de les penyes de la demarca-
ció Anoia-Penedès-Garraf i, 
a continuació, tindrà lloc una 

arrossada popular pels pe-
nyistes i simpatitzants del F.C. 
Barcelona. A les 16h s’eme-
trà el partit Sevilla-Barça en 
pantalla gegant i, finalment, la 
jornada acabarà amb un cam-
pionat de futbolí.
La data límit per apuntar-se 
al dinar serà el dimarts 29 de 
setembre (per més informació, 
escriure un correu electrònic a 
l’adreça pbmontbui@gmail.
com).  

de la federació d’esports d’hi-
vern, comptant amb diversos 
esportistes federats a Espa-
nya. 
Cal destacar que en la cate-
goria de canicròs, encara que 
hi participen desenes de cani-
crossers professionals, no es 
fomenta la competició, i els 
aficionats al canicròs també hi 
tenen cabuda. Tots els corre-
dors destaquen la importància 
de la causa i el fet de passar 
un dia envoltats d’amants dels 

animals i de la natura.
La inscripció val 12 € i el preu 
inclou una samarreta, l’esmor-
zar (beguda, entrepà –opció 
vegetariana- i fruita), premis i 
sortejos com una estada a una 
casa rural. 
Per a més informació podeu 
consultar la pàgina de  Face-
book “CursaDelsMillorsAmics” 
o la web cursadelsmillorsa-
mics.com. Les inscripcions es 
realitzen des de www.runedia.
com/inscripcio/201524519
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LLIBRES / LA VEU

El proper 26 de setembre el 
Museu de la Pell d’Igualada 
acollirà la tercera edició del 
Mercat de Lletres, una activitat 
que forma part del programa 
3L Llengua, Literatura, Lectu-
ra, impulsat per l’Ajuntament 
de la ciutat i que compta amb 
el suport del Programa de Mi-
llora del Barri de Sant Agustí.
L’activitat comptarà amb dife-
rents presentacions de llibres, 
xerrades i lliuraments de pre-
mis. Al vestíbul del Museu s’hi 
podrà veure l’exposició orga-
nitzada pel Servei Local de 
Català d’Igualada que duu per 
títol “A l’abril cada paraula val 
per mil”, un conjunt de cartells 
que expliquen l’origen de dife-
rents paraules catalanes pro-
cedents d’altres idiomes i que 
posen de relleu la riquesa de 
les llengües. 
Al mateix vestíbul també s’hi 
trobarà l’espai de lectura i 
signatura de llibres, una zona 
pensada per llegir i fullejar, on 
s’hi trobaran els diferents au-
tors que signaran les seves 
obres. A les 12h serà el torn 
de Xavier Bosch i Joan Rioné; 
a les 13h el d’Antoni Dalmau, 
Maria Enrich, Màrius Mollà, 
Feliu Formosa i Ignasi Blanch; 
a les 17h signarà llibres Núria 
Pujolàs; a les 18h Rafael Na-
dal i Anna Garcia i, finalment, 
a les 20h, torn per Manuel For-
cano.
A la part exterior del recinte s’hi 
trobarà el mercat pròpiament 
dit, on els amants dels llibres 
podran remenar a les diferents 
parades, compartir converses, 

coneixements, experiències i 
vivències o conèixer les darre-
res novetats literàries. També 
hi haurà parades d’entitats, al-
gunes de les quals proposaran 
jocs i activitats i es podrà visi-
tar la col·lecció dels autors de 
l’Anoia de la Biblioteca Central 
d’Igualada, a l’espai La Biblio-
teca se’n va al Mercat!.

També per als més menuts
Al pati del Museu també s’hi 
ubicarà l’espai infantil, que 
comptarà amb racons de lec-
tura, tallers, jocs, contes i dife-
rents activitats per desenvolu-
par la fantasia i la imaginació 
dels més petits. En el mateix 
espai s’hi han programat di-
ferents lectures il·lustrades, 
un taller de punts de llibre 
amb pell i, durant tot el dia, 

es podrà participar del taller 
“Capses il·lustrades”, taller 
de literatura i art, on es po-
dran dibuixar els personatges 
preferits en capses de cartró. 
Entre les presentacions lite-
ràries destaca la de L’Ona i el 
seu aniversari, a càrrec d’An-
na Garcia, l’autora d’aquest 
conte infantil que parla sobre 
la valentia, la il·lusió, l’esforç 
i l’optimisme a través de la 
història d’una nena de 7 anys 
que porta un pegat a l’ull i va 
en cadira de rodes. A l’exterior 
també hi haurà l’espai bar, que 
aquest any anirà a càrrec del 
restaurant InQuiet.

Presentacions literàries
Entre els actes programats a 
l’Auditori destaquen la pre-
sentació i obertura del Mercat 

El Museu de la Pell acull, demà dissabte, 
la quarta edició del Mercat de Lletres

de Lletres a càrrec del regidor 
de Promoció Cultural, Pere 
Camps, i la directora de la Insti-
tució de les Lletres Catalanes, 
Laura Borràs, a les 10:30h; 
la presentació d’Algú com tu 
amb Xavier Bosch, amb una 
intervenció on el periodista i 
escriptor explicarà també què 
significa per a ell llegir i escriu-
re, a les 11h; la presentació 
col·lectiva d’autors locals amb 
Antoni Dalmau, Maria Enrich, 
Màrius Mollà i Feliu Formosa, 
a les 12h; el lliurament de pre-
mis del Concurs de Microcon-
tes i del Concurs de Poemes 
d’Amor, seguida de la lectura 
dels millors classificats, a les 
16:30h; la presentació del 
llibre de Rafel Nadal La ma-
ledicció dels Palmisano, una 
novel·la sobre les petites he-

roïcitats que hi ha darrere del 
gran drama bèl·lic de la Sego-
na Guerra Mundial, a les 17h; 
la tertúlia “Per què a la gent no 
li agrada llegir?” a càrrec del 
periodista Toni Puntí, l’escrip-
tora i presidenta de l’Associa-
ció d’escriptors en llengua ca-
talana, Bel Olid, i la coeditora 
de L’Avenç, Núria Iceta, a les 
18h, i la presentació a càrrec 
de l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, del llibre de Manuel 
Forcano, Els jueus catalans, 
un llibre per descobrir la im-
portància i la vigència del lle-
gat jueu a Catalunya, que tin-
drà lloc a les 19 h.

Altres activitats
Al llarg del dia es duran a ter-
me altres activitats, com la 
passejada i lectura poètica 
Joan Llacuna, el poeta de la 
ciutat, que recorrerà els ra-
cons més emblemàtics de la 
ciutat segons l’obra poètica 
de l’autor igualadí, a càrrec de 
Jordi Hervàs, a les 13h amb 
sortida a la plaça del Rei; un 
taller intensiu d’escriptura a 
càrrec de l’escriptora Tere-
sa Roig, que explicarà pas a 
pas com es fa una novel·la, a 
les 16 h, a la sala tallers i, a 
banda, el recital El poeta Ovi-
di. “Poesia no vol dir somiar”, 
amb la veu de Mercè Sampi-
etro i la presentació de Laura 
Borràs, a les 20h a l’adoberia 
de Cal Granotes.
Per a més informació sobre 
la programació del Mercat de 
Lletres es pot consultar el web 
www.igualada.cat.

MÚSICA / LA VEU

Ahir dijous es van obrir les ins-
cripcions per al segon Stage 
de Banda Simfònica d’Iguala-
da, que arrencarà a l’octubre. 
Aquestes estades musicals, 
que es duran a terme a l’Escola 
Municipal de Música, constaran 
de quatre sessions intensives 
de treball i un total de 35 hores, 
els dissabtes 17 i 31 d’octubre, 
i 14 i 28 de novembre, de 10h 
a 14h i de 16h a 20h. A ban-
da, es duran a terme activitats 
complementàries de formació, 
com ara concerts didàctics o 
xerrades, entre altres. El treball 
d’aquestes sessions culmina-
rà amb un concert públic que 

es durà a terme el dia 29 de 
novembre al Teatre Municipal 
l’Ateneu d’Igualada, a les 12h.
L’objectiu del segon Stage de 
Banda Simfònica passa per 
estimular el treball dels instru-
ments de vent, un grup que 
inclou també la percussió i els 
instruments de corda - arcs 
greus –violoncels i contrabai-
xos– mitjançant repertoris de 
concert del gènere de Banda 
Simfònica. L’esdeveniment co-
incideix amb l’inici de curs i vol 
afavorir l’interès per la música, 
l’intercanvi artístic i la coopera-
ció entre les persones partici-
pants, de diferents nivells i pro-
cedències.

Les inscripcions són gratuïtes 
i obertes a tots aquells estudi-
ants, amateurs i professionals 
que hagin realitzat estudis de 
grau mig o bé que el seu nivell 
sigui equivalent, com a mínim, 
a un segon cicle de grau pro-
fessional dels actuals estudis 
reglats, de les especialitats ins-
trumentals de flauta travessera, 
oboè, clarinet, fagot, saxòfon, 
trompa, trompeta, trombó, fis-
corn, bombardí, tuba, percus-
sió, violoncel i contrabaix. Els 
directors, professors i assis-
tents seran professionals de 
renom.
Les obres tindran un nivell de 
qualitat simfònica i abasta-

ran quatre àmbits, com són 
les transcripcions per a banda 
d’obres simfòniques i de músi-
ca de pel·lícules, les obres origi-
nals per a banda simfònica, les 
obres de música catalana i les 
obres de repertori ibèric costu-
mista.
El projecte, impulsat pel depar-
tament de Promoció Cultural de 
l’Ajuntament d’Igualada conjun-
tament amb Contrapunt, plata-
forma per a la promoció d’ac-
tivitats musicals, compta amb 
la col·laboració de l’Escola de 
Música Conservatori d’Igualada 
i la Banda de Música d’Igualada 
(BMI).
Les inscripcions es podran for-

malitzar del 24 de setembre al 
7 d’octubre, omplint una butlleta 
que es pot trobar a al web www.
igualada.cat. En la primera ses-
sió es lliurarà a les persones 
participants el material neces-
sari per a dur a terme les sessi-
ons, en el qual s’hi trobaran les 
partitures. En acabar, els par-
ticipants obtindran un diploma 
avalat per la direcció de l’stage i 
l’Ajuntament de la ciutat.
Per a més informació es pot 
consultar el web de l’Ajunta-
ment d’Igualada, trucar als te-
lèfons 93 807 80 21 o 93 804 
08 84, o bé escriure un correu 
electrònic a l’adreça electrònica 
contrapunt@llegim.com.

Igualada acollirà aquesta tardor el segon Stage de Banda Simfònica
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TEATRE / LA VEU

El grup Xarxa d’Igualada ence-
ta, aquest diumenge dia 27 de 
setembre, a ¼ d’1 del migdia, la 
nova temporada d’espectacles 
per a tota la família amb l’es-
pectacle de clown Tot plegat del 
Teatre Mòbil. Aquesta divertida 
funció amb els tres grans pa-
llassos de Manresa es repre-
sentarà al Teatre Municipal 
l’Ateneu. Les entrades són a 6 
€ i a 5 € per als socis de Xarxa. 
La venda d’entrades és al ves-
tíbul de l’Ateneu, el dissabte de 
7 a 8 del vespre i el diumenge 
des d’una hora abans de l’inici 
de l’espectacle.

Teatre Mòbil, 30 anys als es-
cenaris
Teatre Mòbil fou fundat a la ciu-
tat de Manresa l’any 1984, quan 
Marcel Gros, Atilà Puig i Jordi 
Girabal deixen el grup de teatre 
El Setrill per produir els seus 
propis espectacles. Actualment 
la companyia està formada per 
Atilà Puig, Jordi Girabal i Marc 
Fonts. Des dels seus inicis Tea-
tre Mòbil ha apostat en els seus 
espectacles per l’humor dirigit 
al públic familiar. Inspirant-se 
en la tradició del pallasso, Te-
atre Mòbil ha adaptat el seu 
llenguatge al teatre, combinant 
espectacles de números amb 
altres de línia argumental, sen-
se perdre mai de vista el públic 
al qual van adreçats. 
Tot plegat és el setzè especta-
cle de la companyia. En aquests 
anys d’existència ha actuat als 
circuits Xarxa, Rialles, en cam-
panyes escolars, festes majors, 
programacions d’ajuntaments... 
Ha participat en diversos Festi-
vals. La companyia Teatre Mò-
bil, a més, formà part del repar-
timent de Llibertat de Santiago 
Rusiñol i dirigida per Josep Ma-
ria Mestres, representada al Te-
atre Nacional de Catalunya du-
rant la temporada 2012-2013.

Tot plegat, un bon fart de riu-
re
En un espai mòbil que es ple-
ga i es desplega, s’hi apleguen 
tres comediants que volen pre-
sentar l’espectacle. Però ai, no 
se’n surten! Una taca perillosa 
al terra, uns cubells i fregadores 
multiusos, un ninot desobedi-
ent, un presentador que perd el 
cos i l’enteniment, uns cantants 
descoordinats, unes escombra-
ries rebels, i un mag a qui pre-
nen el pèl, els trucs i tot el que 
es pugui arreplegar! fan que Tot 
Plegat sigui l’espectacle que 
mostra el desplegament més 
esbojarrat de Teatre Mòbil.  

Pallassos, musicals, contes i 
dansa
La temporada de la Xarxa 
compta amb sis espectacles 
de gènere i temàtica molt vari-
ada. L’11 d’octubre Veus-Veus 
presenta el seu espectacle El 
llibre de la selva, basat en el 
conegut llibre d’aventures de 
Rudyard Kipling en clau còmica 
i musical. El diumenge 25 d’oc-
tubre, en aquesta ocasió a les 
6 de la tarda,  es presenta un 
musical ple d’emoció, cançons 
i melodies que formen part del 

record de molta gent Somriures 
i llàgrimes de Richard Rodgers. 
L’espectacle és cantat en cata-
là i compta amb la col·laboració 
de la coral infantil Els Verdums.  
El 8 de novembre, Les Bianchis 
presenten Les supertietes.  La 
Queralt descobrirà amb els 
contes, la màgia i les seves 
amigues com ser una supertie-
ta. Marcel Gros és un pallasso 
de luxe i humor surrealista que 
també captiva la canalla. El diu-
menge 22 de novembre, a la 
tarda, presentarà els seus Con-
tes amagats. Constelacio-
nes és el nom del somni d’Ara-
caladanza inspirat per l’obra 
creativa de Joan Miró. Espec-
tacle especialment dedicat al 
públic familiar, suposarà el punt 
i seguit d’una trilogia que aspira 
a comprendre la genialitat de 
pintors universals com El Bos-
co i Magritte. Serà a l’Ateneu 
el diumenge 6 de desembre en 
el marc del programa estatal 
de les arts escèniques del Mi-
nisteri de Cultura PLATEA. Les 
entrades d’aquest espectacle i 
Somriures i llàgrimes es poden 
comprar a El Punt (carrer Gar-
cia Fossas, 2) i a www.ticketea.
com.

Teatre Mòbil presenta “Tot plegat” a 
l’Ateneu en l’inici de curs de Xarxa

MÚSICA / LA VEU

El gran Pep Sala que tots 
coneixem del grup de músi-
ca Sau, serà avui divendres 
dia 25 a les 23h en concert a 
l’Acústic d’Igualada. Les en-
trades per al concert es poden 
adquirir al telf. 693 968 853.
En els concerts en format Bà-
sic, Pep Sala  alterna piano i 
guitarra, per interpretar tant 
temes del seu nou disc “PS” 
com cançons que ja fa anys 
que l’acompanyen, ja siguin de 
SAU, PEP SALA & LA BANDA 
DEL BAR, o PEP SALA
Un format per gaudir-lo en pe-
tit comitè i que,  condiciona un 
ambient relaxat, distès, i fins i 
tot informal, que fa que el Pep 
a mesura que passen els mi-

nuts, vagi desvetllant detalls o 
anècdotes,  que acaben con-
vertint Bàsic en un concert ín-
tim, proper i alhora divertit.

Concert de Pep Sala a 
l’Acústic

MÚSICA / LA VEU

L’Agrupació Coral La Llàntia 
ha començat el nou curs ple 
d’activitats dedicades als can-
taires de la coral: El dissabte 
dia 29 del passat mes d’agost, 
tots els components de La 
Llàntia, amb familiars, ens va-
rem reunir per celebrar el co-
mençament d’activitats. Unes 
llesques de pa amb tomàquet 
i embotits de la nostra terra va 
ser el tret de sortida per agafar 
les forces perdudes aquestes 
vacances i poder d’aquesta 
manera començar el nou curs 
plens d’alegria i optimisme per 
encarar les activitats que hem 
d’organitzar per celebrar el 
140è aniversari de La Llàntia.
El dia 11 de setembre, al mig-
dia, el cantaire de La Llàntia 
Paco Campillo va celebrar el 
seu casament amb la seva 
parella Antonio. El Paco tam-
bé forma part dels veterans de 
l’Agrupació Folklòrica Iguala-

dina, i ambdues entitats, Llàn-
tia i Agrupació Folklòrica, els 
varem obsequiar amb cants i 
balls a la sortida de la cerimò-
nia celebrada a l’ajuntament 
de Vilanova del Camí.
I aquest passat diumenge, 20 
de setembre, el president de 
l’Agrupació Coral La Llàntia, 
Sr. Ramon Vergés, celebrava 
les noces d’or al costat de la 
seva esposa Elena i junt amb 
els fills i familiars. La Llàntia, 
com a regal d’aquest cinquan-
ta anys de matrimoni, els hi va 
oferir un petit concert, també 
com a sorpresa. Abans de co-
mençar la tercera cançó es va 
fer entrega d’un ram de flors i 
un pergamí amb una emotiva 
poesia.
Desitgem a les dues parelles 
que sigui llarg el camí, i que 
per molts anys us tingueu al 
costat per veure sortir el sol 
cada matí. 

Activitats de l’Agrupació Coral 
La Llàntia 
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Aquest cap de setmana, el 
Teatre de l’Aurora obre una 
nova temporada i ho fa amb 
una proposta de luxe: L’alè 
de la vida, una comèdia del 
prestigiós dramaturg an-
glès David Hare, dirigida per 
Magda Puyo, i brillantment 
interpretada per dues grans 
actrius del teatre i el cine-
ma català, Mercè Arànega i 
Magda Puyo, amb les qual 
hem tingut el plaer de con-
versar sobre aquesta obra 
de gran èxit internacional i 
que ara arriba a Igualada.

Què veuran els especta-
dors a L’alè de la vida?
L’alè de la vida és una comè-
dia d’un dels millors drama-
turgs anglesos de l’actualitat, 
David Hare, que fa servir 
com a excusa la trobada de 
dues dones que tenen en 
comú que han compartit al 
llarg d’uns anys el mateix 
home, per posar damunt la 
taula, amb humor i tendre-
sa, molts temes i preguntes 
sobre les relacions, sobre la 
vida, sobre l’art, sobre l’exis-
tència… és una obra plena 
d’interrogants, de qüestions. 
És una comèdia fantàstica.
Doneu vida a dues dones 
molt diferents, amb visi-
ons molt oposades sobre 
la vida?

Sí. La Frances, que ha sigut 
dona del Martin durant molts 
anys, és una dona de casa, 
mare de família, sempre al 
costat del seu marit, amb una 
vida acomodada i convencio-
nal. D’altra banda, la Madelei-
ne, és una artista, una dona 
molt lliberal, oberta… són molt 
diferents.
Són, tanmateix, dues cares 
d’una mateixa moneda...
Sí, i la gràcia la trobem aquí, 
en com l’autor ha trobat 
aquestes dues cares i malgrat 
totes les diferències, ha trobat 
els punts en comú i els vincles 
que les uneixen. Si només lle-

geixes de què va la història 
penses que vas a veure una 
baralla, un enfrontament, però 
quan veus l’obra de sobte tot 
això agafa una volada, una 
entesa, un compartir coses, 
que veus com dues persones 
tan diferents poden arribar a 
entendre’s.
L’obra és “un subtil combat 
de ganivets”, com defineix 
Magda Puyo, la directora, 
però també hi ha tendresa.
Hi passa de tot. Evidentment, 
hi ha un enfrontament, per-
què la Frances no ha sabut 
durant molts anys que existia 
l’altra, la Madeleine, i quan ho 

ha descobert ha estat massa 
tard. Però ara, quan es tro-
ben, tenen una cosa en com: 
les dues han estat abandona-
des pel mateix home, que les 
ha abandonat per una jovene-
ta de vint anys. Hi ha un inici 
d’una ràbia, d’un voler desco-
brir, però es passa per molts 
més llocs. Hi ha ganivets, hi 
ha descobriment, hi ha ràbia, 
però també hi ha una admira-
ció, un voler saber i un com-
partir coses.
A l’obra, l’autor disseccio-
na molts temes de l’univers 
femení, de la vida. Un d’ells 
és el de la recerca de la fe-
licitat.
Sempre estem recercant la 
felicitat. Elles ho buscaven, 
com també ho devia buscar 
en Martin, el marit i amant. I 
cadascú ha anat trobant per 
camins diferents i ha fet el 
que ha pogut. No és fàcil de 
trobar. No t’hi porten fàcilment 
aquests camins…
La Frances i la Madeleine 
són dues dones madures, 
que comparteixen un pas-
sat... però amb unes pers-
pectives de futur. Es troben 
en un moment d ela vida en 
què han d’agafar un nou 
“alè de vida”...
Sí, l’obra ens explica que han 
viscut la vida fins a un punt, 
que han tingut un desengany 

però encara els queda un 
futur per endavant. És aquell 
moment en el qual les perso-
nes ens trobem en un punt 
entremig a al vida on les co-
ses canvien però la vida no 
s’acaba, es pot tronar a co-
mençar, a passar full, deixar 
el passat enrere i tirar enda-
vant.
Tot i tractar-se d’un tema 
seriós, està tractat amb 
humor.
És una comèdia fantàstica, 
molt fina. Hi ha ironia, sar-
casme. És alta comèdia an-
glesa.
Per què recomaneu venir 
a veure L’alè de la vida 
aquest cap de setmana al 
Teatre de l’Aurora?
Ningú quedarà indiferent da-
vant L’alè de la vida, perquè 
fa un repàs a una vida i pen-
so que tots, en un moment 
o altre, hem tingut alguna 
ensopegada o hem viscut 
alguna cosa, hem tingut al-
gun dubte… i aquí ens re-
passa una mica a tots, i és 
xulo descobrir que no estàs 
sol, que a tothom li passa i 
que, fins i tot, es pot explicar 
a l’escenari. I és maco de 
compartir. Més o menys tots 
ens podem sentir reflectits 
en aquestes dones. I, a més, 
s’ho passaran molt bé!

TEATRE / LA VEU

Un duel entre Mercè Aràne-
ga i Anna Güell, dues actrius 
consagrades tant pels seus 
papers al teatre com a la te-
levisió, enfronta amb humor, 
ironia i tendresa dues mane-
res diferents de veure la vida a 
L’alè de la vida, del prestigiós 
dramaturg britànic David Hare, 
que es podrà veure aquest 
cap de setmana al Teatre de 
l’Aurora. Una obra de gran èxit 
internacional, portada a Cata-
lunya de la mà de la directora 
Magda Puyo, i amb la qual la 
sala independent igualadina 
obre la nova Programació Se-
tembre-Desembre 2015.
Amb unes brillants interpreta-
cions, Mercè Arànega i Anna 
Güell, porten a escena la tro-
bada entre dues dones madu-
res, amb mentalitats i maneres 
d’entendre la vida contraposa-
des, però que comparteixen 
un mateix destí: ser abando-
nades pel mateix home. 
L’alè de la vida està basada en 

la novel·la homònima del reco-
negut dramaturg anglès David 
Hare, autor de Celobert, que 
ell mateix va adaptar per al te-
atre, o del guió de la pel·lícula 
El lector, que ha rebut nom-
brosos premis, entre els quals 
destaquen dues nominacions 
als Oscar i tres Globus d’Or. 
The Breath of Life (L’alè de la 
vida) es va estrenar al West 
End de London el 2002 i des 
de llavors s’ha representat 
amb gran èxit arreu del món. 
Ara arriba a Igualada de la mà 
de la companyia Q-Ars Teatre, 
creada també el 2002 per les 
actrius Anna Güell i Mercè An-
glès, que morí l’agost de l’any 
passat.

Horari i venda d’entrades 
Les representacions de L’alè 
de la vida tindran lloc diven-
dres 25 i dissabte 26 a les 21 
h. i diumenge 27 d e setembre 
a les 19h. Com és habitual, 
després de la funció de diven-
dres, els espectadors podran 

El Teatre de l’Aurora obre la nova temporada amb l’èxit 
internacional “L’alè de la vida”

compartir les seves opinions 
en una tertúlia que obrirem 
amb els membres de la com-
panyia. Les entrades 15€ i 
12€ (amb els descomptes ha-

bituals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. També es poden 

reservar prèviament trucant al 
938050075 exclusivament els 
dijous de 19 a 20 h. Més infor-
mació a www.teatreaurora.cat.

Mercè Arànega i Anna Güell: “L’alè de la vida és alta comèdia anglesa”
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André y Dorine. Autor: José 
Dault, Garbiñe Insausti, Iñaki 
Rikarte, Edu Cárcamo i Rolan-
do San Martín. Direcció: Iñaki 
Rikarte. Amb: José Dault, Gar-
biñe Insausti i Edu Cárcamo. 
Producció: Kulunka Teatro. 
Teatre Municipal l’Ateneu. 
Diumenge, 20 de setembre de 
2015.

La bellesa amb què els bascos 
Kulunka Teatro escenifiquen 
l’Alzheimer és enorme. Re-
traten la duresa de la malaltia 
amb sensibilitat i molt d’amor. 
No l’edulcoren per treure-li 
dramatisme. No, el té tot. Des 
dels petits oblits i repeticions 
que presagien l’irremeiable, 
fins al diagnòstic i com, a poc 
a poc, la Dorine va perdent la 
memòria i aquest matrimoni 
de la tercera edat i el seu fill 
afronten la nova situació. 
La companyia troba en el te-
atre de gest amb màscares el 
llenguatge perfecte per expli-
car la història. Increïble com 
poden dir tant sense pronunci-
ar un sol mot. Tot ho fan saber 
a través de l’expressió corpo-
ral, una intenció que es veu 

NÚRIA CAÑAMARES

Fet amb amor
reforçada per la caracterització 
dels personatges. Són actors 
de carn i ossos, però transcen-
deixen aquesta humanitat amb 
les màscares sobredimensio-
nades amb perruca inclosa que 
els cobreixen completament el 
cap.
Amagats sota uns rostres im-
mòbils donen vida a diversos 
personatges que podrien sem-
blar extrets d’una vinyeta de cò-
mic, però alhora apareixen ben 
reals.
El silenci només es veu tren-
cat per la mateixa acció i per la 
música, que és escaient i mera-
vellosa, a mig camí entre l’ale-
gria i la nostàlgia. Sens dubte, 
la il·luminació serà l’altra gran 
aliada i una contextualitzadora 
excel·lent. Així doncs, tot suma 
a una dramatúrgia i interpreta-
ció que commouen el pati de 
butaques perquè desprenen 
versemblança, ja sigui a partir 
de divertides situacions quotidi-
anes fruit d’anys de convivència 
en confiança o bé pels cone-
guts danys que malauradament 
ocasiona la malaltia. 
Pràcticament tot l’argument es 
desenvolupa en l’espai central 

d’un pis, un niu d’on s’apro-
fiten tots els racons, portes, 
parets i prestatges per visua-
litzar la vida familiar. Sols se 
surt d’aquest escenari casolà 
per anar al metge i amb motiu 
de la inserció d’uns flashbacks 
que permeten caçar els re-
cords que s’esfumen. La solu-
ció –dur-los a un primer terme, 
mantenint el pis al darrere–, si 
bé pot sobtar d’entrada, és del 
tot raonable ja que un canvi 
dràstic d’escenografia podria 
fer-hi més mal que bé i la llum 
sustenta responsablement la 
narració.
André y Dorine troba l’equilibri 
entre la tristesa que genera 
l’oblit, el terror que poden arri-
bar a experimentar els malalts 
d’Alzheimer i la comicitat que 
desborda la vida en el seu dia 
a dia simplement per ser com 
som. Es confeccionen tota una 
amalgama de sentiments en-
tre els quals broten moments 
de gran intensitat que pene-
tren en el més íntim de l’espec-
tador i que ja són més difícils 
de compartir... Molt i molt reco-
manable. 

Notes teatrals

MÓN CASTELLER / LA VEU

Els Moixiganguers d’Igualada 
han fet ja 50 castells de vuit. En 
un cap de setmana intens, que 
ha permès veure una nova tor-
re de vuit folrada dels morats, la 
colla igualadina ha aconseguit 
dues actuacions molt rodones, 
primer a Reus, a la Festa Major 
de la Misericòrdia, i l’endemà 
a Valldoreix, on van carregar 
el tres de vuit. Dissabte a la 
tarda a Reus, els prop de 200 
Moixiganguers i simpatitzants 
que van ser a la capital del Baix 
Camp compartien una plaça 
emblemàtica del món casteller 
amb quatre colles de luxe. Com 
van fer a Vilanova del Camí, els 
Moixiganguers van optar per la 
torre de vuit amb folre a primera 
ronda per començar l’actuació, 
el que demostra la confiança 
que tenen amb aquesta es-
tructura que ja han aconseguit 
cinc vegades des de l’any pas-
sat. El castell va pujar confiat i 
tranquil, però una rebrincada 
als pisos superiors va fer dub-
tar els castellers i van optar per 
desmuntar-la. Al segon intent 
la van descarregar sense cap 
problema. A la segona ronda, 
els Moixiganguers van descar-
regar un nou quatre de vuit, al 
qual han demostrat que tenen 

la mida presa durant les últimes 
setmanes, i van acomiadar-se 
de la plaça amb un set de set 
que no va portar problemes. A 
Reus es va poder veure també 
un tres de nou amb folre car-
regat dels Xiquets de Reus, el 
cinc de vuit i el pilar de set amb 
folre dels Nens del Vendrell, i 
castells de vuit dels Castellers 
de Sabadell. Els Moixiganguers 
van acabar l’actuació amb un 
vano de cinc. Resum dels cas-
tells: Moixiganguers d’Igualada: 
idt/8f, t/8f, 4/8, 7/7, vano de 5 
Xiquets de Reus: 3/9f(c), 5/8, 
id4/8, 4/8, vano de 5 Nens del 
Vendrell: t8f, 5/8, 3/8, pilar de 7f 
Castellers de Sabadell: 4/8, 3/8, 
5/7, pilar de 5

El castell de vuit número 50 
Després de la jornada de 
dissabte, el repte dels Moixi-
ganguers a Valldoreix, Entitat 
Municipal Descentralitzada de 
Sant Cugat, era el tres de vuit. 
Els igauladins van desmuntar 
aquest castell en dues ocasions 
a Vilanova del Camí, i li tenien 

ganes. Veient la confiança de 
la jornada anterior i la feina dels 
assajos, van optar per tirar-lo a 
primera ronda. El castell va pu-
jar bé i amb bones mides, i es 
va carregar sense problemes, 
però després de l’aleta va cedir. 
La caiguda no va portar proble-
mes als Moixiganguers, que 
aconseguien el castell de vuit 
número 49. En segona ronda 
els morats van optar per la torre 
de set, un castell absolutament 

Els Moixiganguers descarreguen la torre de vuit amb folre a Reus
Aquest cap de setma-
na la colla ha aconse-
guit el seu 50è castell 
de vuit

consolidat, i van tancar l’actu-
ació descarregant el quatre de 
vuit. Aquest carro gros va ser 
especial, i és que es va conver-
tir en el castell de vuit número 
cinquanta dels Moixiganguers, 
des que van descarregar el 
quatre de vuit a la Festa Major 
del 2010. A Valldoreix es van 
veure dos tresos de vuit més, 
un dels amfitrions, els castellers 
de Sant Cugat i un altre dels 
Xics de Granollers. La propera 

actuació dels Moixiganguers és 
aquest diumenge, a Cornellà 
de Llobregat, on els Moixigan-
guers actuaran a la Festa Major 
del barri del Padró. Resum dels 
castells: Moixiganguers d’Igua-
lada: 3/8(c) ,2/7, 4/8, 3 pilars 
de 4 Castellers de Sant Cugat: 
3/8, 4/8, 5/7, pilar de 5 Xics de 
Granollers: 3/8, id4/8, 7/7, 5/7, 
pilar de 5

MÚSICA / LA VEU

Aquest dissabte 26 de setem-
bre la música psicodèlica i 
l’stoner rock dels barcelonins 
Cuzo arribarà a Igualada per 
primera vegada gràcies a l’As-
sociació Rock City. I ho faran 
compartint cartell amb el nou 
grup igualadí Urla Mer.
Serà a les 23:30h, a la sala 
Rec On Fire (carrer Creueta, 
37) d’Igualada, on es realitza-
rà aquest concert.
Cuzo ens faran retrocedir als 
anys 70 amb el seu hard rock 
psicodèlic i cinematogràfic in-
fluït pel rock progressiu i per 
les bandes sonores de pel-
lícules de terror clàssic com 
“Suspiria” o “Phantasma”. 
Cuzo és un power trio ins-
trumental que forma part de 
la discogràfica BCore Disc, i 
que després de girar per Ale-
manya, Itàlia, França, Suïssa 
o Àustria vindrà a Igualada a 
captivar-nos amb el seu so 
imaginatiu i potent.
Però abans dels Cuzo, obrirà 
la nit una nova banda de l’es-
cena rock igualadina, els Urla 
Mer. Un power trio eclèctic i 
inclassificable, que combina la 

melodia i la música pop amb la 
èpica del rock progressiu i la 
contundència del metal.
Si us agrada el hard rock 70’s, 
els sons psicodèlics, grups 
com Black Sabbath,
Blue Cheer, Jimi Hendrix o 
Goblin, i que la música us faci 
viatjar en l’espai-temps, no us 
podeu perdre el concert que 
els Cuzo i els Urla Mer faran 
aquest dissabte 26 de setem-
bre al Rec On Fire d’Igualada.

Psicodèlia i stoner rock a 
Igualada amb Cuzo i Urla Mer
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CULTURA POPULAR / C. ROMA

Albert Ferrer és el president de 
la Colla de Diables d’Igualada 
que aquests dies celebra el seu 
20è aniversari. Amb ell, que fa 
uns 15 anys que és dins la co-
lla, hem parlat sobre els actes 
que es durant a terme demà 
dissabte per a la celebració 
dels 20 anys i també ens ha fet 
cinc cèntims de com es troba 
la colla de diables actualment i 
quins plans de futur té.

Enguany els Diables cele-
breu el 20è aniversari. Conti-
nueu amb la mateixa il.lusió 
del primer dia?
Sí, la clau és saber  fer el relleu 
generacional perquè d’aquesta 
manera els que entren nous 
mantenen viva la il·lusió del 
primer dia. A part, sempre hi ha 
projectes nous a fer que també 
ajuden a mantenir-la.
Com ha anat evolucionant la 

colla durant aquests anys?
La colla ha anat creixent i 
adaptant-se al llarg de la seva 
història, on cadascun dels 
membres hi ha posat el seu 
granet de sorra. Cada any hem 
anat incorporant un nou ele-
ment fins a arribar a aconse-
guir la colla que tenim ara. Es 
va apostar per un model tradi-
cional i l’evolució de la colla a 
anat cap aquest camí.
Quanta gent formeu part de 
la colla actualment?
Actualment  entre diables, por-
tadors i músics arribem per-
fectament a la seixantena de 
persones.
Igualada és una ciutat rica en 
colles de diables i altres co-
lles de cultura popular. Teniu 
bona sintonia entre vosal-
tres?
Ens coneixem entre tots ja que 
estem a tot arreu, molts estem 
en dues o tres colles diferents, i com tot sempre tens més afi-

nitat amb algunes entitats que 
d’altres.
Durant aquests anys heu 
apostat per la recuperació de 
tradicions igualadines. Teniu 
previst continuar treballant 
en aquest sentit?
Sí, volem seguir treballant per 
tal de fer arribar la cultura del 
foc a més gent, ja que enca-
ra costa una mica que la gent 
s’acosti a veure’ns.
Quins projectes de futur te-
niu a partir d’ara?
Volem treballar per potenciar 
la imatge del Drac arreu de la 

Els Diables d’Igualada celebren el 20è aniversari
Demà dissabte hi haurà una trobada de colles de diables d'arreu de Catalunya, amb tabalada i correfoc

ciutat, fer nous cep-trots per 
al Llucifer i la Diablessa com 
també els seus vestits, fer créi-
xer la secció dels tabalers i fer 
créixer la colla i que sigui més 
coneguda arreu de la ciutat.
Demà dissabte tindrà lloc 
l’acte central de celebració 
del vostre vintè aniversari. 
Quins actes heu preparat?
Doncs tenim una tarda ben 
complerta: d’entrada, hem pre-
parat una trobada de 10 colles 
de diables d’arreu, i els farem 
participar de la mostra del joc 
“Guspira: el joc dels correfocs” 
al bell mig de la rambla sant 

Isidre, en el sentit que dèiem 
abans d’acostar aquesta cultu-
ra a la gent. Mentrestant, el re-
gidor de Cultura rebrà als caps 
de totes les colles. 
Tot seguit i des d’allà mateix fa-
rem una tabalada fins a la pla-
ça de l’Ajuntament per conduir 
als diables i al públic al punt 
d’inici del correfoc. 
A continuació el propi correfoc 
que recorrerà el nucli antic de 
la ciutat, a més a més de la 
Rambla, i en acabat farem un 
sopar de germanor amb les co-
lles convidades.

Diables d’Igualada durant la cercavila de la Festa Major

Final del Ball parlat de Diables d’Igualada

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



El passat dia 10, ARTÈRIA va estrenar-se amb una 
nova exposició, que amb la rúbrica de  [INTER]
CANVI, aplega diverses obres de dinou artistes 
d’arreu del món que tenen en comú un ferm com-
promís amb l’entorn natural, per la qual circumstàn-
cia apunten a reivindicar  un canvi de model estètic. 
A partir d’una col·laboració conjunta amb el Centre 
d’Art Contemporani, aquests/es artistes tenen un 
estret vincle amb aquest centre-residència a pro-
pòsit de diferents projectes artístics -molts d’ells 
transitoris i d’altres encara en vigència- que conver-
geixen amb una voluntat última: la relació estreta 

CARMEL·LA PLANELL    (Text i fotos)

Una mirada a l’Exposició [INTER] CANVI
amb la natura que, de retruc 
aboca en la contemporaneï-
tat d’una experimentació de 
nous llenguatges artístics, 
tots ells associats a l’ecolo-
gia i al medi natural.
Dins del mateix acte d’in-
auguració va quedar palès 
que [INTER]CANVI era una 
ambiciosa aposta que com-
partia les voluntats dels/les 
de artistes del Centre d’Art 
Contemporani i d’ARTÈRIA 
en la línia d’obrir una fines-
tra a mirades plurals i ben 
desiguals de fora de Casa 
nostra. En aquest sentit, en 
l’acte de la inauguració, i da-
vant d’una plausible concur-

rència, es va poder comptar amb la presència i les 
aportacions d’alguns/es representants d’aquestes 
noves tendències. 
Pintura, escultura, fotografia, gravat, instal·lació i tèc-
niques tan meticuloses com les japoneses posen en 
evidencies la diversitat d’un món global. Un magnífic 
assortiment d’elaboracions artístiques que confluei-
xen a transmetre’ns aquelles inquietuds permanents 
dels/les artistes sorgides en el marc del seu dia a dia 
i del món en què viuen.
Per últim, la Roser Oduber, en representació del 
Centre d’Art Contemporani, va insistir en la impor-

La cultura... i les seves manifestacions

Els artistes d’[INTER]CANVI: 

Antonio de Almeida (Brasil) - Escultura
Hélène Barriere (França) - Dibuix i “crochet”
Sofia Beneteau (França) - Instal·lació
Angèlica Chavez (Mèxic) - Fotografia
Vagaram Choudhari (Índia) - Collage
Florència De Titta (Argentina) -Dibuix i gravat
Masaya Eguchi (Japó) - Pintura
Rosa Gema (Argentina) - Fotografia
Kataro Isobe (Japó) - Pintura
Hiroomi Ito (Japó) - Pintura
Mari Ito (Japó) - Pintura
Lucia Loren (Espanya) - Dibuix
Tatiana Méndez (Mèxic) – Fotografia i instal·lació
Mitsuki Noguchi (Japó) - Pintura
Ruben Ochoa (Mèxic) – Fotografia sobre ceràmica
Tomakazu Shimizu (Japó) - Pintura
Snowy (Xina) - Dibuix
Naomi Hermanus i Ruben Van Kleveren (Holanda) 
– Escultura, màscares.

tància de l’Art en tant que un valor educatiu i en la 
necessitat de donar un impuls a la cultura més enllà 
de les conjuntures econòmiques o polítiques. I, és 
en aquesta esfera on va remarcar el paper de les 
Galeries com a “espai de nexe” per a fer arribar al 
públic totes les joves promeses i/o artistes d’un con-
solidat itinerari professional.
L’obra romandrà exposada fins el 17 d’octubre.

LLIBRES / FRANCESC ROSSELL

Fa molts pocs dies, el 16 de 
setembre, es va presentar el 
setè poemari de Lleonard del 
Rio i Campmajó: La Roser i 
la fàbrica. Editat per Parnass 
edicions, el poema original va 
rebre la Flor Natural i Premi 
Bellaguarda de l’Acadèmia 
dels Jocs Florals del Rosselló 
2014. 
Sens dubte aquest és el llibre 
més narratiu de tota l’obra líri-
ca del Lleonard del Rio. De fet, 
es podria llegir com una prosa 
poètica i, fins i tot, com una 
obra de teatre en vers. L’obra 
segueix la línia amatòria que 
el mateix del Rio reconeix com 
el ‘sant i senya’ de la seva po-
esia. 
La història dels dos protago-
nistes, el Francesc i la Ro-
ser, escrit en forma de dietari, 
s’inscriu en dos àmbits: el de 
la fàbrica i el de la seva relació 
amorosa. Escenes de la vida 
quotidiana amb uns matins 
dedicats a la feina i unes tar-
des i dies festius posseïts per 
l’enamorament.
Del Rio explica humorísti-
cament la maldestresa d’en 
Francesc a la fàbrica, espe-
cialment amb l’arribada d’un 

nou encarregat. És un humo-
risme serè –manllevat, pot-
ser, dels Temps moderns de 
Chaplin- on trobem la cadena 
de muntatge amb els seus 
grinyols, brunzits, xisclets, 
sorolls...  Un treball mecanit-
zat, una producció en cadena, 
l’estrès i l’opressió que gaire-
bé són capaços de canviar-li 
l’estat d’ànim i fer-lo embogir. 
D’això en fa una poesia sen-
zilla i planera. En Francesc, 

el protagonista, no forma part 
d’aquella minoria de privilegi-
ats i poderosos sinó de la gran 
massa dels explotats.
El punt de vista d’aquesta víc-
tima, la confusió i la feblesa a 
la fàbrica, el fan tornar heroi 
en la relació amorosa que neix 
donant-li pau a les males esto-
nes de la fàbrica, que l’enco-
ratja a enfrontar-se a la feina i 
li encén els somnis,  les emo-
cions i l’amor. Quan es amb la 

Nou poemari de Lleonard del Rio: 
“La Roser i la fàbrica”. Neguits d’amor i de feina

MÚSICA / LA VEU

Dissabte dia 26 de setembre, 
a les 9 del vespre s’obrirà de 
nou la capelleta de la Mare de 
Déu de Montserrat d’Igualada 
(Ptge. Capità Galí, 4) per a 
oferir un nou concert, dins el 
cicle organitzat per Llegim…? 
Llibreria, amb la col·laboració 
de l’entitat Contrapunt i el pro-
jecte Anacrusi, amb el duo de 
saxos format per les iguala-
dines Montserrat Calafell i M. 
del Mar Prat. Tindrem ocasió 
d’escoltar un variat programa 
de peces de diversos estils i 
gèneres i de diverses èpoques 
interpretats  amb saxòfons alts 
i també saxòfon soprano.  Un 
concert ple de color que reco-
manem especialment i que, de 
ben segur, agradarà a tots els 
públics. 

Duo de saxos amb 
Montserrat Calafell i 
M. del Mar Prat a la 
capelleta de la Mare 
de Déu de MontserratRoser voldria que s’aturessin 

els rellotges. L’amor va ma-
durant a mesurar que es van 
succeint tota mena de peripè-
cies  que van fent cada vegada 
més creïbles els personatges.  
Aquesta història ben aviat és 
nostra perquè allò que explica 
li ha passat a la gran majoria 
d’homes i dones de qualsevol 
època. 
És un sol poema llarg, tan 
senzill com original, que re-
sumeix la quotidianitat de ma-
nera lírica és a dir amb un to 
afectiu, sentimental i emotiu i 
que se’ns fa simpàtic. Perquè, 
en un món atrafegat com el 
nostre, com diu Josep Mise-
rachs en el pròleg: “Ens calen 
frases delicades i metàfores 
emocionants”.   
El llibre de Lleonard del Rio i 
Campmajó  sembla que tingui 
la secreta intenció que cada 
Francesc s’enamori de la seva 
Roser i cada Roser del seu 
Francesc i que no hi hagi ‘en-
carregats’ de carregar-s’ho. 
Potser ell és com el seu obrer: 
tenaç, actiu, obstinat i un gran 
treballador. 
Gràcies amic Lleonard per fer-
nos-en partícips. Gràcies per 
escriure això, així.
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Estocolm és una capital marcada per la presència 
de l’aigua i per uns irradiants  mantells de verd que 
llueixen amb tota la seva resplendor aquells dies 
d’aire límpid i de lluminositat nòrdica. Al costat de 
les seves velles i testimonials edificacions, tot l’entorn 
paisatgístic és una magnifica combinació d’un assen-
yat traçat urbanístic que delata l’interès de la seva 
ciutadania per a preservar les generoses belleses de 
la Naturalesa. Tanmateix, d’un primer cop d’ull, la im-
pressió que et regala aquesta urbs és d’una capital 
amable, puntualment accessible i molt especialment 
sense estridències arquitectòniques, on se’t regalen 
múltiples racons acollidors per a la contemplació de 
la seva serena quotidianitat. Òbviament, no t’és gens 
difícil d’endevinar la sensacional cohesió entre ciutat 
i veïnatge, una relació que pot semblar més dificul-
tosa en els adustos dies del llarg hivern; però que, 
potser,  tenen en contrapartida uns escenaris molt 
més romàntics.
Des d’una perspectiva viatgera, si bé en general la to-
pografia urbana és extraordinàriament plana, sí que 
val la pena de perseguir una visió panoràmica de la 
ciutat des d’alguna de les elevacions naturals que 
t’obsequien uns comptats turons. Emperò, si hi ha uns 
miradors d’excepció, aquests són els que alberguen, 
d’una banda, la majestuosa Torre de l’Ajuntament, i 
de l’altra, la Torre Kalknäs, del barri de Gärdet, on hi 
ha instal·lat el centre de comunicació audiovisual, així 
com l’Ascensor Katerinahissen, al barri de Slussen, 
des del cim del qual t’és possible albirar la majoria 
dels edificis del casc antic. 
Això no obstant, una visió més minuciosa és aquella 
que et fas teva a partir d’un assossegat passeig per 
places i carrers de la vella Estocolm, aquella que et 
descobreix una història que et transporta als dies de 
l’Edat Mitjana, malgrat que els episodis més antics de 
la presència humana –els víkings- se situen a la veïna 
Illa del Llac Mälaren. Situada, a l’illot d’Stadsholmen, 
Estocolm va esdevenir ciutat a propòsit de la seva 

situació estratègica i amb una robusta fortificació a 
l’entorn de les aigües del Mälaren i del Mar Bàltic, en 
temps de Birger Jarl, a mitjan segle XIII. Ben aviat va 
convertir-se en capital del regne arran del pes específic 
conquerit pel seu port, gràcies a un gran dinamisme en 
el comerç del ferro i del coure; una prosperitat que es 
va traduir amb una disputada competència amb altres 
ciutats dels Països Nòrdics. De més en més, uns poste-
riors sotmetiments, en el temps, a d’altres països veïns 
per manca d’una eficaç gestió política van conduir a la 
ciutat i al país a una llarga lluita nacionalista contra Di-
namarca en la línia de perseguir la seva Independència, 
al 1471. Després, el paper hegemònic del país, va por-
tar a la capital a configurar-se com a una gran potencia 
de la regió del Bàltic fins a arribar al moment de plena 
europeïtzació dels nostres dies.

La ciutat vella, assentada sobre tres illes: Stadsholmen, 
el nucli originari, Riddarholmen i Helgeandsholmen, 
és doncs el complex d’espais comercials, residencials i 
d’identitat política que alberga un assortit i captivador 
aparador d’edificis de gran interès arquitectònic sobre 
un insòlit itinerari de carrers i carrerons empedrats i 
estrets que s’intercomuniquen mútuament. En aques-
ta travessia de vianants et trobes amb la imponent 
presència de la vella fortalesa, el punt de confluència 
de les tres vies principals que és la gran Plaça Major. 
Aquí, Västerlänggatan i Österlänggatan, a unes passes 
de la ribera del llac contenen els principals referents 
de la vida social, política i comercial de la ciutat, on 
resulten inexcusables L’Ajuntament, la Reial Acadèmia 
sueca i el Museu dels Nobel i la Catedral, un temple 
d’estètica gòtica en el seu exterior i d’influències ba-
rroques, al seu interior. Més enllà, a la plàcida illa de 
Riddarholmen, és d’obligada visita l’Església més an-
tiga de la ciutat que es comparteix amb un ric entorn 
d’edificis com és el cas del Parlament, la Casa de la No-
blesa i el Palau Reial..
 

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Estocolm, una bella ciutat vella que s’imposa sobre la modernitat
Arquitectures i veïnatges

CULTURA / LA VEU

Jordi Badia, escriptor i perio-
dista, autor de tres libres sobre 
aspectes i moments socials i 
històrics de F.C.Barcelona, va 
fer una aproximació a la figu-
ra de l’ex-president de l’entitat 
Josep Suñol, assassinat el 
juny de 1936.
Amb el repàs de la vida i el 
pensament de Suñol es recor-
daven els moments més sig-
nificatius del nostre país: des 
de principis del segle XIX fins 

a l’inici de la Guerra, i els fets 
que marcaren el caràcter i ta-
rannà del Barça que en bona 
part és manté viu encara avui. 
A través de la història del club 
de futbol, Badia va fer una lli-
çó per recordar-nos la història 
de l’estat espanyol i, fins hi tot, 
d’Europa.
El proper dilluns, l’advocat Je-
sús Galan ens farà un taller 
de primers auxilis en dret per 
solucionar temes bàsics com 
el matrimoni, relacions de veï-
natge, accidents...

Una lliçó d’història 
des del Barça

MÚSICA / LA VEU

El proppassat dimarts dia 15 
se celebrà la festa patronal 
de la Soledat, amb una missa 
solemne que presidí el rector-
arxiprest Mn. Josep Massana, 
acompanyat pels mossens 
Josep Mas, Eduard Flores, 
Josep Aribau, i pels diaques 
Pere Roig i Joan Bernat.
Els cants foren a càrrec de la 
Coral de Santa Maria d’Iguala-
da sota la direcció de Coni Tor-
rents, amb l’acompanyament 
a l’orgue de Maite Torrents. A 
l’ofertori s’interpretà l’antiga 
pregària montserratina “Sota 
la vostra protecció”; a la co-
munió “Tu, Jesús”, de Miquel 
Cubeles; i com a comiat els 
“Goigs a la Mare de Déu de la 
Soledat” d’Agnès Casadesús.

Missa funeral per una can-
taire
El dimecres dia 16, a la basí-
lica, la Coral va participar junt 
amb la Schola Cantorum en la 
missa funeral per la companya 
cantaire Berta Torres Ribera, 

interpretant el salm i a l’ofertori 
el motet “Benaurada!” de Joan 
Martínez Colàs. En acabar el 
president Lleonard del Rio va 
pronunciar unes paraules de 
condol.

Anada a Lourdes pel pont 
del Pilar
La Coral de Santa Maria pre-
para pel proper pont del Pilar, 
un viatge a Lourdes de Fran-
ça, sota la direcció tècnica de 

La Coral de Santa Maria 
en la festa de la Soledat

l’agència Over Fer-Frans.
La sortida d’Igualada serà la 
matinada del dissabte, dia 10 
d’octubre, i la tornada el cap-
vespre del dimarts dia 12. Es 
participarà en els actes del 
Santuari, visita a diversos 
llocs d’interès, i a les famoses 
Grottes de Bètharram.
Queden algunes places lliures 
pels amics que s’hi vulguin 
afegir.

L’ascensor  Katerinahissen
Les aigües del Mälaren des de la Torre de l’Ajuntament
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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’Igualada.

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.

39 EXPOSICIÓ LA PIN-
TURA COM A HOBBY
Textura, forma, color. Aquests 
3 elements són de què es valen 
els pintors de la pintura com a 
hobby.
Del 9 al 27 de setembre a la 
Sala Municipal d’Exposicions.

UBI SUNT?
Marc Vila. 
Col·lecció de fotografies de l’ar-

DIVENDRES 25

TEATRE
- Igualada 
“L’alè de la vida”. Un èxit de la 
cartellera teatral protagonitzat 
per les conegudes actrius Mer-
cè Arànega i Anna Güell.
Divendres, a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

MÚSICA
- Igualada 
Concert a càrrec de Pep Sala 
que presentarà el seu nou tre-
ball “PS” i temes de sempre.
Divendres, a les 11 de la nit a 
l’Acústic.

DISSABTE 26

TEATRE
- Igualada 
“L’alè de la vida”. Un èxit de la 
cartellera teatral protagonitzat 
per les conegudes actrius Mer-
cè Arànega i Anna Güell.
Dissabte, a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

MERCAT DE LLETRES
- Igualada 
Un dia dedicat al món de les 
lletres amb presentacions li-
teràries, conferències, tallers, 
concursos, etc.
Dissabte, durant tot el dia al 
Museu de la Pell.

POESIA
- Igualada 
Cicle DePellSensible. “Els po-
etes amb l’Ovidi”, amb Mercè 
Sampietro, Llúcia Vives i Edu-
ard Iniesta.
Dissabte, a les 8 del vespre a 
l’Adoberia Cal Granotes.

TROBADA DE DIABLES
- Igualada 
Trobada de colles de diables 
en commemoració dels 20 
anys de la Colla de Diables 
d’Igualada.
Dissabte, a les 6 de la tarda a la 
plaça de l’Ajuntament.

MÚSICA
- Igualada 
La música psicodèlica i l’stoner 
rock dels barcelonins Cuzo ar-
ribarà a Igualada per primera 
vegada.
Dissabte, a 2/4 de 12 de la nit a 
la sala Rec On Fire.

MÚSICA
- Igualada 
Concert amb el duo de sa-
xos format per les igualadines 
Montserrat Calafell i M. del 
Mar Prat. Cicle organitzat per 
Llegim…? Llibreria, amb la col-
laboració de l’entitat Contra-
punt i el projecte Anacrusi,
Dissabte, a les 9 del vespre a la 
capelleta de la Mare de Déu de 
Montserrat.

TEATRE
- Piera 
39è Concurs de Teatre de Pi-
era. “Sí, carinyu” amb Grup 7 
DeKàmping de Taradell.
Dissabte, a 2/4 de 10 del ves-
pre al Teatre Foment.

TROBADA DE PUNTAIRES
- Masquefa 
Quinzena edició de la Trobada 
de puntaires.
Dissabte, a les 5 de la tarda a la 
plaça de l’Estació.

LLIURAMENT DE PREMIS
- Calaf 

Sopar i lliurament de premis 
concurs de fotografies Anifalac.
Dissabte, a les 10 del vespre a 
la Unió Calafina.

IV FIRA DE LA CERVESA AR-
TESANA
- L’Espelt 
Fira de cerveses artesanes 
vingudes d’arreu de Catalunya 
amb música en directe, bon 
menjar i moltes ganes de pas-
sar-ho bé.
Dissabte, des de les 11 del matí 
a l’Espelt.

DIUMENGE 27

TEATRE
- Igualada 
“Tot plegat” de Teatre Mòbil. En 
un espai mòbil que es plega i 
es desplega, s’apleguen tres 
comediants que volen presen-
tar l’espectacle. Organitza Xar-
xa Igualada.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora. 

PLAYBACK
- Igualada 
Festival de playback amb el 
grup Llum i Color de l’Associa-
ció de la Gent Gran d’Igualada.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

BALL
- Igualada 
Trobada Country Ateneu. Ball 
per a tots els nivells.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
l’auditori de l’Ateneu.

BALL
- Masquefa 
Ball popular obert a tothom 
amb Duo Adagio.

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

Diumenge a les 6 de la tarda a 
la Sala polivalent.

CINEMA FAMILIAR
- Vilanova del Camí 
Projecció de cinema per a tota 
la família amb la projecció de 
“La Lego película”.
Diumenge a les 12 del migdia 
al centre polivalent de Can Pa-
passeit.

DILLUNS 28

CONFERÈNCIA
- Igualada
“Primers auxilis en dret”, a càr-
rec de Jesús Galan Galan, ad-
vocat. Organitzat per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

CLUB DE LECTURA EN AN-
GLÈS
- Igualada
Tertúlia per a persones adul-
tesamb un nivell mitjà d’anglès 
que han llegit “A passage to In-
dia” d’EM Forster.
Dilluns a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada. 

DIMARTS 29

CONFERÈNCIA
- Igualada
“Possibilitats de la georeferen-
ciació i altres eines en els àm-
bits educatiu, turístic i comerci-
al”. A càrrec de Ramon Barlan.
Dimarts a les 7 de la tarda ala 
Biblioteca Central d’Igualada.

DIMECRES 30

XERRADA
- St. Martí de Tous
“Com fer de l’alimentació i l’ac-
tivitat física una eina de salut 
bàsica” a càrrec de la dietista 
Geni Noguera. Organitzada 
per la Fundació Sanitària Sant 
Josep.
Dimecres a les 5 de la tarda al 
Casal de Tous.

DIJOUS 1

CLUB DE LECTURA
- Igualada
Tertúlia per a persones adultes 
que han llegit un mateix llibre. 
“El vell i el mar” d’Ernest He-
mingway.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CONFERÈNCIA
- Igualada
“Por i depressió”. A càrrec d’Im-
ma Vila, terapeuta i mestra de 
Reiki. Les emocions mal ges-
tionades ens poden fer emma-
laltir.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a 
la sala de comunicació de l’Ate-
neu.

PANTALLA OBERTA
- Igualada
Nova sessió del Pantalla Ober-
ta amb la projecció de la pel.
lícula “Wonderful Town” del di-
rector tailandès Aditya Assarat.
Dijous a les 8 del vespre a la 
Sala de socis de l’Ateneu.

tista igualadí, que pren com a 
eix el paisatge industrial
De setembre a desembre al Te-
atre de l’Aurora.

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.

PINTANT L’ESSÈNCIA
Sílvia Garcia Pacheco
A través del retrat l’autora in-
tenta transmetre l’essència de 
l’ésser humà.
Del 29 de setembre al 6 de no-
vembre al Punt de lectors de la 
Biblioteca Central.

EUROPEAN BALLOON 
FESTIVAL
La mostra recull imatges que 
reflecteixen l’habilitat dels pilots
i el seu esforç, així com la belle-
sa i els colors dels globus i dels 
paisatges..

De l’1 al 14 d’octubre a la Sala 
d’exposicions de la Biblioteca 
Central.

CONSTRUINT SOM-
NIS IMPOSSIBLES
A través d’aquesta exposi-
ció coneixerem com treballa 
la Fundació Vicente Ferrer i 
les seves àrees d’actuació: 
Habitatge, Ecologia, Dones, 
Sanitat, Persones amb disca-
pacitat i Educació.
Del 2 al 30 d’octubre al vestí-
bul de l’Ateneu.

LA ESENCIA DE UNA 
MUJER
Natalia Dubovik 
Quades pintats amb pastel 
dedicats a l’essència fememi-
na, a l’energia de la dona.
A partir del 22 de setembre a 
la cafeteria Nikol’s.



El racó del Cineclub •  Whiplash

RAMON ROBERT.-

Escrita i realitzada per Dami-
en Chazelle Whiplash, és una 
de les millors peŀlícules nord-
americanes dels darrers me-
sos.  La peŀlícula, una produc-
ció independent, concentra el 
seu argument en el personat-
ge d’Andrew Neiman (Milers 
Teller), un jove i ambiciós ba-
terista de jazz, un noi amb un 
clar objectiu vital: triomfar en 
l’elitista Conservatori de Músi-
ca de la Costa Est en el qual 
estudia. 
Marcat pel fracàs de la carrera 
literària del seu pare, Andrew 
alberga somnis de grandesa. 
Terence Fletcher (JK Sim-
mons, Oscar al millor actor de 
repartiment), un professor co-
negut tant pel seu talent com 
pels seus rigorosos mètodes 
d’ensenyament, dirigeix   el mi-
llor conjunt de jazz del Con-
servatori. Quan Fletcher tria 
a Andrew per formar part del 
conjunt musical que dirigeix, 

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

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

CINEMES YELMO D’ABRERA 

Els guanyadors del mes de setembre són:
JANA MONTCÚS (d’Igualada), JÚLIA ESCALANTE (d’Igualada), 

MONTSE CASTELLS (d’Igualada), FRANCESC TRIAS (d’Igualada)

Felicitats!

canvia per sempre la vida del 
jove.
Aquesta és una peŀlícula es-
plèndida. Per igual musical 
com dramàtica, en realitat 
juga amb les cartes pròpies 
d’un thriller, en què les situa-
cions es tensen i en ocasions 
esclaten. A destacar també la 
impressionant feina dramàtica 
que fan els dos actors prota-
gonistes. 
En sessió única de cineclub, i 
en el nou horari de les 22´00 
hores, la peŀlícula es projecta-
rà a l’Ateneu Igualadí aquest 
mateix divendres. Recordem 
als nostres lectors que aques-
ta temporada, el cineclub 
Ateneu seguirà dues línies 
de sessions de cinema, Per 
una banda els divendres a 
la nit, quinzenalment,  oferint 
peŀlícules en versió original 
subtitulada. I per altra banda 
alguns diumenges a la tarda, 
projectant-se llavors peŀlícules 
doblades en català o castellà. 
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Baterista de jazz

Es projecta a Montbui •  Mr. Holmes

RAMON ROBERT.-

De peŀlícules sobre el detec-
tiu londinenc Sherlock Hol-
mes se n’han fet un munt. 
Però fins ara, en cap d’elles 
el personatge creat per l’es-
criptor escocès Arthur Conan 
Doyle havia tingut una edat 
tan avançada. El Sherlock 
Holmes d’aquesta peŀlícula, 
magníficament personificat 
per l’actor Ian McKellen, és un 
vell nonagenari. Corre l’any 
1947, i l’antic detectiu viu re-
tirat en una remota granja de 
Sussex amb una majordoma 
i el fill d’aquesta. Complerts 
els 93 anys, la seva memòria 
i la seva capacitat intel·lectual 
comencen a deteriorar-se. La 
rutinària vida de Holmes es li-
mita a la cura del seu rusc, a 
l’escriptura del seu diari i a la 
lluita contra la seva pèrdua de 
facultats. Però, tot d’una, se li 

presenta un cas desconegut 
fins al moment.
Realitzada per Bill Condon, 
Mr. Holmes és una peŀlícula 
singular i malenconiosa, un 
apropament crepuscular a 

Sherlock Holmes nonagenari

l’entranyable personatge.  La 
tasca dramàtica d’Ian McKe-
llen és exemplar en la seva 
senzillesa, apropant-nos a la 
part més humana i humil del 
mite literari i cinematogràfic.

Estrena de la setmana •  El desconocido

Carles, executiu de banca, 
comença la seva matí rutinà-
ria portant els seus fills al col-
legi, cosa excepcional del que 
sol encarregar habitualment 
la seva dona. Quan arrenca 
el seu cotxe, rep la trucada 
d’un desconegut per a Carlos, 

De nou, Luis Tosar

però que els sap tot sobre ell. 
Aquesta persona li anuncia 
que té una bomba sota del seu 
seient i li comunica que té tot 
just unes hores per reunir una 
elevada quantitat de diners. Si 
no ho aconsegueix, el seu cot-
xe volarà pels aires.
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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. 

MR. HOLMES
Regne Unit. Intriga dramàtica. De Bill Condon. Amb Ian McKellen, Laura 
Linney i Hiroyuki Sanada.
El 1947, el vell detectiu Sherlock Holmes viu retirat en una remota granja 
de Sussex amb una mestressa de claus i el fill d’aquesta. Complerts els 
93 anys, la seva memòria i la seva capacitat intel·lectual comencen 
a deteriorar-se. La seva rutinària vida es limita a cura del seu rusc, a 
l’escriptura del seu diari i a la lluita contra la seva pèrdua de facultats. Tot 
d’una, se li presenta un cas desconegut fins al moment. 

UNA SEGUNDA MADRE
Brasil. Drama. D´Anna Muylaert. Amb Regina Casé, Camila Márdila i Karine 
Teles. Val és una interna que es pren el seu treball molt seriosament. 
Serveix a un adinerat matrimoni de Sant Paulo dia i nit, i cuida al seu fill 
adolescent, al qual ha criat des de la seva infància. L’ordre d’aquesta llar 
sembla indestructible, fins que un dia arriba des de la seva ciutat d’origen 
la intel·ligent i ambiciosa filla de Val, Jessica, a la qual havia deixat a cura 
d’uns familiars al nord del Brasil 13 anys enrere.

WHIPLASH
Estats Units. Drama. De Damien Chazelle. Amb Milers Teller, J.K. Simmons i 
Melissa Benoist. L’objectiu d’Andrew Neiman, un jove i ambiciós baterista 
de jazz, és triomfar en l’elitista Conservatori de Música de la Costa Est 
en el qual estudia. Terence Fletcher, un professor conegut tant pel seu 
talent com pels seus rigorosos mètodes d’ensenyament, dirigeix   el millor 
conjunt de jazz del Conservatori. Quan Fletcher tria a Andrew per formar 
part del conjunt musical que dirigeix, canvia per sempre la vida del jove. 

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
WHIPLASH
Divendres: 22:00

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
MI CASA EN PARÍS (7 anys)
Diumenge: 18.00
UNA SEGUNDA MADRE (12 
anys) Premi del públic Berlín 
2015. Premi del jurat Festival de 
Sundance
Diumenge: 19.45

CINEMA A L’ANOIA

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI-MONTÀGORA CINEMES

SALA AUDITORI SALA PETITA

ANACLETO
Divendres: 18:15/20:15/22:15
Dissabte: 16:15/18:15/20:15/21:15
Diumenge: 16:15/18:15/20:15

MR HOLMES
Divendres: 20:00/22:00
Dissabte: 16:00/18:00/20:00/22:00
Diumenge: 16:00/18:00/20:00

1/ DESCONOCIDO (12A)
Dv Dll a Dj: 18:30/20:30/22:30
Ds.: 16:30/18:30/20:30/22:30
Dg.: 11:45/16:30/18:30/20:30/22:30
1/ ATRAPA LA BANDERA (TP)
Dm: 18:00
1/ ROGER WATERS (TP)
Dm: 20:00

2/IRRATIONAL MAN (en català) 
(12A)
Dv Dll a Dj: 18:15
Ds i Dg.: 16:00
2/ IRRATIONAL MAN (12A)
Dv Dll a Dj: 20:30/22:45
Ds.: 18:15/20:30/22:45
Dg.: 12:00/18:15/20:30/22:45

3/ATRAPA LA BANDERA (TP)
Ds i Dg.: 16:30
3/ EVEREST (TP)
Dv. a Dj: 18:30
Dg.: 11:45/18:30
3/ UN DIA PERFECTO (16A)
Dv. a Dj: 21:00

4/ EVEREST (3D) (TP)
Dg: 11:30
4/ LOS MINIONS (TP)
Ds i Dg: 15:30
4/ EVEREST 3D (TP)
Dv a Dj.: 17:30/20:00/22:30

5/ EL CORREDOR DEL LABERINTO: 
LAS PRUEBAS (12A)
Dv Dll a Dj: 19:15/22:00

Ds.: 16:25/19:15/22:00
Dg.: 11:45/16:25/19:15/22:00

6/LA VISITA (16A)
Dv Dll a Dj: 18:35/20:40/22:45
Ds.: 16:30/18:35/20:40/22:45
Dg.: 11:50/16:30/18:35/20:40/22:45

7/ DEL REVES (TP)
Dv Dll a Dj: 18:00
Ds.: 16:00/18:00
Dg.: 11:30/16:00/18:00
7/ ANACLETO (7A) 
Dv a Dj: 20:00/22:00

8/ ATRAPA LA BANDERA (TP)
Dv Dll a Dj: 18:15
Ds.: 15:45/18:15
Dg.: 12:00/15:45/18:15
8/ AMERICAN ULTRA (7A)
Dv a Dg: 20:25
8/ MAMA (12A)
Dv a Dg: 22:35
8/ EL DESCONOCIDO (12A)
Dm: 18:00/20:30/22:30 
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Segueix-nos al 103.2 de la FM, 
radioigualada.cat i igualapp.

Diumenge 27S
a les 19.30h

Programa Especial Eleccions
 al Parlament de Catalunya.

 
Seguiment dels resultats 

electorals a Igualada 
i la Conca d’Òdena. 
Tertúlia i entrevistes

amb els protagonistes.

) )i
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Antònia Riba Cañellas
Que morí el 28 de setembre de 2006

Igualada, setembre de 2015

9è. Aniversari de

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

El proper diumenge dia 27 a 2/4 d’11 del matí se celebrarà 
una missa en el seu record a l’església parroquial de la 
Soledat

Benvolguda Berta: Fa cinc 
anys que et vares incorporar 
a la Coral de Santa Maria, 
juntament amb el teu marit, 
el Josep Maria. Era a comen-
çaments de curs. D’aleshores 
ençà et vas anar guanyant 
l’afecte i la simpatia dels teus 
companys i companyes can-
taires. Cantaves amb il·lusió, 
i se’t notava. Hi posaves l’àni-
ma, sobretot en aquelles can-
çons on t’hi trobaves més bé, i 
t’agradaven. 
I em consta, que aquest pa-
rèntesi que ha suposat la teva 
malaltia, enyoraves la Coral. 
Sovint telefonaves i ens expli-
caves com anava desenvolu-
pant-se la teva vida, sempre 
amb l’esperança de poder 
superar aquest difícil tràngol, 
que malgrat tot ha resultat irre-
versible. També els teus com-
panys i companyes cantaires 
et telefonaven, preocupant-se 
de com anaves plantant cara a 
la teva malaltia. 
Mai no t’havies queixat i les 
teves paraules eren sempre 
positives, animoses. Eres la 
dona forta de l’evangeli, per-
què la vida ja t’havia colpit en 
diverses ocasions. I eres una 
dona de fe. Pacificadora. No 
t’agradaven les renyines, ni 
les discussions. 
La teva vida ha estat intensa. 
Generosa en el tracte i amb 
un tarannà cordial i ple de sin-
ceritat. Tenies bona mà per la 
costura; era la teva professió, i 
l’havies desenvolupat amb tra-
ça i amb mestratge. 
Tothora vivies amb el desig 
d’ajudar, de col·laborar els 
altres en les diferents entitats 
en les que estaves involucra-
da. Aquelles tardes, tantes, a 
Caritas, fent del voluntariat un 
servei i un exemple.
Cantaves a la tercera veu, i en 
aquest començament de curs 
vas voler reincorporar-te a la 
Coral. Només han pogut ser 
dos dies. 
Tots recordem que en el dar-
rer assaig, ens deies com 
«m’agrada el Mare, vull ser 
pescador», aquella havane-
ra tan tendra i emotiva. Per 
això el dimarts de la setmana 
passada a la capella de Grà-
cia, te la varem dedicar. Tu no 
hi eres, però va ser com un 

avançat homenatge dels com-
panys i companyes cantaires 
a la teva persona.
T’agradava escriure i més 
d’un cop ens havies ofert els 
teus treballs, les teves poesi-
es, que tu, tan discreta com 
sempre, feies llegir al teu ma-
rit, al Josep Maria. 
I quan hi havia alguna festa, 
ens feies assaborir les teves 
habilitats culinàries, aquelles 
truites del dijous llarder. I es 
que a tu, no t’ha espantat mai 
la feina, perquè has estat una 
gran treballadora. 
Però tu Berta, tenies la virtut 
que mai no volies sobresortir, 
i aquesta prudència és la que 
ens guanyava a tots.
Berta, Déu t’ha cridat al seu 
costat, però nosaltres t’enyo-
rarem. Des del cel pensa amb 
els que has deixat aquí a la 
terra, amb el Josep Maria, els 
teus fills, als teus familiars, i 

Carta oberta a la cantaire Berta Torres Ribera, 
en el seu traspàs

tota aquesta colla d’amics i 
amigues cantaires de la Coral 
de Santa Maria, que tant et 
trobarem a faltar.
A les nits dels dimarts i dels 
dijous, quan sortirem de l’as-
saig setmanal, mirarem el cel 
i pensarem amb tu.
Berta, t’estimem!

Lleonard del Rio i Camp-
majó

President de la Coral de 
Santa Maria d’Igualada

La senyora Berta Torres va ser 
una de les persones que van 
confeccionar els vestits que 
porten els gegants de La Veu. 
Des d’aquestes pàgines do-
nem el més sentit condol a 
tota la seva família

La Veu de l’Anoia

SOLIDARITAT / LA VEU

”la Caixa”, a través de la 
seva Obra Social, ha llançat 
una campanya per accelerar 
i augmentar la immunització 
dels infants dels països més 
pobres. Es tracta d’una acció 
que coincideix amb la publica-
ció la setmana passada de les 
últimes dades de les Nacions 
Unides, que confirmen que la 
reducció de la mortalitat in-
fantil —53 % des del 1990— 
no és suficient per complir la 
meta fixada en els Objectius 
del Mil·lenni. Segons les Na-
cions Unides, en els quinze 
anys vinents es podrien salvar 
38 milions de vides si s’acce-
leressin a tot el món els pro-
gressos d’acord amb allò que 
han fixat els nous Objectius de 
Desenvolupament Sostenible, 
que s’aprovaran oficialment 
aquest mes i que substituiran 
els del Mil·lenni.
Davant d’aquesta realitat, 
l’Obra Social ”la Caixa” s’ha 
compromès a duplicar l’im-
port de les donacions que els 
ciutadans facin en aquesta 
campanya, amb el compromís 
també de la Fundació Bill & 
Melinda Gates, que multipli-
carà les dues aportacions, de 
manera que es quadruplicaran 
els esforços contra la mortali-
tat infantil. Aquest fenomen 
està directament vinculat a la 
pobresa, i l’accés a la vacuna-
ció és un instrument clau per 
combatre les dues escenes: 
una població més saludable 
podrà dedicar més esforços al 
progrés i al desenvolupament 
de la seva regió.

Considerant que immunitzar 
un infant amb les tres dosis 
necessàries de la vacuna 
pneumocòccica té un cost 
aproximadament de 8 euros, 
només amb 1 euro de dona-
ció ja ajudem que un infant 
estigui més a prop de rebre 
aquesta vacuna que li pot sal-
var la vida. Les aportacions 
es destinaran íntegrament al 
programa de vacunació infan-
til de GAVI Alliance, una or-

ganització que va néixer l’any 
2000 com un partenariat publi-
coprivat, la missió del qual se 
centra a salvar la vida dels in-
fants i a protegir la salut de la 
població augmentant l’accés a 
la vacunació als països més 
pobres.
L’any 2008, l’Obra Social ”la 
Caixa” i GAVI Alliance crear 
l’Aliança Empresarial per a la 
Vacunació Infantil, que cana-
litza aportacions d’empreses 
espanyoles i particulars en fa-
vor de la vacunació d’infants. 
Fins avui, les aportacions de 
l’Obra Social ”la Caixa”, su-
mades a les aportacions dels 
empleats de l’entitat i a les 
de les empreses adherides a 
l’Aliança Empresarial per a la 
Vacunació Infantil, ha permès 
vacunar més de 2.300.000 in-
fants.
L’Àrea Internacional de l’Obra 
Social ”la Caixa” fa el segui-
ment i garanteix que totes 
les donacions es destinen ín-
tegrament. L’Institut de Salut 
Global de Barcelona - ISGlo-
bal també hi col·labora estra-
tègicament dotant al projecte 
de contingut tècnic, científic i 
acadèmic.
A través del Canal Solidari 
de ”la Caixa”, tothom pot fer 
la seva donació en aquesta 
campanya:
http://microdonativos.lacaixa.
es/proyectovacunacioninfan-
til_es.html 

”la Caixa” i la Fundació Bill & 
Melinda Gates quadrupliquen 
les aportacions econòmiques 
destinades a la vacunació 
infantil



              

 .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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Consells 
de Pilar Prat Jorba 

 Col. 18704 
Psicòlolga

Màster en Psicologia Clinica 
i en Psicopatologia Legal i Forense

pilarpratjorba@gmail.com 

EL PATIMENT

En la societat actual no està 
ben vist que les persones 
s’emocionin, expressin els 
sentiments i expliquin els 
seus neguits. Portem el pati-
ment molt sols. 

Carreguem grans maletes 
plenes de pors, sofriments 
i angoixes. I mirem d’ador-
nar-les perquè quedin el 
més dissimulades possible. 
Mirem de fer bona cara mal-
grat el feixugues que són. 

Pesa haver d’estar treballant, 
encarats als objectius i con-
centrats amb les tasques que 
realitzem. També estar amb 
les amistats intentant evitar 
parlar de temes que ens pre-
ocupen, perquè s’ha de fer 
bona cara i fer creure que ens 
ho estem passant bé. 

Temem sentir dolor, i amb la 
família mirem que els altres 
no se n’adonin. Ens preocu-
pem per protegir als infants. 
Volem evitar que estiguin 
tristos, que no vagin a un 
enterrament, que no vegin 
a la mare o pare plorant, que 
no pateixin per a res. Però 
en lloc d’evitar-los “viure” 
els hauríem de donar les 
eines necessàries perquè 
sàpiguen enfrontar-se als 
seus problemes ells el dia de 
demà. 

Es tracta de compartir. A 
vegades sols d’escoltar. 
Deixar els tabús del pati-
ment. I quan veiem algú 
que plora, pensem que 
s’està expressant. Esta mos-
trant els seus sentiments. El 
plor és una forma d’expres-
sar-los. Sovint quan acabem 
de plorar ens sentim més  
reconfortats. El patiment 
d’avui és més força per 
demà.



Restaurant
Obert: Tots els dies de la setmana al vespre i dissabtes, diumenges i festius 
al migdia
Reserves: 93 801 91 79
hotel@moliblanchotel.cat
Als migdies per grups o empreses amb reserva prèvia

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

Tels. 93 808 40 03 
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

El gourmet
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El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

El Restaurant

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64

�A�v�.� �d�e� �C�a�t�a�l�u�n�y�a�,� �1� �-� �0�8�7�8�7
�L�a� �P�o�b�l�a� �d�e� �C�l�a�r�a�m�u�n�t� �-� � �A�n�o�i�a� �(�B�C�N�)
�T�e�l�.� �9�3� �8�0�8� �6�0� �0�0� �-� � � � �-� �-� �F�a�x� �9�3� �8�0�8� �6�6� �3�9
�w�w�w�.�h�o�t�e�l�-�r�o�b�e�r�t�.�c�o�m� � �-� � �i�n�f�o�@�h�o�t�e�l�-�r�o�b�e�r�t�.�c�o�m

· 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: Preparació: 

* Fer bullir aigua amb una mica de farigola i una o dos dents 
d'all. Una estona (10 minuts). Afegim una mica de sal

* Posar en un plat el pa sec trencat a bocins o bé tallat a 
petites llesquetes o �nes tallades (com petites tallades de 
meló)

* Tirar-hi per sobre l'aigua amb la farigola i l'all (s'escalden)

* Opcionalment podem tirar-hi al mig un ou sencer. Alesho-
res caldra barrejar-ho tot (l'ou es cou una mica amb 
l'escalfor de l'aigua)

- Pa sec

- Farigola (timó). Una branqueta

- All (1 o 2 dents)

- Ou (opcional)

Cal fer-ho diverses vegades per 

agafar el punt adient de cada 

pas. És una recepta molt antiga i 

realment senzilla i saborosa

Sopes escaldades
Josep Blanch

Ctra. Nacional II, Km 548 • 08719 Jorba (Barcelona). Tel.: 93 809 40 37

www.xarops.com • e-mail: restaurant@xarops.com

Restaurant

Casaments · Reunions de treball · Convencions 
Presentació de productes · Celebracions familiars
Servei de carta i menú diaris · Menjar per emportar.
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
En Francesc Solé i Duocastella 
és un esportista que practica 
una especialitat molt dura: l’ul-
tra trail. Curses de muntanya 
de més de cent quilòmetres. 
No n’hi ha prou d’estar ben pre-
parat físicament, sinó que cal 
tenir el cap molt ben moblat per 
poder resistir un esforç conti-
nuat durant més de vint-i-quatre 
hores i per la muntanya. Quan 
respon ho fa en plural perquè, 
de fet, forma equip amb la seva 
parella. Aquest any ha guanyat 
la Volta a Andorra (33 hores) 
i ha fet vuitè a l’Ultra Trail del 
Montblanc... entre 2.300 parti-
cipants.
Què el va portar a fer curses 
tan dures?
Vàrem començar en una cursa 
de muntanya de l’EGAN a 
Copons. Ens va agradar tant 
que hi vàrem anar entrant.
Quina és la distància mínima 
d’un ultra trail?.
A partir de la distància de la 
marató ja es pot considerar una 
Ultra Trail, tot i que generalment 
ronda el cent quilòmetres.
On entrena?
Durant la setmana a Copons i 
els caps de setmana marxem 
cap al Pirineu a buscar llocs 
per descobrir corrent. 
A la cursa del Montblanc va 
classificar-se vuitè i en canvi 

la cursa d’Andorra que era 
molt més dura la va guanyar. 
Com més dura sigui la prova 
millor?.
La del Montblanc és una de 
les proves més importants del 
món. Sortim dos mil tres-cents 
corredors, tots ells de molt alt 
nivell. En canvi a Andorra hi 
ha menys participants preci-
sament perquè és molt més 
llarga.
Vuitè entre dos mil tres-
cents sembla molt difícil.
La del Montblanc seria com el 
Tour de França i abans de par-
ticipar-hi has de fer un seguit 
de curses classificatòries o 
estar dalt de tot del rànquing. 
Són molt exigents a l’hora de 
convidar participants.
Com es pot aguantar una 
cursa de vint-i-tres hores o 
més?
Cal fer un bon pla d’entrena-
ment, anant ben preparat men-
talment per superar els mals 
moments i tenint una bona 
estratègia de cursa, gestionant 
bé la gana, la son, l’esgota-
ment.... Per exemple la son la 
gestiona cadascú a la seva 
manera. Hi ha qui dorm deu o 
dotze minuts de tant en tant o 
fa una dormida de dues hores. 
Personalment prefereixo no 
dormir gens.
Cobreu per fer aquestes 

curses?. 
Només si guanyes pots tenir 
gratificació econòmica. Si 
estàs entre els primers et 
poden compensar amb mate-
rial esportiu.
L’Ultra Trail és una competi-
ció. L’adversari és la distàn-
cia o els altres competidors?.
Sovint l’adversari ets tu mateix 
si no saps gestionar les teves 
emocions. Si tens alguna pre-
ocupació personal, pot acabar 
alterant-te.
Com és l’entrenament?
No m’agrada entrenar moltes 
hores. Tres cada dia i cins o sis 
els caps de setmana. Fer bici-
cleta o caminar per la munta-
nya també és entrenament.
Com ocupes el cap durant 
trenta hores de cursa?

Com el lector recordarà, la Festa 
de Reis d’Igualada és candidata a 
ser declarada Patrimoni Immate-
rial de la Unesco. Malgrat el suport 
de la Generalitat de Catalunya, 
que ja el tenen els impulsors de 
la iniciativa, la decisió final, però, 
depèn d’un jurat expert que deci-
dirà a nivell internacional en base 
a totes les propostes rebudes, però 
abans caldrà que el Ministerio de 
Cultura del govern espanyol inclo-
gui la festa igualadina com a can-
didata “espanyola” de la Unesco. 
Bé, res nou. Això ja ho sabien els 
que havien promulgat la candi-
datura, després d’una feina molt 
més extensa del que ens podem 
imaginar. Ha calgut omplir molts 
papers. Molts.
Tot i això, hi havia una “carta”, 
diguem-ne, amagada. Al ministe-
rio hi havia un igualadí, Magí Cas-
telltort Claramunt. Sempre va bé 
tenir algú de casa en el moment 
oportú i en el lloc més oportú. I 
com més ben situat, millor...
Però vet aquí que ens han “aixa-
fat la guitarra”. Poc abans de les 
vacances d’estiu, ja fa unes setma-
nes, l’igualadí ha estat designat 
conseller de Turisme en la missió 
diplòmatica d’Espanya... a l’ambai-
xada de Tòquio, al Japó!  
La candidatura igualadina perd 
un “padrí”. Quina mala sort que 
tenim, carall!

Admirant el paisatge, 
posant-te música a l’ipad.... 
has de procurar mantenir el 
cap ocupat.
El moment més complicat 
és la sortida, pel nombre 
de participants?
Normalment els primers qua-
ranta quilometres es fan molt 
ràpid. Quan comencen les 
dificultats es van veient les 
diferències.
Al Montblanc, quan vares 
saber que feies vuitè?
Quan quedaven quinze qui-
lòmetres, que anava setè 
però molt just de forces, em 
va avançar el vuitè. En aquell 
moment vaig tenir clar quin 
seria el meu resultat final.
Tens suport de clubs o 
marques?
En aquest moment formo part 
d’un club de Santa Cristina 
d’Aro i és l’únic suport que 
tinc.
Esteu ben pagats els 
esportistes?
Com a tot arreu es donen 
injustícies. Mana el futbol i 
les marques comercials. Si 
les curses de muntanya van a 
més, també augmentaran els 
premis.
Hi ha moltes lesions?
Menys que en altres esports. 
Sobretot si estàs ben prepa-
rat i corres amb cervell.

4 paraules amb... Francesc Solé


