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L’Ajuntament d’Igualada denuncia un frau a l’Infinit i assenyala el CN Igualada

L'Anoia, independentista

P20

P16-17

UN REFERENT DE L'ENSENYAMENT DE L'ART A IGUALADA

 Participació 
rècord del 78,3% 
a la comarca

Mort sobtada del 
mestre i artista 
Àlvar Ymbernon

XXXII ANY

La gent gran, 
protagonista amb 
activitats per tota 
la comarca 

COMARCA

Polèmica amb 
la gestió del 
complex de 
l’Infinit

Demà, Festa de 
l'Esport a Montbui

MONTBUI 31

1a Diada de Sant 
Miquel a Igualada, 
amb els Diables

CULTURA

30 i 39

 Junts pel Sí 
s'imposa a tota 
la comarca 
excepte Vilanova 
i Montbui, 
on guanya 
Ciutadans

 Gairebé només 
un de cada 
quatre anoiencs 
no vol la secessió

P08-15

50

CASTELLFOLLIT 
DE RIUBREGÓS

CALONGE 
DE SEGARRA

SANT MARTÍ
DE SESGUEIOLES

SANT MARTÍ
DE TOUS

SANTA
 MARGARIDA
DE MONTBUI

VILANOVA
DEL CAMÍ

SANTA MARIA
DE MIRALLES

ELS PRATS 
DE REI

SANT PERE 
SALLAVINERA

CALAF

PUJALT

VECIANA

COPONS

JORBA

IGUALADA

ORPÍ

CARME

LA TORRE DE
CLARAMUNT

ÒDENA

CASTELLOLÍ

EL BRUC

RUBIÓ

MONTMANEU

ARGENÇOLA

BELLPRAT

LA LLACUNA

CAPELLADES

LA POBLA DE 
CLARAMUNT

VALLBONA

CABRERA
 D’ANOIA

PIERA

MASQUEFA

HOSTALETS
DE PIEROLA

Junts pel Sí

C’s

52,1%

23,6%

22,5%

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

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

Recull la
documentació

Porta-la a la
nostra oficina

Recull els
diners

Com funciona?

Tracte
personalitzat

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

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

PROPERES FORMACIONS OBERTES
DE SUPORT VITAL BÀSIC I 
PRIMERS AUXILIS

MÉS INFO
93.804.51.64
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L’arquebisbe Desmond Tutu, Premi Nobel 
de la Pau, deia el passat 3 de juny en 
rebre el Premi Internacional Catalunya, 
referint-se al dret a decidir i al procés 
sobiranista: “Les persones sensates dis-
cutirien per comprovar com és de fort el 
suport a la independència. Negar aquest 
sentiment no el farà desaparèixer sinó 
que l’intensificarà”. L’arquebisbe sud-afri-
cà afirmava la importància de respectar la 
voluntat de la majoria.
Avui, les paraules de Tutu prenen, potser, 
més valor que mai. Després de la clara 
victòria de l’independentisme en les elec-
cions del 27S -incontestable a l’Anoia i 
molt més sòlida encara a Igualada- es-
coltem posicionaments des d’alguns àm-
bits que semblen negar, o com a mínim 
menysvalorar, una evidència meridiana. 
A Catalunya, gairebé tres de cada quatre 
persones reclamen un canvi radical en 
les relacions amb Espanya, signifiqui o 
no la independència. El manteniment de 
l’statu quo, després d’uns comicis amb 
una participació rècord, esdevé la volun-
tat d’una minoria. Està clar, doncs, que 
Espanya té un problema. Enorme. I que 
Catalunya té deures que fer. 

Per damunt de les persones, hi ha els 
fets. Els gestos. Les actituds. Les volun-
tats. En definitiva, el procés. Això no sig-
nifica necessàriament dilapidar gestes ni 
amagar mèrits. Tampoc hauria de servir 
el procés per difuminar culpes ben gua-
nyades. Ara no és l’hora de ferir-se entre 
legítimes parts, sinó de plantar cara junts, 
sense oblidar-nos-en els mals, que tots 
en tenim.
Catalunya ha parlat clar i fort, amb més 
veu que mai. Ara tenim ja totes les car-
tes damunt la taula i no hi ha excuses. El 
“no” representa una xifra seriosament a 
tenir en compte, però és ben poca cosa 
damunt un alè independentista majoritari 
i un crit a la reforma radical que s’ha de 
tenir molt a la retina. Això és el que val, la 
resta són romanços. Si es posa en dubte 
tot això, encaminem l’Estat de dret -tam-
bé l’espanyol- a un carreró sense sortida 
de difícil solució en un escenari democrà-
tic.
Si ens creiem la democràcia, el missatge 
del 27S és molt clar. 

Més enllà de 
les persones

La marató de donació de sang d’Igualada
La marató de donació de sang d’Igualada, que estrenava espai a 
l’Ateneu Igualadí, va esdevenir tot un rècord amb la participació 
de 649 persones, una xifra que enalteix l’esperit, sempre solidari 
en aquest terreny, dels igualadins. El Banc de Sang i Teixits, que 
compta a la ciutat amb la col.laboració d’empreses i entitats, 
està del tot satisfet. De fet, ho estem tots, perque amb el gest de 
donar sang estem ajudant a salvar vides. I això no té preu.
Gràcies a tots els donants!

Artur Mas, candidat a presidir el nou govern de la 
Generalitat, ha dit que “estendrem la mà a Espanya 
i a Europa, però farem honor al mandat que se’ns 
ha donat. L’estat ha de reconèixer la nostra victòria, 
com nosaltres hauríem acceptat la derrota”.

Oriol Junqueras, líder d’ERC, “una gran victòria en 
vots i en escons. Un mandat explícit cap a la inde-
pendència”

Pedro Sanchez, líder del PSOE, “han perdut el ple-
biscit”.

Inés Arrimadas, cap de llista de C’s, corejada amb 
crits de “Catalunya és Espanya”, ha assegurat que 
“la majoria dels catalans han girat l’esquena a Artur 
Mas”. I ha reclamat la dimissió d’Artur Mas i que es 
plantegin “unes noves eleccions de veritat, autonò-
miques”.

Antonio Baños, cap de llista de la CUP,”Avui els ca-
talans comencem una revolució. A partir de demà, 
només ens manem nosaltres”.

Pablo Iglesias, el secretari general de Podem, ha 
admès aquest diumenge que el resultat de les elec-
cions catalanes “ha sigut clarament decebedor. És 
clar que la responsabilitat d’Estat no ha funcionat en 
aquesta campanya”.

Josep Antoni Duran Lleida, líder d’UDC, ha posat 
a disposició del partit el seu càrrec després que s’ha-
gin quedat sense representació al Parlament. “No 
només no hem guanyat, hem perdut”.  

Xavier García Albiol, candidat del PP ha declarat 
que “Els resultats no són els esperats ni els que de-
sitjàvem. Però la majoria de catalans aposten per a 
una alternativa no rupturista i s’ha posat en evidència 
que la majoria de catalans no estan per la fractura ni 
la divisió. Aquells, com Artur Mas, que van plantejar-
ho com un plebiscit han fracassat. La suma de CDC 
i ERC no els permet dur a terme el repte rupturista 
que havien plantejat”.

Jordi Sànchez, president de l’ANC, ha assenya-
lat que “a partir d’avui comença un nou projecte de 
país ja que les candidatures independentistes han 

aconseguit un mandat clar i inapel·lable”.

Dimiteix per “raons de tipus personal i professional” 
el president de Societat Civil Catalana Josep Ra-
mon Bosch, després que un Jutjat de Manresa obri 
diligències contra Bosch, a qui s’atribueix una intenta 
activitat d’amenaces i insults contra algunes perso-
nalitats independentistes des d’un compte anònim a 
Facebook.

L’expresident del govern espanyol José María 
Aznar carrega contra els seus dient que a Catalunya 
“han guanyat” les eleccions els partits sobiranistes. 
I demana a Mariano Rajoy i als seus que iniciïn “un 
procés de reflexió”.

El president de la Generalitat, Artur Mas, 
l’exvicepresidenta, Joana Ortega i la consellera 
d’Ensenyament, Irene Rigau, estan cridats a 
declarar davant del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya pel 9N. El dia que hi ha d’anar el President, 
el 15 d’octubre, coincideix amb el 75è. aniversari de 
l’afusellament del President Companys.

Artur Mas, president en funcions, s’ha declarat “de-
mocràticament rebel davant l’Estat per haver posat 
les urnes”. I ha declarat no haver desobeït res “per-
què quan vam tirar endavant el procés participatiu, 
vam preguntar què havíem de suspendre i no ens 
van respondre”.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) es defensa, davant les crítiques del Govern, 
dient que han actuat amb “independència” i seguint 
motius “estrictament jurídics” pel que fa a la data de 
la declaració d’Artur Mas.

Antonio Baños, líder de la CUP, malgrat mostrar la 
seva total solidaritat amb Mas, Rigau i Ortega, reitera 
que no votaran Mas perquè creuen que la seva figu-
ra està cremada.

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, 
nega tenir res a veure amb la imputació de Mas i 
aposta perquè després d’aquestes eleccions comen-
ci una etapa de normalitat i pretén resoldre el proble-
ma català “sense ansietat i amb finor”.

Per damunt de les persones, hi ha 
els fets. Els gestos. Les actituds. Les 
voluntats. En definitiva, el procés. Això 
no significa dilapidar gestes ni amagar 
mèrits. Tampoc hauria de servir per 
difuminar culpes ben guanyades
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Era tant l’entusiasme al carrer, érem tants els 
que empenyíem les candidatures de Junts pel 
Si i de les CUP que el resultat final del 27S 
ens sembla una mica curt. La veritat és que 
un parell o tres diputats més ens haurien faci-
litat molt la tasca però, es miri per on es miri, 
l’independentisme ha obtingut la majoria ab-
soluta al Parlament de Catalunya i, aquesta, 
és una dada inqüestionable.
D’altra banda la pretesa derrota en el nombre 
de vots és una altra faŀlàcia escampada inte-
ressadament pels perdedors de les eleccions. 
Quan Rajoy -amb menys del 10% dels vots a 
Catalunya- diu que “menos de cuatro de cada 
diez catalanes apoya la independencia”, fa 
seus els abstencionistes, els malalts.... i els 
200.000 catalans que, vivint a l’estranger, no 
han pogut votar pel boicot del servei d’Exteri-
ors de l’Estat.
A banda -i això ja ho havíem advertit- el PP 
i Ciudadanos fa seus els vots d’ICV i els col-
loca al cantó del no, malgrat que són partida-
ris del Dret a Decidir. Herrera i Camats, algun 
dia, ens hauran d’explicar per què han renun-
ciat a ajudar-nos a construir un nou país i per-
què han dilapidat l’enorme prestigi conquerit 
pel PSUC durant els durs anys del franquisme 
i la gran labor realitzada durant la transició es-
panyola.
De Duran Lleida no en dic res, perquè tots sa-
bem els motius que l’han dut a trencar. Duran, 
que havia evitat ser senyalat pels jutges pel 
tema del 3% (es veu que és un problema atri-
buït únicament a CDC), acaba de topar amb 
la barrera del 3% dels vots per tenir dret a 
ocupar escons al Parlament.
Si mirem els números veiem que s’ha batut 
el rècord de participació en unes eleccions al 
Parlament de Catalunya amb el 77’5% de par-
ticipació. Els independentistes (Junts pel Sí i 
CUP) tenen 72 diputats i els borbònics (C’s, 
PSC i PP) 52. CSQEP en té 11. 
Els independentistes han obtingut el 48% 
dels vots i els borbònics el 39% Els que di-
uen ser partidaris del Dret a Decidir s’acosten 
al 12%. Falta un 1% que correspon al vot a 
altres partits i als vots nuls. Queda clar que 
l’independentisme supera en més de 9 punts 
al borbonisme i que si els catalans de l’exteri-
or haguessin pogut votar hauríem superat el 
50% dels vots. 
És meridianament clar que Catalunya ha 
optat per la llibertat. Estic segur que amb el 
nivell intel·lectual i humà dels nous diputats 
sobiranistes, continuarem fent història. Segur 
n’estic. Només cal que comenci la legislatura 
al Parlament de Catalunya, el més indepen-
dentista que hem tingut... fins ara.

Majoria absoluta

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Us estimem molt
En el tancament de la campanya, tota la plana major 
del PP, parlant en català, deia que estimaven  els cata-
lans. Soraya Sáez de Santamaria havia anticipat que 
no canviaria res el dia 28. Quan s’ha confirmat allò que 
deien les enquestes, s’haurà de veure què farà l’estat 
espanyol. De moment el president Mariano Rajoy ja ha 
dit que seguirà fent com fins ara. Creu que la davalla-
da a Catalunya el reforça a la resta d’Espanya. Caldrà 
esperar doncs a les eleccions generals per veure si 
continuarà la política de confrontació. Si no hi ha gene-
rositat no hi ha estima. Poden haver-hi pactes, interès, 
compensacions i exigències de reciprocitat. Però no 
estima. Ara es podrà veure si n’hi ha o només queden 
les amenaces i els càstigs. Combinar la pastanaga i el 
bastó no sembla que hagi donat cap resultat. Dir que 
els independentistes no saben el que es fan, és no vo-
ler considerar-los adults. I això és un error greu. No ho 
acceptarà ningú. Ni els catalans, malgrat la seva tra-
dició pactista, ni els “altres espanyols”. Per molta gent 
del Principat, ja s’ha passat el Rubicó i només volen 
discutir els termes de la separació.  
Potser per alguns l’estima no és més que una propietat 
que demana submissió. “La maté porque era mía”. O 
voler mantenir els privilegis dels “amos” que poden fer 
i desfer sense donar explicacions. Potser alguns volen 
imposar una autoritat derivada d’aquell nacionalisme 
espanyol de la fúria. O dels que arriben amb la punta 
de l’espasa on no s’hi arriba amb la mà. Els que aplau-
deixen el comte-duc d’Olivares, Francisco de Queve-
do, Felip V, Espartero, Azaña o els esbirros de la dicta-
dura franquista.  Els que, si no es pot fer per les bones, 
són partidaris d’aplicar la força sense contemplacions. 
Ara tothom sap que aquestes no han estat només unes 
eleccions autonòmiques. La participació ha estat extra-
ordinària. Altíssima. Un gran mèrit de la democràcia. 
I legitimen els resultats obtinguts. S’ha acabat fent el 
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referèndum que demanaven uns i negaven els altres. 
Serà impropi, però és un retrat evident. D’una banda hi 
ha una gent il·lusionada per un nou projecte i d’altre els 
que creuen en el camí de sempre. 
El resultat d’aquestes eleccions no ha estat per una 
pressió feta d’una llei a mida dels interessos partidis-
tes. Ni pel pes de l’estat per parlar que en el món d’avui 
ningú vol una Catalunya independent. Ha estat la vella 
dialèctica dels que diuen estimar una Catalunya, però 
que volen més espanyola cada vegada. I quan arriben 
ací, no volen trobar costums ni llengua diferent, sinó 
només un canvi de paisatge. 
El veritable nus del problema és no voler un poble que 
qüestioni l’autoritat. Ni que pensi per a ell mateix. Volen 
gent que digui amén. Ni tan sols els que parlaven de 
catalanitzar Espanya, o els que volen la República en 
lloc de la monarquia, han fet cap manifestació seriosa 
de suport a les iniciatives catalanes. Ciutadans ha ca-
pitalitzat el procés regenerador dels que creuen que 
poden canviar Espanya. Els que consideren el sepa-
ratisme con un anacronisme i una feblesa. Una deriva 
que ningú refrena i un govern de l’estat que s’ha inhibit 
de les funcions essencials, la formació, l’ordre públic 
i l’administració de la justícia. Són els que prediquen 
que han guanyat el plebiscit, malgrat no obtenir ni la 
meitat de vots i escons que té la força majoritària. Són 
els que creuen poder recollir la força de l’Estat, encara 
que en les eleccions estatals no és probable que siguin 
capaços de mantenir aquesta tendència. 
Espanya no ha parat de perdre colònies per culpa dels 
que han marxat. Eren territoris “espanyols” que mai es 
podrien haver separat perquè la llei no ho permetia. 
I s’independitzaren avorrits i cansats de la metròpoli. 
Aviat es veurà si aquest és un nou cas. Si s’estima de 
debò els catalans, si són de la casa o només una pro-
pietat. 

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Canvia la teva banyera per un pràctic plat de dutxa

Instal.lació 
i manteniment 

de calderes

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

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

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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LOTTO 6/49
· Dissabte 26/09/2015

15-17-24-35-43-47
Complementari: 1
Reintegrament: 5

· Dimecres 30/09/2015
2-15-21-26-27-41
Complementari: 1
Reintegrament: 4

TRIO
· Dijous 24                  072  
· Divendres 25          556
· Dissabte 26     231
· Diumenge 27          416
· Dilluns 28               393
· Dimarts 29       570
· Dimecres 30      481

ONCE
· Dijous 24              98089
· Divendres 25       54069
· Dissabte 26    47504
· Diumenge 27       65872
· Dilluns 28             03485
· Dimarts 29    95422
· Dimecres 30    24660

· Dijous 24   5-11-19-27-34-46   C: 47  R: 6
· Dissabte 26   18-19-26-35-46-49  C: 11   R: 4

· Diumenge 27   18-28-34-36-38  Núm. clau: 0 

· Dimarts 29   11-14-26-29-49  Estrellas: 3/9

OCTUBRE
2: Sants Àngels de la Guarda; Sadurní.
3: Francesc de Borja; Gerard.
4: Francesc d’Assís; Petroni; Àurea.
5: Froilà; Atilà; Caritina..  
6: Bru; Emili,; Fe; Maria de les Cinc Llagues.
7: Mare de Déu del Roser; Marc; Sergi
8: Simeó el Just; Demetri; Taïs.

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.

Tipisme geganter
•• JOSEP ELIAS FARRÉ

No puc menys que expressar les més sinceres mer-
cès a la Biblioteca Central d’Igualada, per haver en-
degat, amb motiu de la Festa Major, la retrospectiva i 
interessant mostra de gegants centenaris, o de l’any 
de la picor, com els anomenen, o sia els més antics 
de casa nostra. Es una forma de difondre el tresor 
cultural i l’esperit d’un poble. En aquest cas, d’una 
ciutat gegantera.
L’exposició és com un llibre obert on es poden llegir 
unes pàgines referides a personatges folklòrics de la 

ciutat, il.lustrada amb material d’arxiu: fotos, llibres, 
programes i la presència de les parelles dels barris 
de la Font Vella i del “Bassot” (Sant Ignasi).
La mostra serveix per a repassar les històries dels 
gegants vells d’Igualada, de Sant Agustí, del carrer 
d’Òdena (“xinesos”) i la de les dues parelles ja es-
mentades anteriorment.
La Biblioteca ha comptat amb la coŀlaboració d’his-
toriadors, arxivera i de comissions de veïns i amb la 
documentació escrita per diversos autors.
Mercès, doncs, per aquest tast d’antigor que ens 
heu servit.

Dia 2: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 3: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 4: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 5: BAUSILI./ Born, 23
Dia 6: CASAS V/ Soledat, 119
Dia 7: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 8: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25

cartes al director

SUBMARÍ
Es diu del vaixell que té la facultat de navegar per 
sota de l’aigua, però també (tot i que el DIEC no 
ho admet) de la persona que treballa pel bàndol 
contrari al que milita. Jo em pregunto si Antonio 
Baños no serà un submarí a les ordres dels par-
tidaris del no a la independència, ni que sigui in-
conscientment.

GENEROSITAT
És el que s’espera de les persones amb altura de 
mires, de les que no sempre volen tenir la raó, de 
les que aparquen l’individualisme en favor de la 
causa comuna. L’antònim de generós és egoista 
i molt em temo que l’Antonio Baños ho està sent 
amb el seu enrocament en contra de Mas. No vull 
repartir medalles, però crec que els que hem tre-
ballat en favor de la independència ho hem estat 
de generosos, amb els nostres esforços, el nostre 
temps i fins i tot amb les nostres col·laboracions 
econòmiques, tot empès per una il·lusió.

PRAGMATISME
És una doctrina filosòfica que creu que la intel·
ligència ha de servir per possibilitar les coses, allò 
que feien els nostres avis, davant una situació 
delicada que demanava una solució intel·ligent; 

Submarins
JOSEP M. RIBAUDÍ ·   ANC Anoia

deien “siguem pràctics”. Em temo que l’Antonio 
Baños no està sent pragmàtic, al contrari, està 
marejant la perdiu en un moment en que tots els 
independentistes tenim pressa i no volem que la 
perdiu “ens vomiti”.

LÍDER
És la persona que està al capdavant d’un projec-
te, la figura visible, el que empeny, el que aglutina 
l’equip i dóna la cara. Antoni Baños és un líder i 
Artur Mas n’és un altre, però...

PERÒ
Baños està en una formació que ha obtingut 10 
escons i Mas 62. Jo sóc de lletres, però a primer 
cop d’ull veig la diferència entre una xifra i l’altra. 
Baños ha fet la seva feina i penso que ben feta, 
però Mas a més ha aguantat les empentes, els 
despropòsits, els informes falsos del Sr. Fernán-
dez Díaz, les carades de Mariano Rajoy —l’esta-
dista de “y la europea?”— i tota mena d’amena-
ces, i parlant de donar la cara ho ha fet fins el 
punt de rebre una querella criminal que a més de 
la inhabilitació el podria portar a la presó; anirà 
a declarar justament l’aniversari de l’afusellament 
del President Companys; deunidó.
Se’m podrà dir que Mas no era independentista, 

i possiblement sigui veritat, però era el president 
d’un país i va fer una cosa que penso s’ha de va-
lorar: escoltar a la gent, al seu poble, i no crec que 
escudellant en la història trobéssim massa líders 
que hagin parat la orella, escoltat la veu del carrer, 
contar els manifestants i adonar·se de cap on vol 
anar el poble que ell governa. No em val el que di-
uen alguns “jo era indepe abans que ell”; d’acord, 
però ell s’ha “reciclat” i ha agafat la torxa i ha con-
duït el canvi, perquè no hem d’oblidar que la única 
persona que ho podia fer era ell. Com a president 
només ell podia fer el que ha fet: posar urnes, ni 
que siguin de cartró, el 9N, dissoldre el parlament 
i convocar la contesa del 27S.
És per tot això que penso que el Sr. Baños —ho 
personalitzo en ell, però em refereixo a tota la for-
mació— hauria de ser generós, amb Mas i amb el 
milió sis·cents vuit mil set·cents quaranta·sis vo-
tants que vam aconseguir 52 escons més que la 
CUP. Tampoc és massa normal voler manar amb 
una sisena part de la força. Penso que no és mo-
ment de fer filigranes i agafar·se·la amb paper de 
fumar; és el moment de fer pinya, investir a la pri-
mera i no perdre el temps. Sr. Baños, jo tinc 75 
anys i  com que ja no sóc cap criatura tinc molta 
pressa per deixar un país millor als meus 9 néts. 
No ens faci de submarí. Sigui generós i pragmàtic.
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Passat. Si algú ho entén, que m’ho expliqui, per-
què jo em sento incapaç. Mentre la premsa in-
ternacional informava a primera plana sobre la 
victòria independentista a Catalunya, la premsa 
espanyola sense excepció ha presentat el resultat 
de les eleccions com un gran fracàs del sobira-
nisme. És veritat que no s’ha assolit per poc el 
50% dels vots, però s’ha superat amb escreix el 
nombre de diputats independetistes al Parlament. 
I són els parlamentaris –i només ells- els que po-
den proclamar la independència.
Als catalans ja no ens estranyen les manipulaci-
ons informatives i la mala bava dels mitjans de co-
municació espanyols, però s’ha arribat  a un punt 
en què es vol fins i tot negar l’evidència. Tot ple-
gat respon a una voluntat de desprestigi i a un in-
tent desesperat per debilitar el procés sobiranista. 
Són mitjans al servei d’una ideologia concreta i no 
dubten en tergiversar la veritat, en una mostra de 
cinisme i una manca d’ètica professional intolera-
bles. Més que informar, intoxiquen.
Però no són només els mitjans de comunicació. 
Aquesta vegada tots els membres del govern es-
panyol, començant pel seu president, amaguen la 
realitat. Vull creure que és el cant del cigne, però 
denoten una prepotència molt allunyada d’una so-
cietat democràtica. No deixa de ser curiosa l’evo-
lució dels seus plantejaments al llarg de la campa-
nya. Primer, insistien que no eren més que unes 

El per què de tot plegat

JOSEP M. CARRERAS 
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eleccions autonòmiques i, per tant, sense més 
transcendència. En canvi, a mesura que passaven 
els dies, acudien als líders internacionals perquè 
manifestessin opinions que no havien expressat 
al llarg de tot el període des que s’havia iniciat 
el procés. Merkel, Cameron, Juncker i el mateix 
Obama fent declaracions en la campanya d’unes 
simples eleccions autonòmiques? Patètic! Ridícul! 
La mateixa manipulació del text de les declaraci-
ons de Juncker és una mostra de la baixesa a què 
pot arribar l’encegament per no reconèixer un dret 
innat d’una part de la població.
Present.  Per si tot això no fos prou, s’hi afegeix 
ara el TSJC citant el president Mas a declarar com 
a imputat per... haver posat les urnes el passat 
9-N. Increïble! Coses així només poden passar 
en una monarquia bananera com l’espanyola on 
s’imputa un president per haver facilitat una vota-
ció i en canvi campen lliurement els responsables 
d’escàndols de corrupció que els haurien de fer 
caure la cara de vergonya. Però també hi estem 
acostumats des que un TC caducat va retallar fins 
a límits increïbles l’Estatut que ja havia nascut gai-
rebé mort. Una de les pitjors coses que li poden 
passar a un país és perdre la confiança en la Justí-
cia i això és el que ens ha passat. No es pot creure 
en la imparcialitat d’un sistema judicial totalment 
polititzat, que castiga o ignora segons li convé al 
govern que l’ha nomenat.

Futur. Les properes setmanes se’ns presenten 
plenes d’interrogants. Tot i tenir una majoria ab-
soluta no serà fàcil que les dues formacions in-
dependentistes del Parlament es posin d’acord 
per a la designació del nou govern. La figura del 
president Mas és controvertida, exalçada per uns i 
denigrada pels altres. I aquí és on caldrà veure el 
grau de generositat o la voluntat d’imposició dels 
propis criteris. Actituds curtes de mires serien un 
desastre i podrien fer perillar el procés. Aleshores 
no podríem donar les culpes a ningú més que a 
nosaltres mateixos. Que valgui l’experiència dels 
dos mesos estèrils després del 9N. Hi ha tres as-
pectes a tenir en compte. Primer: ¿Quants presi-
dents haurien defensat amb tanta energia i des-
gast personal el procés sobiranista? No ha estat 
Artur Mas sempre al seu lloc? Segon: Les retalla-
des i privatitzacions ¿s’han fet per gust o obligats 
per l’escanyament econòmic a que l’ha sotmès el 
govern del PP? No es pot dir que la Generalitat 
hagi malbaratat els seus recursos; ha hagut fins i 
tot de vendre patrimoni per arribat a final de mes. 
Tercer: ¿Hi ha cap procés de corrupció obert al 
president o a la mateixa Generalitat? I estic segur 
que, tal com han anat les coses, Hisenda s’ho ha 
mirat amb lupa...
Cal ser conseqüent i no deixar-se portar per maxi-
malismes. El país sencer hi sortirà guanyant.

Estem assistint a un vergonyós espectacle amb el 
drama dels refugiats, la pitjor crisi des de la sego-
na Guerra Mundial, que arriben al nostre continent 
fugint de la barbàrie de la guerra o simplement bus-
cant un futur més esperançador, per a ells i les seves 
famílies. Potser un tret que evidencia com som real-
ment els europeus, ben allunyat del que prediquem. 
Volem un món obert on tothom es pugui bellugar 
lliurement i construïm una tanca dissuasiva de segu-
retat, a la frontera entre Sèrbia i Hongria, per evitar 
que “els estranys” puguin entrar “al paradís”.
Nosaltres van crear aquest problema, amb l’inesti-
mable comandament de l’amo americà. Nosaltres 
vam ajudar a envair Irak, tenim tropes a Afganistan i 
se’ns va ocórrer donar suport als rebels a Síria, que 
després han esdevingut pitjors que els que hi havia. 
I ara volem evitar que vinguin els que s’escapen de 
la situació que vam crear. I aixequem tanques de fil 
espinat i ganivetes ben esmolades igual que les del 
govern d’Espanya a Melilla. Els polítics parlen de 
que s’ha d’evitar, com sigui, que entrin aquestes per-
sones desesperades que fugen, per motius econò-
mics o polítics -i en moltes ocasions per escapar de 
la mort- perquè no sabem on posar tants refugiats.
Els cas d’Afganistan ja sabem com acabarà. La 
incompetència  dels americans i els seus aliats en 
tractar la idiosincràsia del poble afganès, derivarà en 
una retirada de les tropes de la coalició i la tornada 
dels talibans al poder. Això sí, deixant un llast d’un 
munt de morts innocents i el país en runes.
Irak és un cas pitjor. S’hi va anar perquè hi havia “ar-
mes de destrucció massiva” que mai ningú ha trobat. 
Després arribaren els negocis d’Halliburton i l’exèrcit 
de mercenaris de Blackwater.  I tots sabem que aca-
baran fugint, deixant el país a la misèria i en mans de 

Refugiats
PIA PRAT JORBA ·    

l’Estat Islàmic, Al-Qaeda, o qualsevol altre nom que 
adoptin els que governen des del terror.
Síria és un cas particular. Els opositors al règim del 
dèspota i sanguinari Bashar al-Assad van començar 
a combatre’l amb les armes. Aleshores alguns es-
tats europeus els van donar suport militar. Però ara 
resulta que el poble pateix una guerra inacabable on 
es barallen els del règim, els insurgents i els terroris-
tes d’Estat Islàmic.
La majoria dels refugiats que truquen a la porta d’Eu-
ropa són d’aquests tres països. I nosaltres, els hi tan-
quem mentre veiem astorats el seu patiment. També 
com alguns moren davant una tanca, en un camió o 
ofegats al mar. Oblidem que amb la nostra estúpida 
arrogància ignorant hem causat la seva dissort.
No s’han de defensar els règims corruptes, dèspo-
tes o totalitaris. Però tampoc voler imposar la nostra 
cultura i manera de ser en llocs on les arrels cívi-
ques són molt diferents. Ens creiem els defensors 
de la democràcia planetària. Donem lliçons de drets 
humans. Però per interès tanquem els ulls davant 
el que fan Rússia, Corea del Nord, Xina i l’Aràbia 
Saudita.
Es troba a faltar més valentia en defensa del poble 
kurd. Però els turcs -a qui necessita l’amic americà 
per la base militar d’Incirlik- els estan massacrant 
aprofitant-se de la disbauxa que hi ha a la frontera 
siriana. És un genocidi semblant al que es va fer a 
Armènia, que sempre han negat i Europa ha con-
sentit.
En canvi és més fàcil protestar contra de l’estat d’Is-
rael, per les seves polítiques errònies amb el poble 
palestí. Però sabent que és l’única democràcia real 
a l’Orient Mitjà, el risc de la protesta és petit. Tothom 
sap que no els passarà el mateix, que amb els que 

no tenen cap respecte per la vida, dels que no com-
parteixen el que ells fan.
Les declaracions dels líders europeus proposant 
reunions d’urgència i cimeres, que sempre arriben 
tard, no són cap solució pel patiment de tota aques-
ta gent. S’han d’acollir, ens agradi o no. No es po-
den esgavellar països en nom de la democràcia i 
després, quan la cosa s’embolica, marxar-ne amb 
la cua entre cames, deixant la situació pitjor que 
abans. Potser seria millor no voler arreglar la casa 
dels altres, quan en prou feines sabem arreglar la 
nostra.
Els iraquians estan millor que amb Saddam? Els li-
bis estan millor que amb Gaddafi? Els sirians millor 
que abans de la guerra? I a Tunísia? Què ha passat 
a Egipte? Qui ajuda a l’Estat Islàmic?
Segurament n’hi hauria prou sent més humans i 
tractar aquesta gent com voldríem ser tractats no-
saltres.
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La cursa segueix
MIQUEL SAUMELL ·    @MiquelSaumell

La combinació del discurs repetitiu de la por amb les 
amenaces provinents de l’Estat va experimentar diu-
menge una contundent derrota electoral a les urnes. 
Aquesta campanya electoral ha estat molt més llar-
ga que les dues setmanes de la campanya oficial i, 
de fet, tot i haver-se celebrat ja les eleccions, aques-
ta encara continua. En aquests mesos, però, les op-
cions unionistes no han estat capaces d’oferir res de 
positiu als catalans. Res. L’argumentació unionista 
ha estat centrada exclusivament en transmetre als 
catalans por i amenaces, però els resultats electo-
rals demostren que aquesta estratègia no els ha fun-
cionat. La conseqüència és que si fins ara teníem 
un Parlament clarament favorable al dret a decidir, 
una expressió que es pot prestar a interpretacions 
equívoques, ara tindrem un Parlament clarament in-
dependentista. Aquesta és la gran diferència. 

En aquesta llarga campanya l’unionisme ha estat 
representat pels partits polítics d’àmbit estatal, el 
Govern espanyol i els seus apèndixs, el Tribunal 
Constitucional, la Junta Electoral, l’Exèrcit, l’Agèn-
cia Tributària, els dirigents esportius, la premsa de 
paper i també la digital, les ràdios i les teles, la ma-
joria dels anomenats intel·lectuals espanyols, deter-
minats portaveus i traductors de la Unió Europea, 
la Conferència Episcopal, les organitzacions patro-
nals i sindicals, dirigents estrangers com Cameron, 
Merkel, Obama i companyia, els quals han dit unes 
vaguetats a canvi de vés a saber què, els amos d’al-
gunes grans empreses que han intentat condicionar 
el vot dels seus treballadors com si encara fóssim al 
segle XIX, i les espectaculars campanyes publicitàri-
es d’entitats fantasma com la Societat Civil Catalana 
i Empresaris de Catalunya, que no està clar qui te-

Els resultats de les Eleccions del 27-S las més parti-
cipades, han estat una calca del que anunciaven re-
iteradament les enquestes en els últims temps i una 
foto exacta del resultat del succedani de referèndum 
del 9N. Que per cert que li ha valgut la imputació al 
President Mas. Les Eleccions retrat de la Catalunya 
actual. Pregunto: passa res?.  Per tant, com és sabut, 
l’opció Independentista del “Junts pel Sí” ha guanyat 
amb claredat  les Eleccions al Parlament de Catalunya, 
amb el regust amarg això sí, de no guanyar el plebiscit 
tal i com així estaven plantejades.  
L’escenari postelectoral, per tant, situa a la coalició 
guanyadora amb l’obligació d’impulsar per imperatiu 
democràtic, l’anomena’t procés sense aturador pos-
sible, però sense tenir clar, al necessitar el suport de 
la CUP, amb quina velocitat que es veuran obligats a 
fer-ho.  Ha estat intel·ligent a la vista dels resultats, la 
ràpida renúncia per part d’aquesta última formació a la 
Declaració Unilateral d’Independència.
Els resultats visualitzen per primera vegada, avalats 
electoral i democràticament, -per tant amb  garanties 
suficients- que quasi dos milions de catalans donen  
suport a la independència de Catalunya. Però aquests 
mateixos resultats empetiteixen la legitimitat Internaci-
onal del procés i han servit d’excusa de mal pagador al 
Govern espanyol per afanyar-se a dir, com si es pogu-
és ignorar a dos milions de ciutadans, que tot segueix 
igual. L’immobilisme més absolut i la política de l’estruç 

Res serà igual

JOAN VICH ADZET ·    

segueix dominant la política del PP i el seu President
Per tant el procés no s’aturarà, no es pot aturar, hi ha 
un mandat democràtic clar i això farà que entrem en 
una fase de topades institucionals, la magnitud de les 
quals està per veure, però que sens dubte anuncien 
turbulències polítiques notables. Mentrestant restem 
expectants al segon plebiscit del mes de desembre, el 
principal escull perquè res es  mogui  a l’Estat espanyol  
abans de les anunciades Eleccions Generals.
No és previsible malgrat tot, a la vista de les decla-
racions dels principals líders estatals que millorin les 
expectatives per trobar una sortida a les legítimes as-
piracions del poble de Catalunya, siguin quin sigui els 
resultats.
El nou Govern sorgit de les eleccions del 27S té doncs 
el mandat democràtic de seguir impulsant el procés 
vers la independència, sense exclusions prèvies i mit-
jançant el diàleg amb tothom, però per sobre de tot 
té l’obligació inajornable de governar des del primer 
moment, sense excuses ni dilacions de cap mena, co-
mençant a construint ja des d’ara el Nou País a que 
s’han  compromès. Com l’única manera visualitzar-lo i 
de fer-lo creïble. Com un primer pas també, per ampliar  
suports. 
No es pot decebre l’esperança de dos milions de raons 
que el sobiranisme representa, tot i la  gran heteroge-
neïtat de la marca “Junts  pel Sí” que necessita a més 
per acabar-ho d’adobar el suport de la CUP. La qual 

nen al darrere que els financi amb tanta generositat; 
aquest seria un bon tema d’investigació per a una 
tesi doctoral.
Que les opcions independentistes hagin guanyat les 
eleccions amb tanta contundència només demostra 
que la raó de la força bruta representada per la por 
i les amenaces no ha estat suficient per imposar-se 
a la força de la raó democràtica i ben argumenta-
da amb optimisme. Ara els perdedors objectaran els 
vots, els percentatges i tot el que se’ls acudeixi. Al-
guns fins i tot tindran la gosadia de dir que s’han 
de comptar vots i no escons. L’exigència, però, perd 
qualsevol validesa quan aquests són els mateixos 
que no ens han deixat comptar els vots mitjançant 
un referèndum tal com des de Catalunya s’ha dema-
nat amb insistència. La cursa segueix.

cosa vol dir gestionar amb intel·ligència, generositat i 
unitat la complexa pluralitat que plegats representen, 
sense perdre’s en divisions estèrils, que podrien portar-
los al fracàs més absolut.
Un país que voldríem més just, solidari, que impulsi 
el benestar i el progrés de la ciutadania del que hem 
conegut fens ara, obert a Espanya i Europa. Si algun 
mèrit ha tingut l’independentisme  en aquests anys, ha 
estat mobilitzar a amplis sectors socials que volien un 
canvi. Ara és l’hora de satisfer amb fets aquesta aspi-
ració.
Per primera vegada, la primera força d’oposició no serà 
la que representava el catalanisme d’esquerres, que 
encapçalava el PSC, una renúncia voluntària, la del 
catalanisme progressista, de la que encara estan pa-
gant les conseqüències. A l’Anoia es visualitza aquesta 
circumstància a Sta. Margarida de Montbui i Vilanova 
del Camí  amb el “surpasso” de Ciutadans, opció edul-
corada de la dreta espanyolista, en dues poblacions 
que havien estat històricament bastions de l’esquerra 
catalanista a la comarca. 
Cert és que també ha succeït a altres poblacions de 
Catalunya, però crec que al nostre territori té unes con-
notacions específiques que haurien de merèixer una 
reflexió a qui pertoqui i potser renovar  vells lideratges 
que cauen per seu propi pes.
Efectivament, després d’aquestes transcendentals 
eleccions res serà igual.

Igualada llegeix i escriu
JORDI  CUADRAS ·    Vuit lletres

Dissabte de reflexió a Igualada. El Mercat de Lletres 
arribava a la quarta edició i va marcar l’agenda cul-
tural de tot el dia convertint el Museu de la Pell en 
un espai carregat de literatura. Moltes vegades s’ha 
venut la literatura com una cosa que s’ha de presen-
tar de manera acadèmica, intel·lectual, amb tota la 
pompa,… i el Mercat de Lletres trenca amb tot això. 
Un espai on conèixer, escoltar, comprar i llegir. No-
més calia passar-hi un moment per deixar-se seduir 
per l’esperit amb el qual es vivia l’activitat.
Des dels llibreters de la ciutat amb les parades al pati 
del Museu fins als escriptoris igualadins Antoni Dal-
mau, Maria Enrich i Màrius Mollà que hi van explicar 
la seva experiència, es podien conèixer les novetats 

editorials de Xavier Bosch i Rafel Nadal o escoltar 
Mercè Sampietro recitant poesia a Cal Granotes. I 
enmig de tots ells, una Laura Borràs encomanant la 
passió per les lletres a tothom qui es trobava.
Una dada: Igualada és la setena ciutat de Catalu-
nya que més llibres compra a Amazon, un dels por-
tals principals de venda a internet. Som una ciutat 
que llegeix però també som una ciutat que escriu: 
en només una setmana hem pogut tenir a les nos-
tres mans els nous llibres d’igualadins com Marina 
Llansana (Una Constitució per a Catalunya), Antoni 
Dalmau (Pecats capitals de la història de Catalunya. 
Luxúria) i Lleonard del Rio (La Roser i la fàbrica) que 
se sumen als 13 llibres amb firma local que van sortir 

per Sant Jordi. Una ciutat que llegeix i que escriu és 
una ciutat culturalment rica. Iniciatives com el Mercat 
de Lletres no fan més que posar un granet de sorra 
per augmentar aquest fet.
No em puc estar de dir que, com a activitat que es fa 
al barri del Rec, el Mercat de Lletres ve a demostrar 
quin ha de ser el futur que espera a aquesta zona: 
ocupació cívica i cultura. Com que ja s’han fet servir 
massa lletres sobre el que ha de passar al Rec, pot-
ser que deixem les lletres i comencem a fer dibuixos. 
Si de veritat volem que sigui la joia del futur d’Iguala-
da, cal començar a planificar-lo urbanísticament més 
d’hora que tard.
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Fora dubtes. L’Anoia és una 
comarca clarament indepen-
dentista. Les històriques elec-
cions del 27S van donar la vic-
tòria a la formació de Junts pel 
Sí amb un 43,9% dels vots, 
que, sumats al 8,1% de la 
CUP, quarta força política de 
la comarca, donen una xifra 
final del 52,1%, que supera el 
llindar de la meitat dels vots. 
La segona força política de 
l’Anoia passa a ser Ciutadans. 
La formació d’Ines Arrimadas 
i Albert Rivera va imposar-se 
a Santa Margarida de Montbui 
i Vilanova del Camí, feus tra-
dicionals del PSC. Als 31 mu-
nicipis restants de la comarca 
va guanyar Junts pel Sí.
Amb el 16,2% dels vots, C’s té 
quasi el triple menys de pape-
retes que Junts pel Sí. El PP 
esdevé per poc la penúltima 
força política de la comarca 
amb el 7,4% dels sufragis. 
Ambdues plataformes políti-
ques, que clarament estan pel 
“no” a la independència, su-
men el 23,6% de tots els vots 
emesos. És a dir, no arriba a 
una persona de cada quatre 
a la comarca que diu un “no” 
clar a la independència.
El PSC va aconseguir també a 
la comarca aguantar el tipus, 
obtenint fins i tot més vots que 
en les eleccions del 2012. El-
seu 12,4% de percentatge de 
vots el situa com a tercera for-
ça política de l’Anoia. Qui va 
patir un clar fracàs va ser Ca-
talunya Sí que es Pot, que no 
va arribar ni als cinc mil vots, 
amb un 7,3% dels sufragis 
que és tres dècimes inferior 
al que va aconseguir el soli-
tari Iniciativa per Catalunya fa 
tres anys. Unió, finalment, no 
va arribar a 3% i es va que-
dar amb uns 1.870 vots, molt 
pocs tenint en compte el pes 
històric que aquest partit de-
mocristià havia tingut a la co-
marca. Un fracàs absolut. Tots 
aquests vots, que se situarien 
entre el “sí” i el “no”, amb di-
verses sortides que igualment 
reclamen un canvi radical de 
relacions amb Espanya, són 
el 22,5% del total de sufragis.

L’Anoia obté una clara majoria independentista, 
amb un 52%, que supera a Igualada el 62%

Alba Vergès.

Eleccions
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43,9% 16,2% 12,4% 8,1% 7,4% 7,3%

62,8% 19,2% 16,5%

Rècord de participació
Cal destacar que la participa-
ció va ser molt alta, tot un rè-
cord. Nou punts per sobre dels 
comicis del 2012 -que ja van 
tenir una alta afluència a les 
urnes- van anar a votar 68.120 
anoiencs, un 78,3% de l’elec-
torat. Una xifra més habitual 
d’un referèndum en tota regla 

que d’unes simples eleccions 
autonòmiques.

Alba Vergés i Maria 
Senserrich, diputades
Amb els resultats ja tancats, 
l’Anoia continuarà tenint Alba 
Vergés i Maria Senserrich com 
a diputades al Parlament de 
Catalunya, ja que ambdues -la 

primera d’ERC i la segona de 
CDC- formaven part de la can-
didaturade Junts pel Sí. Les 
dues igualadines, doncs, re-
peteixen presència a la cam-
bra catalana, si bé la comarca 
tindrà un representant menys, 
ja que Pere Calbó (PP) no fi-
gurava a la candidatura del 
seu partit.

Maria Senserrich.

Sis de cada deu igualadins, 
independentistes
A Igualada, la xifra d’indepen-
dentistes és espectacular. Ar-
riba al 62,8%, d’altra banda 
un número quasi clavat a l’en-
questa publicada per La Veu 
el passat mes d’abril. Junts 
pel Sí va obtenir un 54,7% 
dels vots a la ciutat, superant 
clarament els dotze mil su-
fragis, que sumats als quasi 
dos mil que va rebre la CUP 
(8,1%) sumen un percentatge 
favorable a la separació amb 
Espanya que no dóna lloc a 
cap dubte. 
Ciutadans, que va guanyar a 
Fàtima, esdevé la segona for-
ça política de la ciutat -on no 
hi té cap representació- amb 
quasi tres mil vots i el 12,8% 
dels sufragis, mentre que el 
PP perd 400 vots i arreplega 
el 6,4% de les paperetes. Això 
significa que el vot clar pel 
“no” a la independència és del 
19,2%. Només una cinquena 
part dels igualadins no voldria  
secessionar-se d’Espanya.
Els socialistes guanyen un 
centenar de vots respecte el 
2012 i es fan amb el 8,5% dels 
vots. Catalunya Sí que es Pot, 
amb el 5,1%, i Unió s’estavella 
no arribant al 3% malgrat tenir 
el número dos, Martín Rodrí-
guez Sol, vivint a Igualada.

CASTELLFOLLIT 
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Els resultats de les eleccions al Parlament, poble a poble

 2015   2012
Total de votants  152  80,85%  67,02%
Abstenció  36  19,15%  32,98%
Vots nuls  4  2,63%  1,59%
Vots en blanc  1  0,66%  1,59%
Vots a candidatures  147  96,71%  96,83%
 2015    2012
JxSí  97  65,54%    
CUP  27  18,24%  6  4,84%  
PP  8  5,41%  10  8,06%  
unio.cat  8  5,41%    
C’s  4  2,70%  3  2,42%  
PSC  1  0,68%  1  0,81% 
PACMA  1  0,68%  0  0%  
RECORTES  1  0,68%    
CatSíqueesPot  0  0%    
   55  44,35%  CiU
   39  31,45%  ERC 
   5  4,03%  ICV
   3  2,42%  SI 

Argençola

 2015   2012
Total de votants  57  82,61%  66,67%
Abstenció  12  17,39%  33,33%
Vots nuls  0  0%  5,77%
Vots en blanc  1  1,75%  1,92%
Vots a candidatures  56  98,25%  92,31%

 2015    2012
JxSí  32  56,14%    
CUP  6  10,53%  6  12,24% 
C’s  6  10,53%  0  0%  
PSC  5  8,77%  5  10,20% 
CatSíqueesPot  4  7,02%    
unio.cat  3  5,26%    
PP  0  0%  4  8,16%  
PACMA  0  0%  0  0%  
RECORTES  0  0%    
   24  48,98%  CiU
   7  14,29%  ERC
   1  2,04%  EB
   1  2,04%  VD

Bellprat

 2015   2012
Total de votants  1.184  79,68%  71,93%
Abstenció  302  20,32%  28,07%
Vots nuls  2  0,17%  0,94%
Vots en blanc  3  0,25%  1,22%
Vots a candidatures  1.179  99,58%  97,84%

 2015    2012
JxSí  539  45,60%    
CUP  190  16,07%  81  7,67%  
C’s  158  13,37%  58  5,49%  
PSC  96  8,12%  93  8,81% 
CatSíqueesPot  83  7,02%    
PP  71  6,01%  84  7,95%  
unio.cat  33  2,79%    
PACMA  8  0,68%  8  0,76%  
RECORTES   1  0,08%    
   387  36,65%  CiU
   173  16,38%  ERC
   102  9,66%  ICV
   25  2,37%  PxC
   11  1,04%  EB
   10  0,95%  SI
   5  0,47%  PIRATA
   3  0,28%  FARTS
   2  0,19%  VD
   1  0,09%  UPyD

El Bruc

 2015   2012
Total de votants  761  73,31%  62,85%
Abstenció  277  26,69%  37,15%
Vots nuls  0  0%  0,91%
Vots en blanc  2  0,26%  2,28%
Vots a candidatures  759  99,74%  96,81%

 2015    2012
JxSí  220  28,91%    
PSC  160  21,02%  135  20,71% 
CatSíqueesPot  116  15,24%    
C’s  93  12,22%  27  4,14%  
PP  83  10,91%  88  13,50%  
CUP  64  8,41%  17  2,61%  
unio.cat  11  1,45%    
PACMA  9  1,18%  0  0%  
RECORTES  3  0,39%    
   141  21,63%  CiU
   95  14,57%  ERC
   62  9,51%  ICV
   32  4,91%  PxC
   11  1,69%  SI
   8  1,23%  PIRATA
   7  1,07%  UPyD
   7  1,07%  EB
   5  0,77%  VD 

Cabrera d’Anoia

 2015   2012
Total de votants  1.907  82,77%  76,00%
Abstenció  397  17,23%  24,00%
Vots nuls  13  0,68%  0,69%
Vots en blanc  14  0,73%  1,84%
Vots a candidatures  1.880  98,58%  97,46%

 2015    2012
JxSí  1.171  61,83%    
PSC  156  8,24%  163  9,46% 
PP  136  7,18%  147  8,53%  
CUP  128  6,76%  51  2,96% 
C’s  103  5,44%  32  1,86%  
CatSíqueesPot  97  5,12%    
unio.cat  75  3,96%    
PACMA  7  0,37%  4  0,23%  
RECORTES   7  0,37%    
   799  46,37%  CiU
   294  17,06%  ERC 
   87  5,05%  ICV
   62  3,60%  PxC
   30  1,74%  SI
   12  0,70%  EB
   7  0,41%  PIRATA
   1  0,06%  U.C.E.
   1  0,06%  VD
   1  0,06%  FARTS

Calaf

 2015   2012
Total de votants  132  82,50%  79,29%
Abstenció  28  17,50%  20,71%
Vots nuls  0  0%  0%
Vots en blanc  1  0,76%  0%
Vots a candidatures  131  99,24%  100%

 2015    2012
JxSí  104  78,79%    
CUP  8  6,06%  8  5,97%  
unio.cat  6  4,55%    
PSC  4  3,03%  1  0,75% 
C’s  4  3,03%  0  0%  
PP  3  2,27%  10  7,46%  
CatSíqueesPot  2  1,52%    
PACMA  0  0%  1  0,75%  
RECORTES  0  0%    
   79  58,96%  CiU
   27  20,15%  ERC
   4  2,99%  ICV
   3  2,24%  PxC
   1  0,75%  PIRATA

Calonge Segarra

 2015   2012
Total de votants  3.341  80,27%  70,74%
Abstenció  821  19,73%  29,26%
Vots nuls  12  0,36%  0,77%
Vots en blanc  19  0,57%  1,67%
Vots a candidatures  3.310  99,07%  97,56%

 2015    2012
JxSí  1.374  41,27%    
CUP  502  15,08%  244  8,22%  
PSC  442  13,28%  431  14,51% 
C’s  437  13,13%  120  4,04%  
PP  253  7,60%  324  10,91%  
CatSíqueesPot  175  5,26%    
unio.cat  92  2,76%    
PACMA  25  0,75%  18  0,61%  
RECORTES   10  0,30%    
   972  32,73%  CiU
   474  15,96%  ERC 
   174  5,86%  ICV
   79  2,66%  PxC
   36  1,21%  SI
   14  0,47%  PIRATA
   11  0,37%  VD
   9  0,30%  UPyD
   8  0,27%  EB
   4  0,13%  FARTS
   2  0,07%  U.C.E.

Capellades

 2015   2012
Total de votants  498  84,26%  75,57%
Abstenció  93  15,74%  24,43%
Vots nuls  0  0%  0,43%
Vots en blanc  3  0,60%  1,50%
Vots a candidatures  495  99,40%  98,07%

 2015    2012
JxSí  356  71,49%    
CUP  38  7,63%  19  4,09%  
PSC  26  5,22%  22  4,73% 
C’s  22  4,42%  6  1,29%  
PP  20  4,02%  32  6,88%  
unio.cat  18  3,61%    
CatSíqueesPot  13  2,61%    
PACMA  2  0,40%  2  0,43%   
 
   224  48,17%  CiU
   124  26,67%  ERC
   17  3,66%  ICV
   6  1,29%  PxC
   4  0,86%  SI
   1  0,22%  PIRATA
   1  0,22%  UPyD

Carme

 2015   2012
Total de votants  133  92,36%  84,76%
Abstenció  11  7,64%  15,24%
Vots nuls  4  3,01%  2,16%
Vots en blanc  1  0,75%  0,72%
Vots a candidatures  128  96,24%  97,12%

 2015    2012
JxSí  89  68,99%    
unio.cat  10  7,75%    
CUP  9  6,98%  9  6,62%
C’s  8  6,20%  1  0,74%  
PP  7  5,43%  9  6,62%  
CatSíqueesPot  5  3,88%    
PSC  0  0%  5  3,68%   
   88  64,71%  CiU
   15  11,03%  ERC
   4  2,94%  ICV
   2  1,47%  PxC
   1  0,74%  SI
   1  0,74%  EB

Castellfollit R.
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 2015   2012
Total de votants  405  90,81%  84,95%
Abstenció  41  9,19%  15,05%
Vots nuls  0  0%  0,54%
Vots en blanc  3  0,74%  0,82%
Vots a candidatures  402  99,26%  98,64%
 2015    2012
JxSí  322  79,51%    
CUP  25  6,17%  8  2,19%  
PSC  16  3,95%  13  3,56% 
C’s  11  2,72%  5  1,37%  
CatSíqueesPot  11  2,72%    
PP  9  2,22%  14  3,84%  
unio.cat  5  1,23%    
PACMA  2  0,49%  2  0,55%  
RECORTES  1  0,25%    
   214  58,63%  CiU
   80  21,92%  ERC
   20  5,48%  ICV
   3  0,82%  SI
   2  0,55%  PIRATA
   1  0,27%  EB 

Castellolí

 2015   2012
Total de votants  210  87,50%  79,27%
Abstenció  30  12,50%  20,73%
Vots nuls  2  0,95%  3,08%
Vots en blanc  1  0,48%  1,03%
Vots a candidatures  207  98,57%  95,90%
 2015    2012
JxSí  137  65,87%    
CUP  31  14,90%  12  6,35%  
PP  11  5,29%  7  3,70%  
PSC  9  4,33%  8  4,23%  
unio.cat  8  3,85%    
CatSíqueesPot  6  2,88%    
PACMA  2  0,96%  1  0,53%  
C’s  2  0,96%  0  0%  
RECORTES  1  0,48%    
   95  50,26%  CiU
   45  23,81%  ERC
   15  7,94%  ICV
   2  1,06%  SI
   

Copons

 2015   2012
Total de votants  1.607  79,75%  68,93%
Abstenció  408  20,25%  31,07%
Vots nuls  12  0,75%  1,10%
Vots en blanc  8  0,50%  1,91%
Vots a candidatures  1.587  98,76%  96,99%
 2015    2012
JxSí  746  46,77%    
C’s  239  14,98%  84  6,24%  
PSC  165  10,34%  127  9,43% 
CUP  163  10,22%  40  2,97%  
PP  114  7,15%  129  9,58%  
CatSíqueesPot  99  6,21%    
unio.cat  36  2,26%    
PACMA  17  1,07%  11  0,82%  
RECORTES   8  0,50%    
   450  33,41%  CiU
   277  20,56%  ERC
   108  8,02%  ICV
   38  2,82%  PxC
   38  2,82%  SI
   8  0,59%  EB
   7  0,52%  PIRATA
   2  0,15%  FARTS 

Hostalets Pierola

 2015   2012
Total de votants  520  81,89%  76,56%
Abstenció  115  18,11%  23,44%
Vots nuls  5  0,96%  1,46%
Vots en blanc  5  0,96%  3,33%
Vots a candidatures  510  98,08%  95,21%
 2015    2012
JxSí  306  59,42%    
CUP  51  9,90%  17  3,59%  
C’s  39  7,57%  18  3,81%  
PP  34  6,60%  35  7,40%  
unio.cat  30  5,83%    
PSC  28  5,44%  17  3,59% 
CatSíqueesPot  19  3,69%    
PACMA  2  0,39%  4  0,85%  
RECORTES   1  0,19%    
   216  45,67%  CiU
   103  21,78%  ERC
   22  4,65%  ICV
   13  2,75%  PxC
   8  1,69%  SI
   2  0,42%  FARTS 

Jorba

 2015   2012
Total de votants  578  84,38%  77,10%
Abstenció  107  15,62%  22,90%
Vots nuls  0  0%  0,37%
Vots en blanc  8  1,38%  0,55%
Vots a candidatures  570  98,62%  99,08%
 2015    2012
JxSí  412  71,28%    
CUP  78  13,49%  19  3,52%  
PP  24  4,15%  32  5,93%  
C’s  18  3,11%  6  1,11%  
PSC  15  2,60%  12  2,22% 
unio.cat  15  2,60%    
CatSíqueesPot  6  1,04%    
PACMA  2  0,35%  2  0,37%  
RECORTES   0  0%    
   253  46,85%  CiU
   162  30,00%  ERC
   36  6,67%  ICV
   8  1,48%  SI
   6  1,11%  PxC 

La Llacuna

 2015   2012
Total de votants  4.839  78,36%  67,53%
Abstenció  1.336  21,64%  32,47%
Vots nuls  25  0,52%  1,02%
Vots en blanc  22  0,45%  2,10%
Vots a candidatures  4.792  99,03%  96,88%
 2015    2012
JxSí  1.616  33,57%    
C’s  1.048  21,77%  355  8,74%  
PSC  650  13,50%  577  14,20% 
CatSíqueesPot  550  11,43%    
PP  410  8,52%  543  13,36%  
CUP  338  7,02%  100  2,46%  
unio.cat  103  2,14%    
PACMA  50  1,04%  30  0,74%  
RECORTES  27  0,56%    
   1.036  25,50%  CiU
   561  13,81%  ERC
   430  10,58%  ICV
   129  3,17%  PxC
   72  1,77%  SI
   45  1,11%  EB
   30  0,74%  UPyD
   27  0,66%  PIRATA
   22  0,54%  FARTS 

Masquefa

 2015   2012
Total de votants  99  75,57%  69,23%
Abstenció  32  24,43%  30,77%
Vots nuls  1  1,01%  0%
Vots en blanc  1  1,01%  5,05%
Vots a candidatures  97  97,98%  94,95%
 2015    2012
JxSí  72  73,47%    
C’s  10  10,20%  1  1,01%  
PP  8  8,16%  9  9,09%  
unio.cat  4  4,08%    
CUP  3  3,06%  2  2,02%  
   70  70,71%  CiU
   8  8,08%  ERC
   2  2,02%  ICV
   2  2,02%  SI

Montmaneu

 2015   2012
Total de votants  2.087  77,99%  68,25%
Abstenció  589  22,01%  31,75%
Vots nuls  3  0,14%  0,81%
Vots en blanc  21  1,01%  2,16%
Vots a candidatures  2.063  98,85%  97,03%
 2015    2012
JxSí  909  43,62%    
PSC  335  16,07%  308  16,76% 
C’s  295  14,16%  93  5,06%  
PP  160  7,68%  184  10,01%  
CUP  142  6,81%  49  2,67%  
CatSíqueesPot  127  6,09%    
unio.cat  67  3,21%    
PACMA  14  0,67%  10  0,54%  
RECORTES 14  0,67%    
   659  35,85%  CiU
   276  15,02%  ERC
   113  6,15%  ICV
   59  3,21%  PxC
   11  0,60%  PIRATA
   11  0,60%  SI
   10  0,54%  EB
   6  0,33%  VD
   5  0,27%  FARTS
   3  0,16%  UPyD
   1  0,05%  U.C.E.

Òdena

 2015   2012
Total de votants  102  89,47%  78,33%
Abstenció  12  10,53%  21,67%
Vots nuls  1  0,98%  0%
Vots en blanc  0  0%  1,06%
Vots a candidatures  101  99,02%  98,94%
 2015    2012
JxSí  78  77,23%    
CUP  14  13,86%  4  4,26%  
CatSíqueesPot  5  4,95%    
PP  2  1,98%  3  3,19%  
unio.cat  2  1,98%    
C’s  0  0%  1  1,06%  
PSC  0  0%  1  1,06%  
   51  54,26%  CiU
   24  25,53%  ERC 
   4  4,26%  EB
   2  2,13%  PxC
   2  2,13%  SI
   1  1,06%  ICV

Orpí

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 

Pàrquing gratuït per a clients

PROGRESSIVES PERPROGRESSIVES PERPROGRESSIVES PERPROGRESSIVES PERPROGRESSIVES PER

DE TARDORDE TARDOR

amb lents antireflexants amb lents antireflexants

3x1 de otoño: dos gafas graduadas y una de Sol graduada 189€
                         dos gafas con progresivos y una de Sol progresiva 399€

PROGRESSIVES
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 2015   2012
Total de votants  8.256  74,10%  64,04%
Abstenció  2.886  25,90%  35,96%
Vots nuls  47  0,57%  1,13%
Vots en blanc  42  0,51%  1,56%
Vots a candidatures  8.167  98,92%  97,31%
 2015    2012
JxSí  2.991  36,44%    
C’s  1.645  20,04%  460  6,58%  
PSC  1.009  12,29%  1.014  14,51% 
CatSíqueesPot  824  10,04%    
PP  686  8,36%  944  13,51%  
CUP  664  8,09%  255  3,65%  
unio.cat  210  2,56%    
PACMA  97  1,18%  70  1,00%  
RECORTES  41  0,50%    
   2.068  29,59%  CiU
   980  14,02%  ERC
   613  8,77%  ICV
   212  3,03%  PxC
   91  1,30%  SI
   39  0,56%  PIRATA
   34  0,49%  UPyD
   31  0,44%  EB
   31  0,44%  FARTS
   25  0,36%  VD
   12  0,17%  U.C.E.

Piera

 2015   2012
Total de votants  1.320  79,95%  70,42%
Abstenció  331  20,05%  29,58%
Vots nuls  1  0,08%  1,09%
Vots en blanc  5  0,38%  1,52%
Vots a candidatures  1.314  99,55%  97,39%
 2015    2012
JxSí  670  50,80%    
PSC  163  12,36%  158  13,45%  
CUP  141  10,69%  45  3,83%  
C’s  140  10,61%  41  3,49%  
CatSíqueesPot  76  5,76%    
PP  63  4,78%  104  8,85%  
unio.cat  46  3,49%    
PACMA  10  0,76%  6  0,51%  
RECORTES   5  0,38%    
   450  38,30%  CiU
   171  14,55%  ERC
   100  8,51%  ICV
   47  4,00%  SI
   10  0,85%  PxC
   10  0,85%  PIRATA
   5  0,43%  EB
   5  0,43%  FARTS
   4  0,34%  VD
   1  0,09%  U.C.E.

Pobla Claramunt

 2015   2012
Total de votants  353  79,15%  74,89%
Abstenció  93  20,85%  25,11%
Vots nuls  0  0%  0,29%
Vots en blanc  4  1,13%  2,62%
Vots a candidatures  349  98,87%  97,08%
 2015    2012
JxSí  256  72,52%    
unio.cat  23  6,52%    
CUP  19  5,38%  7  2,05%  
PSC  16  4,53%  15  4,39% 
CatSíqueesPot  13  3,68%    
PP  10  2,83%  18  5,26%  
C’s  10  2,83%  6  1,75%  
PACMA  1  0,28%  0  0%  
RECORTES  1  0,28%    
   186  54,39%  CiU
   73  21,35%  ERC
   7  2,05%  PxC
   6  1,75%  ICV
   4  1,17%  SI
   4  1,17%  EB
   4  1,17%  VD
   1  0,29%  U.C.E.
   1  0,29%  PIRATA
   1  0,29%  FARTS

Prats de Rei

 2015   2012
Total de votants  130  82,80%  77,16%
Abstenció  27  17,20%  22,84%
Vots nuls  1  0,77%  0%
Vots en blanc  0  0%  2,40%
Vots a candidatures  129  99,23%  97,60%
 2015    2012
JxSí  91  70,54%    
PP  16  12,40%  11  8,80%  
CUP  13  10,08%  5  4,00%  
PSC  4  3,10%  1  0,80% 
C’s  2  1,55%  1  0,80%  
CatSíqueesPot  2  1,55%    
unio.cat  1  0,78%     
   85  68,00%  CiU
   17  13,60%  ERC
   1  0,80%  ICV
   1  0,80%  SI

Pujalt

 2015   2012
Total de votants  166  86,01%  75,96%
Abstenció  27  13,99%  24,04%
Vots nuls  0  0%  0,72%
Vots en blanc  0  0%  0,72%
Vots a candidatures  166  100%  98,56%
 2015    2012
JxSí  90  54,22%    
CUP  22  13,25%  4  2,90%  
C’s  19  11,45%  3  2,17%  
unio.cat  12  7,23%    
PP  10  6,02%  8  5,80%  
CatSíqueesPot  10  6,02%    
PSC  2  1,20%  1  0,72% 
PACMA  1  0,60%  0  0%  
   68  49,28%  CiU
   33  23,91%  ERC
   10  7,25%  ICV
   5  3,62%  PxC
   3  2,17%  SI
   1  0,72%  PIRATA
   1  0,72%  VD

Rubió

 2015   2012
Total de votants  793  90,63%  82,54%
Abstenció  82  9,37%  17,46%
Vots nuls  2  0,25%  0,55%
Vots en blanc  3  0,38%  0,82%
Vots a candidatures  788  99,37%  98,63%
 2015    2012
JxSí  554  70,04%    
CUP  86  10,87%  13  1,80%  
unio.cat  38  4,80%    
PSC  36  4,55%  29  4,01% 
PP  33  4,17%  46  6,35%  
C’s  26  3,29%  8  1,10%  
CatSíqueesPot  15  1,90%    
PACMA  0  0%  2  0,28%  
   387  53,45%  CiU
   163  22,51%  ERC
   38  5,25%  ICV
   24  3,31%  SI
   5  0,69%  PxC
   2  0,28%  EB
   1  0,14%  VD

St. Martí Tous

 2015   2012
Total de votants  245  82,77%  75,00%
Abstenció  51  17,23%  25,00%
Vots nuls  1  0,41%  1,80%
Vots en blanc  0  0%  0,90%
Vots a candidatures  244  99,59%  97,30%
 2015    2012
JxSí  158  64,75%    
CUP  36  14,75%  16  7,34%  
C’s  15  6,15%  4  1,83%  
PP  13  5,33%  15  6,88%  
unio.cat  8  3,28%    
PSC  7  2,87%  10  4,59% 
CatSíqueesPot  7  2,87%    
   119  54,59%  CiU
   36  16,51%  ERC
   3  1,38%  ICV
   3  1,38%  PxC
   3  1,38%  SI
   3  1,38%  EB
   1  0,46%  U.C.E.
   1  0,46%  PIRATA
   1  0,46%  VD
   1  0,46%  FARTS

St. M. Sesgueioles

 2015   2012
Total de votants  114  87,02%  85,00%
Abstenció  17  12,98%  15,00%
Vots nuls  1  0,88%  1,68%
Vots en blanc  0  0%  0,84%
Vots a candidatures  113  99,12%  97,48%
 2015    2012
JxSí  92  81,42%    
CUP  11  9,73%  0  0%  
C’s  3  2,65%  0  0%  
unio.cat  3  2,65%    
PP  1  0,88%  5  4,27%  
PSC  1  0,88%  1  0,85% 
CatSíqueesPot  1  0,88%    
RECORTES   1  0,88%   
   87  74,36%  CiU
   18  15,38%  ERC
   3  2,56%  ICV
   2  1,71%  SI

St. P. Sallavinera

ES LLOGA DESPATX AL 
CENTRE D’ IGUALADA

- 200€ al mes
- Sense despeses de comunitat

- WIFI Inclosa
- Serveis neteja, calefacció 

inclosos
Interessats trucar:

696 23 38 03

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

 Advocades • Administradores de finques
 Mediació • Dret concursal
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10%  De descompte

15%  De descompte

25%  De descompte

2x1

50%

De dilluns a diumenge dia de l’espectador

Viatges amb autobús

20%  De descompte

 

Menys mobiliari i cotxets

excepte màquines
i reportatges

 

excepte rebaixes o
altres promocions
no acumulables 

+ sorteig
mensual

 5%  De descompte

 

fi ns al  50%  De descompte

20%
ulleres graduades

10%
ulleres de sol

 10% a 30%  de descompte

 3%, 5% i 10% excepte  rebaixes

excepte vestits
de nuvi

no acumulable a
altres promocions

excepte rebaixes

no acumulable a
rebaixes ni
altres promocions

excepte rebaixes

en instal·lacions
en seguretat

en material per
a l’audició

excepte rebaixes
i altres promocions

en material esportiu 

en perfums i cosmètica 

no acumulable a
altres promocions

excepte rebaixes

excepte merceria

en determinats
articles

en cosmètica i serveis

excepte promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

Passió Esparreguerra + excursió ceràmiques
Teatre a Barcelona 
Pastorets de Calaf

en vins i caves
excepte promocions

excepte rebaixes

Amb Club la Veu
3% en reserves

i altres promocions

excepte rebaixes

Revista de caça
de Catalunya
www.cinegetica.cat
edició bimestral

i altres promocions

excepte rebaixes

excepte promocions

i altres promocions

excepte llibres
i col·leccionisme

en mobiliari i aixetes
 

en productes de
dietètica

de descompte en
brodats

 en sabates
de seguretat

no acumulable a
altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

també a Trias-Shop
introduint el
codi STRIAS10

en tints i metxes

excepte productes

 en roba i complements

en roba i complements

 en tots els serveis

Museu de la Pell i
Museu Paperer

En temporada 
de la Passió

en aliments i
accessoris

 de descompte

 Avantatges del Club del Subscriptor                         
   

 En les entrades

33%  De descompte

 Inscripció matrícula

Adults 10 
nens 5

+ INFO TRUCA A:
Tel. 93 804 24 51
www.veuanoia.cat

publianoiadisseny@gmail.com

en neteja al
tren de rentat

il·luminació
Yanso

Ortopèdia Almenar
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 2015   2012
Total de votants  5.326  75,69%  64,12%
Abstenció  1.711  24,31%  35,88%
Vots nuls  30  0,56%  1,17%
Vots en blanc  43  0,81%  2,27%
Vots a candidatures  5.253  98,63%  96,56%
 2015    2012
C’s  1.297  24,49%  346  7,72%  
PSC  1.235  23,32%  1.135  25,32%  
JxSí  1.190  22,47%    
CatSíqueesPot  565  10,67%    
PP  509  9,61%  664  14,81%  
CUP  271  5,12%  82  1,83%  
unio.cat  116  2,19%    
PACMA  43  0,81%  34  0,76%  
RECORTES  27  0,51%    
   818  18,25%  CiU
   446  9,95%  ICV
   432  9,64%  ERC
   244  5,44%  PxC
   44  0,98%  PIRATA
   41  0,91%  EB
   31  0,69%  UPyD
   30  0,67%  SI
   15  0,33%  VD
   14  0,31%  FARTS
   3  0,07%  U.C.E.

Sta. M. Montbui

 2015   2012
Total de votants  96  86,49%  83,04%
Abstenció  15  13,51%  16,96%
Vots nuls  0  0%  0%
Vots en blanc  0  0%  1,08%
Vots a candidatures  96  100%  98,92%
 2015    2012
JxSí  71  73,96%    
CatSíqueesPot  8  8,33%    
CUP  7  7,29%  2  2,15%  
C’s  5  5,21%  3  3,23%  
PSC  2  2,08%  1  1,08% 
unio.cat  2  2,08%    
RECORTES  1  1,04%    
PP  0  0%  4  4,30%   
   57  61,29%  CiU
   12  12,90%  ICV
   10  10,75%  ERC
   2  2,15%  SI
   1  1,08%  EB

Sta. M. Miralles

 2015   2012
Total de votants  2.250  77,75%  65,79%
Abstenció  644  22,25%  34,21%
Vots nuls  10  0,44%  1,36%
Vots en blanc  15  0,67%  1,73%
Vots a candidatures  2.225  98,89%  96,91%
 2015    2012
JxSí  780  34,82%    
C’s  484  21,61%  129  6,85%  
PSC  351  15,67%  323  17,14%  
CatSíqueesPot  182  8,13%    
PP  170  7,59%  255  13,54%  
CUP  150  6,70%  57  3,03%  
unio.cat  67  2,99%    
PACMA  25  1,12%  19  1,01%  
RECORTES   16  0,71%    
   582  30,89%  CiU
   202  10,72%  ERC
   167  8,86%  ICV
   65  3,45%  PxC
   24  1,27%  SI
   7  0,37%  UPyD
   6  0,32%  EB
   5  0,27%  FARTS
   4  0,21%  PIRATA
   4  0,21%  VD
   2  0,11%  U.C.E.

Torre Claramunt

 2015   2012
Total de votants  896  82,81%  75,91%
Abstenció  186  17,19%  24,09%
Vots nuls  7  0,78%  1,92%
Vots en blanc  5  0,56%  1,44%
Vots a candidatures  884  98,66%  96,63%
 2015    2012
JxSí  440  49,49%    
PSC  112  12,60%  109  13,36%  
CUP  95  10,69%  52  6,37%  
C’s  78  8,77%  32  3,92%  
PP  70  7,87%  69  8,46%  
CatSíqueesPot  59  6,64%    
unio.cat  23  2,59%    
PACMA  6  0,67%  7  0,86%  PACMA
RECORTES   1  0,11%    
   283  34,68%  CiU
   145  17,77%  ERC
   56  6,86%  ICV
   20  2,45%  SI
   15  1,84%  PxC
   6  0,74%  EB
   5  0,61%  PIRATA
   3  0,37%  VD
   2  0,25%  FARTS

Vallbona d’Anoia

 2015   2012
Total de votants  108  77,70%  70,80%
Abstenció  31  22,30%  29,20%
Vots nuls  0  0%  0%
Vots en blanc  0  0%  1,03%
Vots a candidatures  108  100%  98,97%
 2015    2012
JxSí  77  71,30%    
PP  10  9,26%  4  4,12%  
unio.cat  8  7,41%    
CUP  6  5,56%  3  3,09%  
PSC  2  1,85%  1  1,03% 
CatSíqueesPot  2  1,85%    
C’s  2  1,85%  0  0%  
PACMA  1  0,93%  0  0%  
RECORTES   0  0%    
   68  70,10%  CiU
   13  13,40%  ERC
   3  3,09%  ICV
   2  2,06%  EB
   1  1,03%  U.C.E.
   1  1,03%  VD

Veciana

 2015   2012
Total de votants  6.983  75,73%  63,73%
Abstenció  2.238  24,27%  36,27%
Vots nuls  24  0,34%  1,11%
Vots en blanc  60  0,86%  2,66%
Vots a candidatures  6.899  98,80%  96,24%
 2015    2012
C’s  1.932  27,76%  593  10,21%  
JxSí  1.528  21,96%    
PSC  1.460  20,98%  1.288  22,17%  
CatSíqueesPot  721  10,36%    
PP  634  9,11%  926  15,94%  
CUP  366  5,26%  122  2,10%  
unio.cat  162  2,33%    
PACMA  65  0,93%  57  0,98%  
RECORTES  31  0,45%    
   974  16,76%  CiU
   589  10,14%  ICV
   567  9,76%  ERC
   334  5,75%  PxC
   44  0,76%  SI
   40  0,69%  EB
   38  0,65%  PIRATA
   31  0,53%  VD
   25  0,43%  UPyD
   18  0,31%  FARTS
   8  0,14%  U.C.E.

Vilanova del Camí

 2015   2012
Total de votants  22.472  79,48%  72,41%
Abstenció  5.801  20,52%  27,59%
Vots nuls  65  0,29%  0,69%
Vots en blanc  135  0,60%  1,25%
Vots a candidatures  22.272  99,11%  98,06%
 2015    2012
JxSí  12.258  54,71%    
C’s  2.887  12,88%  819  4,08%  
PSC  1.924  8,59%  1.849  9,21%  
CUP  1.819  8,12%  610  3,04%  
PP  1.452  6,48%  1.866  9,30%  
CatSíqueesPot  1.153  5,15%    
unio.cat  625  2,79%    
PACMA  116  0,52%  84  0,42%  
RECORTES   38  0,17%    
   8.699  43,35%  CiU
   3.374  16,81%  ERC
   1.285  6,40%  ICV
   505  2,52%  PxC
   311  1,55%  SI
   129  0,64%  PIRATA
   112  0,56%  EB
   51  0,25%  FARTS
   48  0,24%  VD
   47  0,23%  UPyD
   26  0,13%  U.C.E.

IGUALADA

 2015   2012
Total de votants  68.120  78,38%  69,23%
Abstenció  18.787  21,62%  30,77%
Vots nuls  273  0,40%  0,92%
Vots en blanc  426  0,63%  1,69%
Vots a candidatures  67.421  98,97%  97,39%
 2015    2012
JxSí  29.826  43,96%    
C’s  11.042  16,27%  3.255  5,48%  
PSC  8.432  12,43%  7.854  13,22%  
CUP  5.523  8,14%  1.965  3,31%  
PP  5.030  7,41%  6.603  11,12%  
CatSíqueesPot  4.956  7,30%    
unio.cat  1.870  2,76%    
PACMA  506  0,75%  372  0,63%  
RECORTES  236  0,35%    
   20.744  34,93%  CiU
   9.018  15,18%  ERC
   4.534  7,63%  ICV
   1.862  3,13%  PxC
   847  1,43%  SI
   364  0,61%  EB
   355  0,60%  PIRATA
   196  0,33%  UPyD
   180  0,30%  VD
   169  0,28%  FARTS
   65  0,11%  U.C.E.

ANOIA
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JP / LA VEU

En aquesta pàgina podeu 
veure el repartiment dels vots 
en funció de cadascuna de 
les meses electorals dels di-
ferents coŀlegis repartits pels 
districtes de la ciutat.
La victòria de Junts pel Sí és 
esclatant, amb més de la mei-
tat dels vots totals, un 54,7%,  
que, units al percentatge del 
8,1% obtinguts per la CUP, 
suposa un 62,8% de vots 
clarament independentistes 
a Igualada, quinze punts per 
sobre del resultat global a Ca-
talunya. 
D’altra banda, el vot clarament 
unionista (PP+Ciutadans) es 
queda en el 19,3% de tots els 
sufragis. 
La formació d’Inés Arrimadas 
i Albert Rivera, que no té cap 
classe de representació a 
Igualada, esdevé per primera 
vegada a la història segona 
força política a la ciutat, amb 
un 12,8% dels sufragis, vint-
i-tres punts per sota de Junts 
pel Sí. La formació taronja tri-
plica a Igualada els resultats 
de fa tres anys. La tercera for-
ça és el PSC, que podríem dir 
“aguanta” l’embranzida i perd 
unes dècimes i poc menys 
d’un centenar de vots. 
Segueix la CUP, amb el 8,1% 
de les paperetes, gairebé el 
triple que en el 2012, mentre 
que el PP perd tres punts i es 
queda en el 6,4% dels sufra-
gis. La formació de Catalunya 
Sí que es pot obté el 5,1% 
dels vots (ICV va tenir-ne el 
6,4% el 2012) i Unió, malgrat 
ser una força política amb una 
llarga tradició a Igualada, no 
arriba ni al miler de vots amb 
un irrisori 2,7% dels sufragis 
que, en cas d’eleccions muni-
cipals, no serien suficients per 
entrar a l’Ajuntament.

Resultats de les eleccions al Parlament, taula per taula a Igualada

54,7% 12,8% 8,6% 8,1% 6,4% 5,1%

10 i 11 Octubre 2015
+info www.esportinatura.cat

Organitza:

*Descompte de 3€ respecte el preu base de 5€ per participar en les 
activitats del Festival Esport i Natura, que tindrà lloc a la zona de 
l’av.Catalunya d’Igualada (antiga N-II). Aquesta butlleta cal 
bescanviar-la per l’acreditació corresponent a l’entrada del mateix 
recinte del festival.

*Camps obligatoris

NOM*:

DNI*:                                 NAIX*:            /             /

EMAIL*:

CIUTAT*:

TELF*:

HORARIS: 
Dissabte 10 d’octubre de 10 a  20h.

diumenge 11 d’octubre de 10 a 15 h.

Autoritzo a rebre informació

descompte gentilesa de:

El gran festival d’eSPORTS I 
activiTATS a l’aire lLIURE

PREU 5€ - DTE 3€ = 2€



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Que a l’Infinit passava alguna 
cosa estranya ja se sabia. No 
fa gaire setmanes, el “confiden-
cial” de La Veu ja va ensumar 
el que ha acabat convertint-se 
en realitat. La instaŀlació, una 
iniciativa público-privada, cos-
tava als igualadins una mor-
terada de diners cada any per 
una estranya clàusula signada 
en el seu dia pels promotors i 
pel govern municipal -llavors 
l’Entesa per Igualada- se-
gons la qual, a grosso modo, 
l’Ajuntament posava cada any 
al cistell dels calés el que els 
qui gestionen l’Infinit no havien 
aconseguit omplir amb altes 
d’usuaris... La crisi, deien, com 
a excusa. Normal. És el que té 
construir un “monstre” d’ins-
taŀlació en època de vaques 
grasses, i gestionar-la després 
en plena crisi. Res és com es 
preveia.
El que no s’imaginava ningú 
-diuen ara els qui ho denunci-
en- és que, per un altre cos-
tat, un dels promotors, el Club 
Natació Igualada, no cobrés 
presumptament entrada als 
usuaris que fossin socis del 
seu club. El que l’Infinit havia 
de cobrar per estalviar després 
a l’Ajuntament pagar números 
vermells, ho condonava el CNI, 
un dels patrons de l’Infinit, als 
seus socis... I aquesta és no-
més una de les irregularitats 
detectades, perquè n’hi ha 
més.
Això ha provocat un forat que 
podria passar del mig milió 
d’euros. I més o menys, aques-
ta és la història d’un atzucac  

L’Ajuntament destapa un presumpte frau a l’Infinit 
i assenyala el Club Natació Igualada

El complex esportiu Infinit, inaugurat el 2009.

que tothom sabia però que no 
es podia desencallar fins que, 
com sempre passa, un paper 
signat per un auditor esdevé la 
prova del cotó. 
L’Ajuntament va encomanar a 
la prestigiosa firma Faura-Ca-
sas l’elaboració d’una audito-
ria, i llavors és quan han sortit 
totes les irregularitats. Ningú 
no hi veu mala fe, però sí una 
mala praxi. “Hi han posat mol-
ta jeta”, deia un polític igualadí 
aquesta setmana. Alguna cosa 
del cert deu haver-hi perquè 
el tema va passar pel ple i al-
gunes formacions van canviar 
el vot. Al final, unanimitat per 
obrir un expedient sanciona-
dor, que afecta de retruc a una 
de les entitats amb més histò-
ria de la ciutat, i que no té ànim 
de lucre. El mai vist a Igualada.
L’expedient s’ha interposat 
contra Anoia Esports SL, que 
és la que gestiona el complex 
esportiu Infinit, que té dues set-
manes per moure fitxa.
La intenció del govern no és 
arribar fins al final. “Això no-
més passaria si es posen a 

la contra i es mantenen que 
tenen la raó, però no sembla 
que sigui així”, diuen destaca-
des fonts municipals. Segons 
el propi contracte signat en el 
seu dia, les infraccions poden 
ser de 4.000€ a 8.000€, i fins 
i tot rescindir el contracte si es 
troben dues infraccions molt 
greus. En el cas que ens ocu-
pa són cinc.
Fonts de l’empresa Anoia Es-
ports han explicat a La Veu 
que no estan d’acord amb cap 
de les denúncies plantejades i 
que presentaran les oportunes 
aŀlegacions.

Un complex que va costar 
quasi 10 milions d’euros
El complex Infinit es va obrir 
l’any 2009 i va costar 9,5 mi-
lions d’euros. El contracte de 
gestió público-privada sig-
nat amb l’Ajuntament diu que 
aquest últim farà cada any 
aportacions econòmiques que 
compensin Anoia Esports si no 
s’arriba a un nombre determi-
nats d’usuaris. Sempre segons 
l’auditoria, aquestes aportaci-
ons havien arribat a 800.000€ 
el 2013. A part, 240.000€ que 
paga l’Ajuntament per les 
obres, a terminis, fins el 2038. 
El requisit de l’empresa gesto-
ra és pagar un 30% dels bene-
ficis, si els té.

Cinc infraccions 
“molt greus”
L’auditoria realitzada per Faura 
-contractada fa un any i mig, 
que és quan es van iniciar les 
investigacions- detecta cinc 
infraccions “molt greus” rela-
cionades amb la presumpta 
manipulació dels comptes. 
Aquestes infraccions són “la 
transmissió de més del 70% 
de les accions a una altra em-
presa sense el consentiment 
de l’Ajuntament; la subcon-
tractació de serveis sense el 

consentiment del consistori; 
l’incompliment de les hores del 
personal; o l’exempció del pa-
gament de les tarifes a deter-
minats usuaris. 
La regidora d’Hisenda, Montse 
Duch, deia aquesta setmana 
que el govern municipal ha de-
cidit “paralitzar” el pagament 
que havia de fer cada any a 
l’Infinit. 

Usuaris que no pagaven
Segons l’Ajuntament i l’audito-
ria realitzada, durant el 2013, 
un total de 93 persones no 
van pagar pels serveis dels 
que gaudien a l’Infinit, o sigui, 
102.000€ que s’haurien dei-
xat d’ingressar. Des del 2010 
al 2013 aquesta xifra sumaria 
264.000€. Aquests diners, òb-
viament, d’haver-se ingressat, 
haguessin evitat que la “sub-
venció” municipal fos tan ele-
vada. 
Una altra de les infraccions 
que apunta l’auditoria són 
dues subcontractacions sense 
permís de l’Ajuntament. Per 
un cantó, el traspàs de més 
del 70% de les accions a una 
altra empresa, Igesport S.L, 
i, per un altre, la subcontrac-
tació al mateix CNI del servei 
de pàdel, repartint-se els be-
neficis a parts iguals entre les 
empreses, però no en el comp-
te d’Infinit, tal com explicita el 
contracte.
Pel que fa a les hores del per-
sona, el contracte d’explotació 
obliga a contractar, segons que 
ha dit l’Ajuntament, un total de 
52.600 hores, però l’auditoria 
de Faura-Casas revela que 
van ser només 31.700. 

El PSC hi veu interessos de 
CiU i utlització partidista
Lògicament, un tema d’aquest 
abast ha provocat reaccions de 
quasi tots els grups polítics. El 
PSC hi veu “interessos de CiU” 
en aquest tema, que “utilitza 
barroerament de forma parti-
dista”, ha dit l’exregidor d’Es-
ports Xavier Figueres.
“Sospitem que tot plegat res-
pon a un interès de malmetre 
la imatge de l’Infinit, com ha fet 
sempre Marc Castells”. A més, 
afegeix que el govern de CiU 
“està actuant tard i malament”. 
Tot i això, el PSC “lamenta els 
incompliments de contracte 
que ha fet l’empresa gestora”.
Els socialistes, però, es pre-
gunten per què es dóna a 
conèixer ara el tema quan 

les denúncies corresponen a 
abans del 2013. “El veritable 
interès de CiU podria ser pre-
sentar tots els incompliments 
acumulats en un sol paquet 
i exagerar la polèmica”. Una 
mostra de la “desídia” amb la 
qual CiU ha actuat des de que 
és el govern és que “no ha reu-
nit la comissió de seguiment de 
la gestió d’Infinit on s’hagués 
pogut resoldre, molt abans, el 
que ara es denuncia”. El PSC 
veu també “animadversió” de 
l’alcalde Castells vers l’Infinit i 
li demanen “que deixi aparca-
da la seva mania personal a 
aquesta instal·lació”.

ERC diu que garantirà un es-
pai als esportistes
Esquerra, davant els possibles 
problemes esportius que es 
puguin generar, va presentar 
al ple municipal un acord que 
“insta al govern municipal a 
garantir a tots els esportistes 
aquàtics federats d’Igualada 
un espai per a la seva forma-
ció, entrenament i preparació, 
en les mateixes condicions que 
els esportistes federats de les 
altres disciplines esportives”. 
L’acord també compromet a 
“un  diàleg amb el Club Nata-
ció Igualada per trobar fórmu-
les de col·laboració per finan-
çar l’accés i els desplaçaments 
a les competicions oficials, de 
forma similar a com es fa en 
els altres esports”. 

La CUP lamenta 
la situació fraudulenta
El regidor Albert Mateu (CUP)  
va explicar durant el ple que 
“es tracta d’una situació frau-
dulenta que agreuja uns cos-
tos de l’equipament ja de per 
si desorbitats per a la ciutada-
nia”. També va demanar “que 
es realitzi un estudi de viabili-
tat econòmica per tal de saber 
quan ha de costar aquest equi-
pament” tenint present els ac-
tuals nivells d’usuaris, i poder 
valorar així quina és la millor 
via per gestionar-lo i si és pos-
sible plantejar-ne la municipa-
lització.  

Igualada

Unanimitat de tots 
els grups polítics a 
l’Ajuntament per obrir 
expedient sanciona-
dor contra l’empresa 
que gestiona l’Infinit
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El president del Club Natació 
Igualada, Toni Llenas, s’ha 
mostrat molt dolgut per la de-
núncia que ha efectuat l’Ajun-
tament. En declaracions a La 
Veu, Llenas deixa clar que 
“l’alcalde Marc Castells en per-
sona sabia com funcionava el 
club perquè vam anar a veure’l 
el primer mes quan va ser no-
menat alcalde”.
Llenas ha explicat que, quan 
va finalitzar la concessió al CNI 
de les instaŀlacions del Molí 
Nou i es va obrir tot el procés 
per a construir l’Infinit, “es va 
demanar que en l’empresa que 
gestionés la instaŀlació hi havia 
d’haver una entitat d’Igualada. 
Es va fer un concurs, i, al final, 
entre el bàsquet i nosaltres va 
sortir guanyant la nostra pro-
posta”. El president del Natació 
explica que “ja llavors se’ns va 
dir que els nostres socis podri-
en fer servir les instaŀlacions, 
d’igual manera que els espor-
tistes del bàsquet, del futbol o 
de l’hoquei fan servir les Co-
mes. Se’ns va dir, sempre es 
va parlar d’això, i es va veure 

El Club Natació diu que se sent víctima d’una 
campanya: “Se’ns tracta de delinqüents, és injust”

com normal. No va quedar per 
escrit, és veritat, però sempre 
s’ha fet així”, diu Llenas, des-
bordat aquests dies atenent a 
molta gent que no entén què 
està passant i la imatge que 
s’està emportant el club, histò-
ric a la ciutat.
“Fa cinc anys, que se li va ex-
plicar tot a l’alcalde, i ara ens 
trobem amb això. Ens hem 
quedat de quadres. Se’ns trac-
ta de delinqüents, és injust i 
completament desproporcio-
nat”, diu el president.
Llenas afegeix que, quan es va 
fer l’Infinit, en una situació eco-

Toni Llenas.

nòmica molt diferent de l’actu-
al, la previsió d’abonats era de 
4.000. Actualment, però, són 
1.700.
“Nosaltres només tenim el 2% 
de l’empresa que gestiona l’In-
finit, i ens trobem ara situats 
al mig de tot aquest enrenou, 
quan no participem de res de 
res en la gestió administrativa 
de la instaŀlació”, diu Llenas, 
que veu clarament com “se’ns 
està fent una campanya en 
contra”. Reitera que “mai hem 
actuat de mala fe, som una 
entitat sense ànim de lucre, 
la subvenció que ens dóna 
l’Ajuntament és de 2.800€, i, 
si tenim algun diner, l’invertim 
enviant els nostres esportistes 
a competir per tota Espanya, o 
bé contractant bons entrena-
dors”. 
Si bé ara el CNI té el 2% d’Ano-
ia Esports, abans tenia el 33%, 
però quan “vam anar a veure 
per primera vegada a l’alcal-
de Castells, ja teníem només 
el 2%, i se li va informar. Ara 
sembla que se n’acabin d’as-
sabentar, i no és així, de cap 
manera”, recalca, tot afirmant 

que “la comissió de seguiment 
municipal de l’Infinit no s’ha re-
unit mai”. 
“Inicialment ja va quedar clar 
que els nostres socis del club 
havien de tenir algun avantat-
ge, però això ja se sap des del 
primer dia”, diu Toni Llenas. 
Pensa que “en el fons, imagino 
que el que hi ha és que el go-
vern actual no vol pagar tants 
diners de la subvenció variable 
anual que hi ha per contracte 
amb l’Infinit, i se’ns fa servir per 
això”.
El president de la històrica en-
titat esportiva de la ciutat afe-
geix que “s’ha d’anar en mol-
ta cura de les coses que ens 
diuen, la imatge de l’Infinit pot 
quedar molt tocada i allí hi ha 
38 persones treballant-hi”. Lle-
nas diu que “ara l’alcalde no 
vol entrar en cap diàleg i opta 
per anar directament a la via 
més dura. És del tot exagerat 
el que s’està fent”. 
Llenas recorda que el CNI “té 
assegurat a tot el seu personal 
des de l’any 1998, sempre hem 
estat a corrent de tot i amb els 
papers en regla”. 

REDACCIÓ / LA VEU

Un altre dels punts destacats 
del ple va ser l’aprovació de di-
verses mocions en defensa del 
dret d’asil dels refugiats i de la 
lliure circulació de persones. 
La CUP, conjuntament amb 
els grups de Decidim, ERC i 
PSC, va presentar dues mo-
cions. La primera, a instàncies 
de la Plataforma Stop Mare 
Mortum, recollia, a més dels 
punts continguts en la moció 
del Fons Català de Cooperació 
aprovada també al ple, la ne-
cessitat d’ampliar el concepte 
de refugiat “a les persones que 
es veuen obligades a fugir dels 
seus països  per motius econò-
mics”. La regidora Eva Pedra-
za va ser també l’encarregada 
de defensar una segona moció 
sobre la lliure circulació de per-
sones que demana una reori-
entació de la política exterior 
del govern espanyol i de la UE 
i altres mesures relacionades 
amb la política migratòria com 
la sol·licitud de tancament dels 
Centres d’Internament d’Es-
trangers. Ambudes mocions 
va ser aprovades amb el vot 
favorable de la CUP, Decidim, 
ERC i PSC i l’abstenció de CiU 
i el PP.
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La Creu Roja ja s’està prepa-
rant per atendre la població 
refugiada a la seva arribada 
a Catalunya, en col·laboració 
amb diverses administracions 
públiques (Generalitat, Ajunta-
ments, Diputacions...), entitats 
socials com CEAR i ACSAR i 
entitats municipalistes (AMC i 
FMC). 
La institució humanitària ac-
tuarà d’acord amb l’estratègia 
consensuada a la cimera del 
7 de setembre convocada per 
la Generalitat de Catalunya 
per abordar la crisi dels refugi-
ats amb les diverses instituci-
ons i agents socials implicats. 
Aquesta estratègia es fona-
menta en dues fases: prime-
rament, s’atendrà la població 
refugiada en grans espais de 
forma centralitzada, on es farà 
una primera identificació de 
necessitats; posteriorment, es 
distribuirà la població refugiada 
en diferents municipis de Cata-
lunya, on ja podran rebre una 
atenció més integral (des de la 
recerca d’allotjament, passant 
per l’atenció sanitària, jurídica, 
educativa o psicològica, entre 
d’altres), amb el suport de la 
xarxa d’assemblees locals i co-
marcals de la Creu Roja.
Com es preveu que l’estada 
de les famílies refugiades sigui 
de llarga durada, la Creu Roja 
opta per buscar des de l’inici 
de la segona fase habitatges 
per a cadascuna de les famí-
lies refugiades. Per això, en 
aquests moments, la institució 
humanitària ja està identificant 
espais per atendre la població 
refugiada arreu del territori.
Per a la Creu Roja, el model 
òptim passaria perquè a les 
diferents localitats acollidores 
arribessin grups petits de po-
blació refugiada, d’un màxim 
de 25 persones. D’aquesta 
manera, l’arribada de la po-

Donatiu de la Penya Blanc i Blava d’Igualada.

El conseller Ciuraneta 
va visitar empreses 
igualadines de l’àmbit 
agrícola

Creu Roja fa una crida de voluntariat 
per acollir els refugiats de guerra

blació refugiada tindria menys 
impacte sobre el teixit social de 
cada localitat i seria més assu-
mible pel municipi, de manera 
que se’n podria treballar millor 
la integració. Segons la institu-
ció humanitària, un altre criteri 
important a és que, a la ciutat 
acollidora, existeixi unanimitat 
al ple municipal i un consens 
social ampli per tal de rebre 
població refugiada.
Així mateix, la Creu Roja està 
cercant ja voluntariat que pugui 
col·laborar en tasques d’acom-
panyament als refugiats, com 
ara la realització de gestions, 
prestar suport educatiu, suport 
social, etc.

Els refugiats atesos per la 
Creu Roja, a l’alça 
Entre 2012 i 2014, s’ha tripli-
cat el nombre de persones 
refugiades i sol·licitants d’asil 
ateses per la Creu Roja, pas-
sant de 172 a 496 i, enguany, 
segueix la tendència a l’alça. 
Des de principis de 2015, s’ha 
atès més de 750 refugiats i 
sol·licitants d’asil arreu de Ca-
talunya, una xifra superior a la 
que es va registrar durant tot 
l’any passat (496). Els serveis 
de refugiats més actius de la 
Creu Roja es troben a Barce-
lona (amb més de 25 anys de 
trajectòria) i a Girona, on actu-
alment calen més recursos per 
cobrir les necessitats existents. 
Entre les procedències més 
freqüents dels refugiats, figura 
en primer lloc Ucraïna, seguida 
de Síria i d’altres com Somàlia, 
Irak, el Congo, l’Afganistan, 
Mali, Iran, Nigèria, Gàmbia i 
Burkina Faso.
La Creu Roja també compta 
amb pisos socials d’acollida re-
sidencial per a població immi-
grada i refugiada a Sant Feliu 
de Llobregat i amb el programa 
d’ocupació “Ariadna”, adreçat 
específicament als sol·licitants 

d’asil.  D’altra banda, cal recor-
dar que la Creu Roja va contri-
buir a l’acollida de refugiats de 
Bòsnia l’any 1992 i de Kosovo 
entre 1998 i 1999.
La Federació Internacional de 
la Creu Roja i de la Mitja Lluna 
Roja llança dijous 17 de se-
tembre la campanya “Protegir 
la Humanitat, acabar amb la 
indiferència” (amb l’etiqueta 
#ProtectHumanity) per sensibi-
litzar la ciutadania, els poders 
públics i els mitjans de comu-
nicació sobre la necessitat de 
buscar solucions a la situació 
que viuen les persones migra-
des i refugiades. El llançament 
de la campanya coincideix amb 
la Reunió de Cooperació sobre 
Migració al Mediterrani del Mo-
viment Internacional de la Creu 
Roja i la Mitja Lluna Roja.
Mitjançant aquesta campanya, 
el Moviment Humanitari cri-
da tots els governs a prendre 
mesures per mitigar els riscos 
de la vida de les persones mi-
grants i refugiades i respec-
tar el dret internacional. En 
l’àmbit europeu, algunes de 
les propostes de la Creu Roja 
són: crear un sistema euro-
peu comú d’asil, demanar als 
estats que reassentin un ma-
jor nombre de refugiats al seu 
territori, permetre excepcions 
a les regulacions de visat de la 
UE i promoure l’expedició de 

visats humanitaris i de protec-
ció (hi ha països on no hi ha 
l’oportunitat d’expedir un visat); 
no penalitzar l’entrada irregu-
lar dels sol·licitants d’asil (de 
conformitat amb l’article 31 de 
la Convenció de 1951 sobre l’ 
Estatut dels Refugiats), el res-
pecte al Principi de “no devo-
lució” al país on corren risc de 
ser perseguits; o garantir els 
procediments de reagrupació 
familiar.
Paral·lelament, la institució hu-
manitària segueix sol·licitant la 
col·laboració econòmica per 
atendre la crisi humanitària i 
les necessitats bàsiques de la 
població refugiada en el seu 
recorregut cap al centre d’Eu-
ropa. Per col·laborar econò-
micament amb l’ajut internaci-
onal de la Creu Roja per a la 
població refugiada, podeu fer 
clic aquí.
Precisament aquesta setmana 
la Penya Blanc i Blava d’Igua-
lada ha fet un donatiu, i a més 
endega una campanya de sen-
sibilització entre els seus asso-
ciats que consisteix en la reco-
llida de donatius i productes de 
primera necessitat, destinats al 
projecte d’acollida a Igualada. 
Volem agrair aquests tipus de 
col·laboracions, que ens aju-
den a continuar amb la tasca 
humanitària de la Institució.

REDACCIÓ / LA VEU

El conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació 
de la Generalitat de Catalu-
nya, Jordi Ciuraneta, va visitar 
recentment Igualada. Acom-
panyat de l’alcalde, Marc Cas-
tells, del delegat del Govern de 
la Generalitat a la Catalunya 
Central, Juli Gendrau, i d’altres 
regidors de l’Ajuntament, ha 
conegut de primera mà algu-
nes empreses de l’àmbit agrí-
cola de la capital de l’Anoia. 
Primer ha visitat el Sindicat de 
Pagesos i el seu antic celler i, 
posteriorment, l’empresa Ma-
casa, ubicada a Les Comes i 
especialitzada, entre altres, en 
la fabricació de productes per 
a explotacions agrícoles. Prè-
viament, Ciuraneta ha signat 
el Llibre d’Honor de la ciutat al 
Saló de Sessions de l’Ajunta-
ment d’Igualada.

Dimarts, empresaris 
japonesos, de visita a 
Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

El proper 6 d’octubre una de-
legació de 33 empresaris ja-
ponesos, representants de di-
ferents sectors econòmics,  es 
desplaçarà a Igualada  per 
mantenir una trobada de tre-
ball amb empresaris de la Co-
marca amb l’objectiu de cercar 
oportunitats de negoci  així 
com conèixer les possibilitats 
d’inversió al territori.
La trobada es realitzarà al Mu-
seu de la Pell d’ Igualada i s’ 
iniciarà a les 9 del matí.  

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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Des d’aquest dilluns, 28 de 
setembre, i fins al 16 d’oc-
tubre, estarà obert el termini 
per a presentar les sol·licituds 
de subvenció per la creació 
de llocs de treball estables a 
Igualada. L’Ajuntament i el seu 
departament de Dinamització 
Econòmica, amb l’objectiu 
de contribuir a l’estabilitat del 
mercat laboral i fer més lleus 
els impactes de la crisi econò-
mica en el teixit productiu de la 
ciutat dóna continuïtat un any 
més a aquestes ajudes a fons 
perdut.  
Les subvencions van dirigides 
a les empreses i les entitats 
que, en el decurs del darrer 
any, hagin realitzat contra-

Oberta fins el 16 d’octubre una nova 
convocatòria d’ajuts a les empreses

Hi ha molta gent que predica 
el que no fa. Dóna lliçons de 
com han de ser les coses, 
però fan absolutament el con-
trari. Busca diners i ho  disfres-
sen de nobles intencions. A la 
política és un fet freqüent. I en 
aquesta activitat, els càstigs 
són gairebé inexistents. Però 
a la indústria, les penalitzaci-
ons poden ser molt feixugues. 
No afecta només als accionis-
tes i els dirigents. Perjudica a 
tots els empleats, proveïdors 
i clients. Com en aquest es-
càndol global. El grup Volks-
wagen -que predicava l’ecolo-
gia- enganyava els tests dels 
seus cotxes. Una bola de neu 
costa avall. Haurà de fer front 
a multes que poden conver-
tir-se en una allau que sepulti 
la companyia. Ha reconegut 
que onze milions de vehicles 
porten un giny electrònic per 
alterar els controls d’emissió 
de partícules contaminants, 
que eren molt més altes que 
les permeses.
L’EPA, l’agència americana 
de protecció mediambiental, 
va ser qui ho va destapar. 
Michael Horn, responsable 
del grup a USA, va exclamar 
“L’hem cagat ben cagada”. 
Ha dimitit  Martin Winterkorn, 
president mundial, i els res-
ponsables de la producció. 
Seat també s’ha vist involu-
crada. Una ombra de sospita 
s’ha aixecat sobre els motors 
dièsel. Països com Alema-
nya, França, Itàlia i el Regne 
Unit impulsen una investiga-
ció a Europa. Corea vol sa-
ber també si altres empreses 
alemanyes també ho fan i així 
deixar les portes obertes a les 
seves marques, especialment 
Hyundai.
I és que sempre hi ha qui està 
pendent de treure’n rèdit. Fa 
poc més de cinc mesos el 
president, que ara ha hagut 
de dimitir, va fer caure Ferdi-
nand Piëch, que era el Presi-
dent del Consell de vigilància 
i principal accionista. I com 
les manipulacions vénen de 
més lluny, ara s’ha lliurat de 
l’escàndol. Tothom ho sabia 
i tothom callava, perquè els 
anava bé. 
El sindicat LAB ha reclamat 
que es garanteixin les inver-
sions previstes per a la planta 
de Volkswagen a Navarra. De 
moment a Martorell han dit 
que no hi ha cap perill per les 
seves. Però ja hi ha un nou 
president executiu, pel ball 
de cadires que s’ha generat. 
Rajoy, que presumia d’ha-
ver aconseguit 4.200 milions 
d’inversió ara calla. Francisco 
Javier García Sanz, president 

PERE PRAT

del Consell d’Administració 
de Seat, vicepresident mundi-
al de compres de Volkswagen 
i president de Volkswagen a 
Sudamèrica, deia aleshores 
que “l’estabilitat d’Espanya ha 
estat clau per aquesta inver-
sió, o en aquest moment elec-
toral que viu Catalunya i Es-
panya, el millor que es pot fer 
es generar confiança. Quanta 
més estabilitat, més confian-
ça entre el inversors i més 
creació d’ocupació”. L’octubre 
del 2014, havia anunciat que 
abandonaria Catalunya si hi 
havia independència. Des-
prés aclaria que no es tracta-
va de la planta de Martorell, 
sinó de la seu social, que por-
taria del “Mas Blau”, del Prat 
de Llobregat, a Madrid. Així 
els impostos es quedarien 
allà i no ací. Sempre han ne-
gociat “al més alt nivell”. 
Havia estat membre de 
l’equip de López de Arriortua, 
que va tenir una sortida acci-
dentada de GM, que va su-
posar pel grup alemany una 
forta sanció per espionatge 
industrial. Un madrileny, que 
va ser responsable de l’AN-
FAC (patronal de la indústria 
d’automoció espanyola). I, se-
gons Bloomberg, des d’abril 
del 2013 esta sent investigat 
per la fiscalia alemanya per 
corrupció, acusat juntament 
amb altres membres de VAG 
per un contracte impropi amb 
T-Systems.
La mala praxis tard o d’hora 
acaba passant factura. Pot-
ser hi ha qui se n’escapa. Els 
polítics tenen molta protecció, 
perquè les votacions tarden 
anys a repetir-se. Però les 
empreses s’han d’enfrontar 
cada dia amb els mercats. I 
aleshores, aquests personat-
ges amb  llarga fulla de ser-
veis i pocs escrúpols, acaben 
passant-ho malament. S’hau-
ran de veure les implicacions 
que tot plegat acabarà tenint 
pel grup. Alguns parlen ja de 
“concentracions en el sector”. 
Altres de les repercussions a 
la imatge de marca alemanya. 
També qui creu que potser 
Seat canviï de propietaris per 
sanejar els comptes del Grup 
VW.
La doble moral té data de 
caducitat quan s’està perma-
nentment a l’aparador. Cal 
més transparència i la imatge 
pública s’ha de correspon-
dre amb les actuacions que 
es fan. Aquestes actuacions 
no són un accident, sinó que 
evidencien una inexcusable 
forma de dirigir. I els consumi-
dors tenen la darrera paraula.

La hipocresia 
es paga

ctacions indefinides o bé que 
hagin convertit contractes 
temporals en contractes inde-
finits. Per tal de determinar la 
quantia de les subvencions es 

tindrà en consideració un se-
guit de variables sociolaborals 
en relació al sexe i l’edat de 
la persona contractada, con-
templant especialment el col-
lectiu femení i els trams d’edat 
de més difícil inserció laboral. 
Aquestes contractacions hau-
ran d’haver estat formalitza-
des entre l’1 de setembre del 
2014 i el 31 d’agost del 2015.  
Per a qualsevol dubte o qües-
tió es pot contactar amb Ig-
nova Tecnoespai, al telèfon 93 
806 65 55 o al correu ignova-
tecnoespai@aj-igualada.net. 
També es poden consultar les 
bases a la web de l’Ajunta-
ment www.igualada.cat on, a 
més, es pot enllaçar amb els 
impresos corresponents. 

AssistènciaSanitària
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L’Ajuntament d’Igualada ha 
anunciat aquest dimecres, 30 
de setembre, l’inici d’un ope-
ratiu policial, cívic i de nete-
ja específicament destinat a 
reduir les actituds incíviques 
d’alguns propietaris de gossos 
que habitualment porten els 
seus animals sense lligar i que 
no recullen els excrements de 
la via pública. 
Segons ha recordat aquest di-
mecres el tinent d’alcalde de 
Qualitat Urbana, Jordi Pont, 
al mes d’octubre “farà un any 
de l’inici de la campanya de 
foment d’actituds cíviques 
Tu ets el millor exemple, que 
persegueix millorar l’entorn i 
la convivència a la ciutat”. La 
campanya posa l’accent en la 
millora de determinades acti-
tuds, com ara el respecte  al 
descans dels veïns, la cura 
dels parcs i espais verds, el 
correcte seguiment de la nor-
mativa de trànsit i, en aquest 
cas, el respecte a l’ordenança 
que afecta els animals domès-
tics. Transcorreguts dotze me-
sos, tal i com explica el regi-
dor, l’Ajuntament ha constatat 

Cartell en una zona de la ciutat on proliferen els propietaris que deixen deslligats els gossos.

En la silenciosa mort de l’Àlvar Ymbernon i Tarrida

que “malgrat són una minoria, 
encara hi ha propietaris de 
gossos que no respecten l’or-
denança cívica, embruten la 
via pública i permeten que els 
animals corrin deslligats per 
parcs, carrers i places”. Afe-
geix que “creiem que la sanció 
ha de ser l’últim recurs, però 
l’incompliment de la normativa 
en alguns casos ha esdevin-
gut costum i, en aquest cas, 
no hi alternativa”.  
Per això, el consistori inicia a 
partir d’aquest mes d’octubre 
una campanya específica per 
a detectar aquestes accions, 
corregir-les i, si cal, sancionar-
les. D’una banda, un agent cí-
vic treballarà sobre el terreny 
per a sensibilitzar aquests ciu-
tadans de les molèsties que 
provoca la seva actitud al con-
junt de la comunitat i, a banda, 
s’enviarà una carta a totes les 
llars d’Igualada informant de 
l’inici de l’operatiu i recordant 
tant allò que especifica l’or-
denança en relació a aquest 
àmbit com les sancions que 
s’hi contemplen. A més, els 
serveis municipals intensifica-
ran la neteja d’excrements en 

aquells punts més sensibles i, 
durant aquesta tardor, la Poli-
cia Local d’Igualada iniciarà un 
operatiu especialment adreçat 
a detectar aquestes accions i 
sancionar aquells propietaris 
que en siguin responsables. 
Aquestes accions es duran a 

terme de manera itinerant  en 
diferents zones de la ciutat. 
L’Ordenança sobre la Tinença 
d’Animals Domèstics fixa, en-
tre altres, l’obligació de cen-
sar els animals, vacunar-los, 
alimentar-los apropiadament 
i tenir cura de la seva higie-

ne i la seva salut, alhora que 
prohibeix maltractar-los, aban-
donar-los, exhibir-los com a 
reclam o desatendre’ls. En el 
Títol II d’aquesta ordenança 
s’hi especifica que “a 
les vies públiques els gossos 
aniran proveïts de corretja o 
cadena i collar i hauran de cir-
cular amb morrió tots aquells 
gossos, la perillositat dels 
quals sigui raonablement pre-
visible, d’acord amb la seva 
naturalesa i les seves carac-
terístiques”. S’hi estableix, a 
més, que “queda prohibit dei-
xar les deposicions fecals dels 
animals a les vies públiques i, 
en general, a qualsevol lloc i 
establiment públic. Els propie-
taris dels animals són respon-
sables de l’eliminació correcta 
d’aquestes deposicions”.  
Deixar les defecacions a la via 
pública està considerat com a 
falta greu i implica una sanció 
de fins a 1.500 euros. Portar 
els gossos deslligats suposa 
una infracció molt greu i pot 
suposar una sanció de fins a 
3.000 euros.  

L’Ajuntament serà implacable a partir d’ara amb els qui no 
recullin els excrements dels seus gossos, o no els duguin lligats

CARMEL.LA PLANELL / LA VEU

Un nus a la gola em paralitza 
davant la pèrdua irreparable 
d’un bon amic, de tot un ar-
tista, d’un home sensiblement 
compromès amb la literatura, 
d’un gran entusiasta del món 
de la cultura i, molt especial-
ment, d’un esperit delerós de 
veure Catalunya lliure. I, a pro-
pòsit d’aquesta ànima inquie-
ta, en les darreres converses 
amb ell, el més corprenedor 
ha estat el sentiment d’infor-
tuni que tenia per Catalunya, 
una tristesa que només veia 
consolada en satisfer la il-
lusió del deure democràtic de 
ser consultat el seu poble; un 
poble que per ell tenia com 
a referent mundial aquestes 
emotives paraules d’en Lluís 
Companys: “Totes les causes 
justes del món tenen els seus 
defensors. En canvi, Catalu-
nya només ens té a nosaltres”.
En un altre sentit, els estima-
bles i inesborrables records 
de tantes i tantes trobades -en 
una Igualada que tant estima-
ves- sempre et faran present 
en el meu dia a dia. I, ara, em-
però tan sols  em vénen ganes 
de dedicar un brindis per tu! 
L’Àlvar ens ha deixat, d’im-
provís la nit d’aquest passat 
dimarts, a casa seva, a Gi-

ronella, just en un episodi de 
la seva vida en què estava 
a punt de reinstal·lar-se a la 
nostra ciutat. Més enllà del 
seu elogiable perfil humà, tan 
proper i incondicionalment 
generós amb els seus amics; 
una notable vàlua professi-
onal ens apropa a un gran 
mestre de les Arts Plàstiques, 
que havia exercit com a titular 
en diferents centres escolars 
igualadins, com: Les Escolà-
pies, El Mestral,  l’Acadèmia 
Igualada i el Mowgli, deixant 
una inesborrable petjada entre 
l’alumnat. I, en el camí de ser 
un artistàs en totes les seves 
manifestacions també va ser 
professor de l’Escola d’Arts i 
Oficis Gaspar Camps, men-
tre participava de diversos 
cursos formatius per a educa-
dors i monitors d’esplai, per a 
mestres a l’Escola d’Estiu de 
l’Anoia, al centres de la Dipu-
tació, en Escoles de formació 
d’Adults i fins i tot a les pre-
sons de La Trinitat, La Model, 
Can Brians i Lledoners. Paral-
lelament, en tant que especia-
lista en Arts escèniques, tam-
bé va conduir diversos tallers 
sobre escenografia i arts fol-
klòriques en diferents poblaci-
ons i per a nombroses entitats, 
essent homenatjat amb uns 

merescuts reconeixements.
El món de l’Art i de la crea-
ció artística li tenien el cor 
tan segrestat que vivia amb 
entusiasme les seves reeixi-
des realitzacions, plasmades 
en una successió incansable 
d’exposicions tant a la nostra 
ciutat com per arreu de la seva 
estimada Catalunya, i fins i 
tot més enllà de les nostres 
fronteres. Nombroses de les 
seves creacions subratllen un 
gran domini de diferents tècni-
ques com: el dibuix, la pintura, 
la il·lustració, la manipulació 
del paper i el cartró, les tèc-
niques de l’esmalt vitri al foc 
sobre el metall, la policromia 
sobre fusta i el guix, el llen-
guatge del món del còmic, les 
tècniques i la decoració cine-
matogràfiques, el treball amb 
la ceràmica i el gres, etc. I des 
d’una llarga carrera de cele-
brades creacions artístiques 
també va col·laborar en la 
construcció del Drac de la Ciu-
tat d’Igualada, dels Gegants 
de la Llacuna, així com de la 
construcció d’unes singulars 
figures de titelles i màscares 
per a les festes populars.
Des d’una altra perspectiva, 
la pròpia d’un esperit altament 
compromès amb la cultura i la 
literatura, són del tot inexcu-

sables les seves publicacions 
poètiques així com totes les 
aportacions en el camp de la 
Crítica, presentades en les 
respectives col·laboracions a 
la revista Vida d’Igualada, a 

La Veu de l’Anoia i al Regió- 7.
Un repòs etern, estimat Àlvar! 
I, el meu sentit pesar a la fa-
mília i a les persones més pro-
peres. 

Àlvar Ymbernon. Foto: Carmel.la Planell.
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Sis-centes quaranta-nou per-
sones es van acostar al Tea-
tre de l’Ateneu per donar sang 
durant la Marató celebrada 
aquest passat dissabte 26 de 
setembre de 2015, 10 a 22h, 
a Igualada.  
El nou espai que va cedir 
el Teatre de l’Ateneu ha tin-
gut molt bona acollida ja que 
s’han pogut ampliar la zona de 
lliteres amb 24 en total, i així 
evitant les cues d’espera dels 
futurs donants. 
A destacar totes les activitats 
i la implicació de les entitats, 
les col·laboracions amb sor-
teigs i regals i els voluntaris 
que van donar suport durant 
tota la jornada:  
Durant el matí:  
  • Xocolatada per als donants 
  • Taller infantil: “Fes-te bom-
ber a la Marató!” (Bombers de 
la GenCat) 
  • Taller infantil: “Fes-te mosso 
a la Marató!” (Policia Mossos 
d’Esquadra) 
Durant tot el dia: 
  • Sorteig d’una TV LED LG 
32”, Full HD amb TDT HD 
gentilesa de MÚTUA IGUALA-
DINA DE PREVISIÓ SOCIAL, 
entre tots els donants 
  • Espai infantil (Creu Roja 
Anoia) 
  • Taller infantil: Construeix el 
teu retallable del Súper He-
rois! 
10:00-12:00h L’equip MINI 
masculí i l’equip MINI femení 
del Club Bàsquet Igualada fa-
ran partits 3x3 (Club Bàsquet 
Igualada, Patronat Municipal  
d’Esports d’Igualada)  
11:00h La cercavila de la Ma-
rató amb el Mal Llamp, Batin-
KAT, els Petits Diables d’Igua-
lada, i  l’Ass. Esportiva Hoquei 

Rècord de 649 participants a la marató 
de donació de sang d’Igualada

CaixaBank reforça la gestió de 
patrimonis amb Banca Premier

Línia Igualada! 
12:00h  Acte d’agraïment de la 
Marató. Amb la presència de 
Marc Castells, Mireia Claret, 
presidenta de l’Ateneu Igua-
ladí, el Dr. Ramon Salinas, 
director Territorial de la Zona 
Catalunya Central del Banc de 
Sang i Teixits, Representants 
de l’Associació de Donants 
Anoia i MIPS). 
12:00h Actuació Escola Muni-
cipal de Música 
12:30h Actuació de l’Estudi de 
Ballet Montse Andrés Gelabert  
Durant la tarda: 
 • Xocolatada per als donants 
(Ass. de Veïns de St Crist) 
 • Suc de taronja i obsequis 
(Mc Donald’s Igualada) 
13:00h Actuació de Sweet In-
dia 
14:00h Actuació de Agrupació 
Folklórica Igualadina 
15:00h  Espai infantil (Training 
Dog Anoia)  
16:30-19:00h Passejada amb 
carro de cavalls per a la mai-
nada (Antic Gremi de Tragi-
ners)    
18:30h  Actuació de bollywood 
i dansa polinèsia (Bollywood 
Igualada) 
19:00h Actuació de dansa 
oriental i tribal (Escola Luna 
Mora)  
20:00h Actuació de dansa 
(Companyia de Dansa Espai 
d’Arts) 
Col.laboració de Joieria Rosa 
Llucià, Cafeteria Els Molins, 
Flors Roset, Igualada Hoquei 
Club, Hotel Molí Blanc, Res-
taurant Singular, Sita Mur, 
Restaurant Sant  Magí, Ra-
mon Cuadras,  KartingPaint-
ball Castellolí, Mac Donald’s 
Catalunya Central, Cal Font  
Wellness Center-Estètica, 
Brodadets, Antiga  Cafeteria 

Àlbum Històric

Aquí el veiem en una pintura 
de Josep Ferran, fotografi-
ada per Procopi Llucià, re-
gistrada a l’Arxiu Fotogràfic 
Municipal (A.C.A.) a la fitxa 
1338.
El seu ofici era el de mata-
lasser, però fou molt conegut 
ja que, nombroses vegades, 
feu el paper de Rei en el típic 
ball de la Patera, que sembla 
que deixà de representar-se 
en el 1902. Ell acabava sem-
pre amb aquella expressió: 
“Valiente turco”, que era molt 
aplaudida.
Ja de vell, es guanyava el 
pa, resant salms pels ciuta-
dans que li demanaven i el 
recompensaven amb almoi-
nes, ja fos a l’entrada de les 
esglésies, on parava un drap 
estès a terra, per a recollir 
els diners que els fidels que 
arnaven a missa li lliuraven, 
o bé en les mateixes cases 
particulars que solia resse-
guir.
Vivia a la darrera casa del 

rengle del carrer de santa 
Caterina, prop d’un camp 
anomenat del Cargolat. Se-
gurament d’aquí li venia el 
renom. Va morir el 1909, 
quedant com un personatge 
popular igualadí.

Josep Elias i Farré

El Cargolat

Soler, Bar Dimar, Bar Iguala-
da, Bar  Manel, Cafè de l’Ate-
neu, Camiseria Roset, Cubics 
Restaurant (Casa Roura), 
Rovell de l’Ou, Equips Ofici-
na Anoia, Estanc 11, Estanc 
Soledad,  Farmacia Casas, 
Farmàcia La Creu,  Farmà-
cia Pagès Beltràn, Farmàcia 
Torelló Enric, Floristeria Pa-
lau de Flors, Frankfurt Klein, 
Fruites Duran, Hotel Amèrica, 
Impremta Codorniu, L’Estanc 
La Rambla,, Mercadillo Hin-
dú, Obrador Gual, Perruqueria 
Melció, Rellotgeria Pons, Res-
taurant Andorra, Restaurant 
El Jardí, Restaurant Jaume, 
Restaurant La Taverna, Res-
taurant Pizzeria Bufo/El Tats. 
Serveis. Refrigeri especial 
(Oscar  Pastisser, Bon Tast-
Pastisseria, Els Fogons, Fidel 
Serra, Forn Alemany, Forn de 
pa Jaume i Vicenç, Pastisseria 
Degustació Les Comes, Pas-
tisseria Pla, Restaurant Brase-
ria El Racó del Traginer, Forn 
Alemany, Torres Precuinats i 
Pollastre a l’Ast, Restaurant 
Cal Jaume, Bar Ideal, La Ta-
verna-El Valenciano, Pizzeria 
Munich. Suport en l’organitza-
ció de Les dones de les tardes 
dels dimecres i suport logístic 
de Mobles Ollé. 
D’aquestes 649 donacions, 
592 es van fer efectives i la 
resta, 57 en total, varen ser 
oferiments de persones que 
en aquell moment no varen 
poder donar sang. A destacar 
les 65 persones que no havien 
donat mai sang es van iniciar 
en la donació en aquesta Ma-
rató d’Igualada. La campanya 
ha fet augmentar els baixos ín-
dex de sang existents al BST. 
Es van superar les previsions, 
i la jornada va ser tot un èxit.  

REDACCIÓ / LA VEU

CaixaBank llança Banca Pre-
mier amb l’objectiu de refor-
çar la gestió de clients amb 
patrimonis d’entre 100.000 i 
500.000 euros. La nova pro-
posta de valor de CaixaBank 
Banca Premier ajudarà a con-
solidar el lideratge de l’entitat 
en assessorament financer i, a 
més, aprofundeix en una me-
todologia pròpia de planificació 
financera incorporant majors 
capacitats i solucions exclu-
sives per als clients. L’entitat 
compta a l’Anoia amb 9.130 cli-
ents de Banca Premier i un vo-
lum de recursos de 782 milions 
d’euros en aquest segment.
Sota la nova marca de Banca 
Premier, l’entitat que presideix 
Isidre Fainé, i el conseller de-
legat de la qual és Gonzalo 
Gortázar, ha decidit englobar, 
d’una banda, l’experiència 
obtinguda al llarg d’aquests 
últims anys en la gestió de 
Banca Premier i, per un altre, 
l’esforç i l’alta capacitació d’un 
equip professional, que s’ha 
vist enfortit després de tancar 
amb èxit la integració de Bar-
clays Bank, SAU. L’efecte de la 
integració de la filial a Espanya 
del banc britànic ha suposat la 
incorporació de 152.000 nous 
clients i un increment del 6% 
dels saldos en recursos.
Actualment, CaixaBank és 
ja l’entitat financera líder en 

aquest segment amb prop 
d’1 milió de clients Premier i 
105.000 milions d’euros en re-
cursos i valors gestionats, amb 
un creixement del 2,4% l’any i 
un increment del marge ordina-
ri del 28,32% en els últims 12 
mesos. 
L’entitat disposa d’uns 1.500 
gestors de Banca Premier a 
Espanya –al voltant de 190 
procedeixen de l’adquisició de 
Barclays Bank, SAU– i, a més, 
compta amb 4.900 directors 
d’oficina amb carteres de ne-
goci en aquest segment. 

Un negoci dirigit al client
Juan Alcaraz, director general 
de CaixaBank, ha afirmat que 
Banca Premier “contribueix a 
reforçar la imatge de prestigi 
de CaixaBank” i ha subratllat 
que amb aquesta nova estratè-
gia “volem establir un compro-
mís durador amb els nostres 
clients, un vincle que garanteixi 
la gestió efectiva del seu patri-
moni en el llarg termini a través 
de l’assessorament, la profes-
sionalitat i la confiança amb els 
gestors Premier, així com la 
proximitat que li ofereix la nos-
tra extensa xarxa d’oficines”.
Per a Alcaraz, en aquests mo-
ments existeix “una gran opor-
tunitat comercial que ens per-
metrà avançar cap a una major 
diversificació en productes de 
previsió, estalvi i inversió”. 
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La plaça Castells es prepara 
per a viure una nova etapa. La 
seva actual fesomia canviarà 
del tot gràcies a unes obres 
que s’iniciaran la setmana que 
ve, i que possibilitaran una mi-
llor seguretat per als vianants i 
la circulació rodada, i sobretot 
per als usuaris de l’Escola Pia 
i el seu entorn.
Que calia posar-hi mà a 
aquest espai de la ciutat ja se 
sabia, però els plans inicials 
eren d’un projecte elaborat ar-
ran del Pla de Barris de Sant 
Agustí, que pujava prop d’1,6 
milions d’euros. Eren temps, 
llavors, de vaques grasses 
i tot es feia a l’engròs. Ara el 
govern municipal actual ha ha-
gut de fer retocs i assegurar-
se de no passar de 500.000€, 
una diferència abismal. És clar 
que, en el projecte original, la 
plaça havia de tenir parts de 
granit, un material molt car 
que ara no s’utilitzarà. Són al-
tres temps.

Dues fases de treballs
De moment, en aquesta prime-
ra fase es remodelarà l’entorn 
de la plaça, la part que afecta 
el trànsit de vehicles i que in-
clou els trams corresponents a 
l’Avinguda Àngel Guimerà, el 
carrer del Portal i la Carretera 
de Valls. El termini d’execució 
serà d’uns quatre mesos i el 
pressupost inicial de l’obra és 
de 250.000 euros, finançat al 
50% per l’Ajuntament i el Pla 
de Barris de la Generalitat de 
Catalunya. 
En la segona fase, prevista 
per a l’any 2016, s’afrontarà la 
reforma de la part interior de la 
plaça, aquella que anirà des-
tinada als vianants. Aquesta 
segona etapa dels treballs, ac-
tualment en estudi, ha de tenir 
un cost similar. 
El regidor d’Urbanisme, Jordi 
Pont, explica que “el projecte 
que es va aprovar inicialment 
fa uns anys comportava con-

Vista actual de la plaça Castells. A sota, detall del projecte de les obres.

Tot i que es 
respectarà l’esperit 
de la plaça actual, el 
cert és que les obres 
suposaran una 
autèntica revolució, 
sobretot a l’entorn de 
la mobilitat en 
aquesta part de la 
ciutat

Comencen les obres que canviaran la plaça Castells

Amb les obres, la 
plaça hi guanya 
en accessibilitat i 
deixarà de ser una 
“rotonda” per als 
vehicles

tribucions especials, però el 
govern entrant va decidir ajor-
nar-ho, perquè pensem que 
ara no és el moment. A més, 
els diners es podien destinar a 
d’altres coses també pel bar-
ri, i de pas poder reformular 
aquest projecte. És el que s’ha 
fet”. Pont assegura que “hem 

intentat conservar el projecte 
inicial pel que fa a la nova mo-
bilitat, i la millor accessibilitat.
La plaça, en definitiva, deixarà 
de ser una espècie de roton-
da, que és el és ara. De fet, 
la part sud donarà directament 
sobre la paret de l’Escola Pia, 
on ara hi ha un carrer”.

Detalls del projecte
Les obres d’adequació de la 
Plaça Castells consisteixen 
bàsicament en els treballs 
d’urbanització de l’espai situ-
at davant de la façana prin-
cipal de l’Escola Pia, des 
d’aquesta fins a les voreres 
de l’Avinguda Àngel Guimerà 
i del carrer del Portal, elimi-
nant la calçada del tram de 
carrer que transcorre avui 
per davant de l’escola, com 
també de l’eixamplament de 
la vorera Ponent del carrer 
del Portal, ocupant l’espai de 
l’antiga tanca del pati del col·
legi. 
El projecte preveu, doncs, 
que sigui necessària la de-
molició de tota la pavimen-
tació i tot element de viali-
tat existent. Queda exclosa 
d’aquesta fase la part central 
de la plaça i de la façana de 
l’Escola Pia, que es deixa-
rà tal i com està actualment 

fins a l’any 2016. Els arbres 
existents a la plaça majorità-
riament es conservaran. Es 
contempla també una remo-
delació de la xarxa de clave-
gueram del sector, l’asfaltat 
de les calçades i nova pintu-
ra vial, noves voreres i xam-
frans, millores de punt de 
llum, canvis de senyalització 
i semaforització i noves ca-
nalitzacions de fibra òptica, 
entre altres. Segons Pont, la 
definició del projecte s’ha dut 
a terme mantenint informats i 
recollint propostes de l’Esco-
la Pia i els veïns de l’entorn. 
D’aquí a poc més d’un any, 
amb les dues fases enllesti-
des, afirma que “estem con-
vençuts que la Plaça Castells 
serà aviat un espai renovat, 
molt més acollidor i amable 
per als escolars, les famílies 
i el veïns”. 

 Una plaça amb història
La plaça Castells es va formar 
a la confluència de l’edifici de 
l’antic convent dels Agustins 
amb la cruïlla de camins entre 
el carrer de Sant Agustí i les 
rambles. Des de aquest punt 
es podia prendre els camins 
en direcció a Lleida o Valls. 
Està dedicada a Narcís Cas-
tells i Comas, que va deixa 
importants llegats a la ciutat, 
destinats a la millora de la sa-
nitat i l’ensenyament. A la pla-
ça hi havia l’antic convent dels 
Agustins, fundat al segle XIV, 
amb un claustre bona part del 
qual va ser destruït durant la 
guerra civil de Joan II, l’any 
1465. L’any 1483 es va iniciar 
la construcció de la capella de 
la Mare de Deu de la Pietat. 
La façana actual de l’edifici de 
l’Escola Pia, influenciada per 
l’estil modernista, es va aca-
bar de construir a l’any 1908. 
La plaça va ser remodelada 
amb la seva forma actual l’any 
1956 i va ser aleshores quan 
es va instal·lar l’escultura de-
dicada a Antoni Franch i Esta-
lella,  uns dels organitzadors 
de la resistència contra els 
francesos. La figura de bronze 
que hi ha va ser realitzada per 
l’escultor igualadí Ernest Mar-
co i Ferrer.
L’any 2006 es va preveure un 
primer projecte de remode-
lació, que no va ser execu-
tat i que tenia un cost inicial 
de 1,6 milions d’euros. L’any 
2012 l’Ajuntament va acordar 
la modificació de l’àmbit del 
Projecte d’Intervenció Integral 
del Barri de Sant Agustí, de 
manera que aquest inclogués 
una part de l’àmbit territorial 
del barri de les Adoberies, ad-
jacent a l’àmbit original, i que 
era susceptible d’acollir actua-
cions de millora en els àmbits 
social, econòmic i territorial, 
mantenint els objectius inicials 
del projecte. 
En aquest nou context es va 
determinar no dur a terme la 
totalitat de l’anterior projecte 
per a la urbanització de la pla-
ça, però sí que es va estimar 
mantenir una inversió menor 
que permetés fer una millora 
notable en l’accessibilitat, la 
mobilitat i la seguretat, que és 
la que ara s’aborda. 

Av. Àngel Guimerà

Escola Pia

Actualment, hi ha vorera amb molt poca distància al carrer, del tot insegura i perillosa.
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L’Igualada Hoquei Club serà 
protagonista inèdit en l’hoquei 
sobre patins d’una iniciativa 
original per expressar el seu 
suport a les malaltes i la lluita 
contra el càncer de mama. Du-
rant tot el mes d’octubre, els 
jugadors lluiran una samarreta 
especial dissenyada expres-
sament per la firma anoienca 
Tuga, de color rosa, i jugaran 
possiblement un partit benèfic 
el 30 d’octubre contra la selec-
ció catalana.
La samarreta ja es podrà veu-
re demà dissabte en el partit 
Voltregà-Igualada, que es 
transmetrà per Esport 3 (més 
informació a la pàgina 42).
La idea d’aquesta iniciativa 
va sorgir, explicava dimecres 
el president de l’IHC, Manel 
Burón, d’un dels metges de 
l’Igualada Hoquei Club (IHC), 
el doctor Josep Maria Abad. 

Autoritats i organitzadors de l’iniciativa, amb la samarreta “rosa” de l’IHC.

L’Igualada Hoquei Club lluirà durant un mes una samarreta de 
color rosa en suport a la lluita contra el càncer de mama

Millores en la gestió dels 
anticoagulants a la Res. Igualada, 
l’Asil, St. Josep i el CAP Nord 

De seguida la proposta ve re-
bre el vist-i-plau del club, de 
l’Ajuntament i de la delegació 
local de l’Associació Espanyo-
la contra el Càncer, que presi-

deix Ester López.
El primer equip de l’IHC lluirà 
la samarreta en els seus par-
tits de l’OK Lliga a casa i a fora, 
“per a conscienciar la població 

la importància de perseverar 
i potenciar la investigació i la 
lluita contra la malaltia”, expli-
cava l’alcalde Marc Castells.  
A banda, els dies de partit es 

preveu situar al pavelló de Les 
Comes guardioles de donació 
de l’AECC i des del club s’es-
tà treballant amb la Federació 
Catalana de Patinatge per a 
disputar un partit amistós con-
tra la Selecció Catalana, amb 
preus populars, la recaptació 
del qual es destinaria ínte-
grament a aquesta causa. La 
data que s’estudia ara mateix 
per aquest partit és el 30 d’oc-
tubre, un divendres, explicava 
Burón.
L’Organització Mundial de la 
Salut (OMS) dedica anual-
ment el mes d’octubre a pro-
moure accions per augmentar 
l’atenció, la sensibilització, la 
detecció precoç, el tractament 
i les cures pal·liatives del càn-
cer de mama. Cada any es re-
gistren 1,4 milions de nous ca-
sos d’aquesta malaltia al món i 
458.000 morts derivades.   

El col.lectiu UOCTalk Alumni inaugura el curs 
amb una xerrada sobre georeferenciació

REDACCIÓ / LA VEU

Residència Igualada SL, l’Asil 
i la Sant Josep Residencial, 
juntament amb el CAP Iguala-
da Nord han incorporat un nou 
model de gestió dels tracta-
ments anticoagulants. 
Aquest model es basa en la 
coordinació dels professionals 
de les residències i del CAP 
amb la creació d’un protocol 
consensuat, incorporant la 
presa de mostra en sang capil-
lar pels professionals de la 
residència, la valoració com-
partida del resultat i el retorn 
de la pauta de medicació als 
residents des del CAP Iguala-
da Nord.
Els professionals  de infer-
meria del CAP, Sílvia Vivas i 
Miguel Angel de Luis van rea-
litzar sessions informatives en 
els tres centres i van entregar 
les màquines noves per fer les 

determinacions i les tires ne-
cessàries per a la mesura. 
Aquesta aliança combina la 
llarga trajectòria dels centres 
residencials en l’atenció als 
pacients i l’experiència del 
CAP igualada Nord en aques-
ta àrea de tractament. Tanma-
teix es reforça el compromís 
de col·laboració entre les enti-
tats en benefici dels residents 
que hi viuen. 
Igualment facilita la presa de 
mostra en el mateix centre evi-
tant el desplaçament del paci-
ent. La col·laboració entre les 
infermeres i auxiliars permet 
donar resposta més eficaç i 
eficient a les necessitats dels 
pacients  i sobretot augmenta 
la seguretat del tractament al 
poder fer el seguiment quan el 
pacient ho necessita vetllant, 
així, per la continuïtat assis-
tencial.

REDACCIÓ / UOCTALK ALUMNI

El passat dimarts 29 de Se-
tembre, va tenir lloc a la Bibli-
oteca Central d’Igualada, la In-
auguració del curs 2015-2016 
de UOCtalk Alumni Igualada, 
a càrrec de l’alcalde Sr. Marc 
Castells, la 1ª Tinenta d’Al-
calde Sra. Àngels Chacón i la 
Delegada Territorial de la UOC 
Sra. Mònica de Llorens. 
Després dels seus parla-
ments, Ramón Barlam comen-
çà la xerrada sobre el tema de 
la georeferenciació i altres ei-
nes en els àmbits educatius, 
turístic i comercial. Barlam co-
mençà la seva exposició  fent 
una anàlisi històrica de les 
relacions entre les persones i 
el territori, del de l’arribada del 
ferrocarril, el descobriment de 
la brúixola al segle IX a Xina, 
l’Astrolabi (espècie de GPS 
descobert a Grècia el segle X) 
o el Google Maps  l’any 2005. 
Posteriorment, va anar ana-
litzant diferents eines actu-
als com el Panoramio, que 
permet ubicar fotos al lloc on 
s’han tirat; el Wikiloc, que a 
través del mòbil traça la ruta 
que hom fa; el Fourquare, que 
puntua les recomanacions que 
aporta la gent; l’Instagram; el 
touristeye, que comparteix re-
comanacions de restaurants, 
museus o concerts; unsocial, 
que mostra els currículums de 
les persones que hi ha al vol-
tant amb interessos comuns; 
waze, que és un GPS social 
sobre relacions a la carretera 
per a l’acompanyant del con-
ductor que avisa sobre radars 

mòbils, obres o accidents; el 
Geocoding, que permet pas-
sar l’adreça a coordenades 
per a màrqueting mòbil, ge-
omàrqueting i màrqueting de 
proximitat. 
Barlam continuà esmentant 
els avantatges que la geore-
ferenciació que pot aportar al 
comerç: la captació de nous 
clients, la seva fidelització i la 
millora de la marca. Comentà 
el projecte endegat per la Di-
putació de Barcelona Km2ciu-
tat, que crea capes turístiques 
tals com itineraris ecologistes, 
controls de fums, etc. de ma-
nera col·laborativa. 
Per finalitzar, explicà el World 
Mobile City Project, en el 
qual estudiants de secundà-
ria, efectuen rutes per Bar-
celona mitjançant els mòbils 
amb marcadors de realitat 
augmentada impresos en tar-
getes, per tal que aprenguin 
a viatjar en transport públic. 
Aquest projecte es basa en 
els fonaments pedagògics i 
tècnics d’Educació Km. 0, les 

competències digitats i altres, 
l’ús de l’Internet mòbil per a 
la geolocalització, el treball 
en equip i en xarxa, el Lear-
ning by doing, el Project Ba-
sed Learning, la Taxonomia 
de Bloom (llista d’activitats i 
processos del pensament que 
poden aparèixer en les tas-
ques escolars, el 21st Century 
Skills, el TPACK (saber docent 
que integra les TIC), la Gamifi-
cació, la Realitat Augmentada, 
el Life360º i el Socrative (eina 
que permet conèixer la res-
posta dels alumnes en temps 
real a través d’ordinadors i 
dispositius mòbils). Va comen-
tar que aquest projecte està 
creixent en formació, amb la  
incorporació de nous centres, 
noves seus i en la internacio-
nalització. 
L’acte va cloure amb unes pa-
raules de Josep Jonàs, Presi-
dent del Consell d’Alumni de 
la UOC, i comptà amb la plena 
satisfacció i aplaudiments del 
nombrós públic assistent.  
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El barri de la Font Vella ja és 
a punt per celebrar les seves 
festes anuals, que cada any 
es fan a l’entorn de la festivitat 
de la Mare de Déu del Pilar. 
Els cònsols d’aquest any són 
Carles Bisbal, Mª. Antònia Bis-
bal, Pere Farré, Toni Guasch, 
Joana Montiel i Joan Sallés.  
Aquest és el programa com-
plet de tots els actes. 

Dissabte  3 d’octubre 
12 h Repic de campanes a les 
esglésies de Santa Maria i del 
Roser. Enlairada de coets i 
sonorització musical del barri, 
que donarà pas a l’inici de les 
Festes del Pilar d’enguany.
19.30 h  CERCAVILA. Amb 
els Gegants del barri, en Boti-
nes i la Pilar, i els capgrossos, 
acompanyats dels grallers de 
l’Associació Cultural de Gra-
llers Dessota.  L’Associació 
Cultural Dessota coordina la 
imatgeria del barri.

Diumenge 4 d’octubre
10.30 h  XXVI DIADA DE LA 
PUNTAIRE. Realització, de-
mostracions i exposició de tre-
balls per part dels participants. 
Com cada any s’obsequiarà 
amb coca a totes les persones 
participants. Col·labora el Gre-
mi de Flequers de l’Anoia. En 
cas de mal temps l’acte tindrà 
lloc al poliesportiu del   col·legi  
Mare del Diví Pastor.
13.30 h  Lliurament d’un obse-
qui per part de l’Ajuntament, a 
tots els inscrits a la XXVI Di-
ada de la Puntaire, juntament 

Aquest diumenge vinent es farà la Trobada de Puntaires a la plaça del Pilar.

El barri de la Font Vella, a punt per a les seves festes

Demà dissabte, Fira Mercat 
Igualada Nord

amb un detall gentilesa Kroko-
bags - Franquesa. 
19.30 h  A l’Església del Ro-
ser, estrena de l’obra poètica-
musical “Escoltar la llum”. Un 
espectacle basat en els texts 
del llibre “Oir la luz” de l’Eloy 
Sànchez Rosillo. I la música 
de J.S. Bach i G.F. Händel.  
Un viatge poètic i musical cap 
a la llum de la vida, per poder 
escoltar les pròpies emocions 
lligades a la lluminositat que 
posseeix tot moment vital.
Traducció, dramatúrgia i es-
cènica: Maria Santfores Salla 
Solà. Músics: Violí: Ana Guti-
érrez Martín. Violoncel: Fran-
cesc Badia Roca. Entrada 
gratuïta.

Dissabte 10 d’octubre
22 h XI GRESCA i  ARENGA-
DADA. A la plaça de Pius XII, 
un any més, esperant que el 
temps ens ho permeti, sopa-

rem a la fresca: un pa amb 
tomàquet, unes arengades de 
la costa, un gotim de raïm al 
costat, sangria per acompa-
nyar-ho, i una coca de vidre. 
Un cremat, tot escoltant la mú-
sica del Grup KOMPÀS, que 
interpretaran un ampli ventall 
de estils, i cançons de sempre 
com ja varen fer l’any passat.
En cas de mal temps anirí-
em al poliesportiu del col·legi 
Mare del Diví Pastor.
Els tiquets al preu de 7 euros, 
restaran a la venda en la Pas-
tisseria Targarona, fins a un 
màxim de 150 persones.

Diumenge 11 d’octubre
17.30 h  XOCOLATADA I ES-
PECTALE INFANTIL.  A la 
Plaça de Pius XII, xocolata 
amb  “coca” i “melindros” pels 
infants en primer lloc, i si ens 
en deixen, per a tothom. Gen-
tilesa de Pastisseria Targaro-
na.       I tot seguit,  ESPEC-
TACLE INFANTIL, a càrrec del     
grup TOT CIRC,  amb el seu 
espectacle UN, DOS, TRES,  
PALLASSOS. Una tarda fami-
liar, perquè la quitxalla disfruti 
amb la xocolata i l’espectacle, 
i els pares i avis i demés per-
sones puguin fer la seva tertú-
lia, sense perdre de vista els 
petits.

Dilluns 12 d’octubre
8 h MATINADES amb els Gra-
llers de l’Escola de Grallers de 
Sitges, despertar-se sentint 
com la gralla pot treure un so 
amb tanta força, i a la vegada 
amb tant de sentiment, i d’ale-
gria, fa que el dia comenci mi-
llor.  
11 h CERCAVILA amb el Bo-
tines i la Pilar, els capgros-
sos i la Bandera del Barri de 
la Font-Vella, acompanyats 
per els Grallers de l’Escola de 
Grallers de Sitges, i l’Associa-
ció Cultural Dessota, convida-
ran al veïnat i a tota la gent de 
la ciutat a la Missa Solemne.
11.30 h    MISSA  SOLEMNE 
a la basílica de Santa Maria. 
Oficiarà Mn Josep Massana, 
amb l’acompanyament musi-
cal d’orgue a càrrec de l’igua-
ladí Sr. Lluís Victori,   els cants 
de Anton Mª Prat i la soprano 
Núria Mas. A la sortida tots 
junts, fent una passejada pel 
barri, anirem a la plaça del Pi-
lar, per fer esclatar una soro-
llosa traca. 
Seguidament CONCERT 
VERMUT a la plaça del Pilar. 
Actuació de  DOCTOR JAZZ 
FRIEND Música dixieland, 
Jazz tradicional       
19 h   Teatre Municipal l’Ate-
neu, SARSUELA CÓMICA. 
Els alumnes del taller d’òpe-
ra de l’artístic de Vilanova del 
Camí, amb la col·laboració 
dels Amics de l’Òpera d’Igua-

lada, ens oferiran la seva pro-
ducció de la divertida sarsue-
la:
El “ DUO DE LA AFRICANA ”,  
que en aquesta ocasió es pre-
senta amb acompanyament 
de piano, és un dels títols 
més coneguts de la sarsuela 
còmica, que es va estrenar 
a Madrid el 1893, i en el que 
es recrea la preparació d’una 
producció de la famosa opera 
seria “L’africaine” de Meyerbe-
er, per una companyia d’òpera 
de segona fila.
La infidelitat, la gelosia, l’ava-
rícia, la mediocritat, els ma-
lentesos, les passions i les 
temptacions són alguns dels 
ingredients d’una obra de 
gran comicitat que acaba en 
el caos més absolut. Una obra 
per despreocupar-se de tot, i 
passar-s’ho bé.

Dijous 15  d’octubre
19 h A l’església del Roser, 
missa en sufragi dels difunts 
del barri, que oficiarà  Mn. Jo-
sep Aribau.

Dissabte 17 d’octubre
10 h 20è. MERCAT DE LA 
PUÇA. Inici de la 20è. edició 

del primer mercat d’exposició i 
venda al carrer fet a la nostra 
ciutat. Un mercat d’oportuni-
tats que els comerços de barri 
de la Font-Vella, ofereixen a 
tota la ciutat i comarca en les 
seves festes.
19 h  A la Plaça de Pius XII. 
Obsequi de  PA, AMB   VI I   
SUCRE,  per a tothom qui ho 
desitgi, fins que s’acabi. 

Diumenge  25  d’octubre
7  h Sortida des de la plaça del 
Rei per la XXVIII PESCADA 
SORPRESA. Amb l’agradable 
companyia dels veïns i amics 
anirem com cada any a una 
excursió “sorpresa” i un bon 
dinar de germanor que seran 
la cloenda d’enguany, a les 
festes del Pilar.
Notes:
Els dies 11 i 12, es podran fer 
ofrenes de flors i llantions a la 
imatge de la Verge del Pilar, 
que estarà exposada a la ca-
pella del carrer Maria de la O, 
cantonada plaça del Pilar.  
Per inscripcions a la Pescada 
del diumenge dia 25 d’octu-
bre, cal dirigir-se al senyor Jo-
sep Mª. Compte - Tel 93 803 
43 39.  

REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte dia 3, l’Associ-
ació Nou Centre Igualada ha 
organitzat la Fira Mercat Igua-
lada Nord. 
De 9 a 13:30 hores hi trobaràs 
establiments que exposaran 
els seus productes i serveis. 
també s’hi faran activitats, 
com la segona edició de la 
Matinal Musical. Amb la parti-
cipació d’ alumnes de l’escola 
moderna Akords. D’11:00 a les 
13:30 hores.
Espectacle per a la mainada, 
d’11 a 12 hores.
Circuit d’Orientació. Activitat 
solidaria! Per totes les edats. 
Nomes cal que t’Inscriguis a 
partir de les 10:00 i participar.

Caminada Popular amb la 
Creu Roja! Farem una cami-
nada per una part de l’anella 
verda d’Igualada Nord. Sor-
tida 11 hores durada uns 45 
minuts.
A les 12:30 h. es sortejaran, 
entre tots els inscrits a les 
dues activitats solidàries,  vals 
de descompte per a comprar 
als establiments patrocina-
dors.
Exposició de fotografies, pin-
tures i manualitats. 
Cercavila amb la xaranga “Ho 
Peta”, d’11 a 12 hores, pels 
carrers dels barris de Set Ca-
mins i Poble Sec, i de 12:30 a 
13:30 hores a l’avinguda Paï-
sos Catalans de les Comes.

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

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

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

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

Telèfon mòbil: ..................................................................................

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

SORTEGEN 
UN VOL 
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Aquest dimarts, 29 de setem-
bre, la Policia Local d’Iguala-
da ha commemorat la festivi-
tat del seu patró, Sant Rafel. 
Les activitats han començat al 
migdia, amb el tradicional ofici 
a la Basílica de Santa Maria, 
que ha comptat amb la pre-
sència dels comandaments de 
les principals forces de segu-
retat destacades a la capital 
de l’Anoia, com són la Policia 
Local, els Mossos d’Esquadra 
i la Policía Nacional. Hi han 
assistit també representants 
de les policies locals d’altres 
municipis veïns, així com l’al-
calde d’Igualada, Marc Cas-
tells, el tinent d’alcalde de 
Qualitat Urbana, Jordi Pont, 
i el regidor de Governació, 
Jordi Batalla. Posteriorment, 
s’han desplaçat a l’edifici del 
092, on han pogut apreciar les 
darreres millores que s’hi han 
dut a terme. 
L’alcalde, Marc Castells, ha 
transmès als comandaments 
i agents de la Policia Local 
l’agraïment en nom de la ciu-
tadania per “la difícil tasca 
que dueu a terme cada dia” i 
ha refermat el compromís del 
govern que encapçala “per a 
millorar els recursos de què 
disposa el cos”.  
D’una banda, ha explicat, el 
procés de contractació de sis 

Els representants de tots els cossos de seguretat que hi ha a Igualada, amb l’alcalde i el regidor.

Canal Taronja estrena 
la temporada del seu 
desè aniversari

Sis nous agents i un nou cotxe 
patrulla de la Policia Local

nous agents interins afronta 
ja la seva recta final i “confi-
em que es podran incorporar 
aquest hivern”. Castells re-
corda que “tenim una plantilla 
que tendeix a l’envelliment, 
que cada cop té menys efec-
tius per al servei diari i, amb 
aquesta convocatòria, es fa 
una aposta molt important, no 
només per a augmentar els 
agents disponibles, sinó tam-
bé per a rejovenir la plantilla i 
garantir els recursos humans 
en les properes dècades”. La 
prioritat del govern, a més, és 
“convocar noves places fixes 
d’agents en el moment en què 
sigui possible”. 
De l’altra, Castells ha recor-
dat l’aposta que s’està fent 
els darrers anys per a millorar 
els recursos materials del cos. 
S’han instal·lat noves mampa-
res de seguretat a la comissa-
ria i aquesta mateixa setmana 
s’ha incorporat un nou cotxe 
patrulla al seu parc mòbil, 
completant la progressiva re-
novació que s’està duent a ter-
me des de ja fa tres anys. Es 
tracta d’un vehicle Toyota Au-
ris Hybrid Sport, que se suma 
als dos Seat Altea XL adquirits 
des de 2012. A aquests tres 
cotxes patrulla, s’hi afegeixen 
un vehicle tot terreny, una fur-
goneta d’informació i atestats, 
dues motocicletes de gran ci-
lindrada i onze motos scooter. 

REDACCIÓ / LA VEU

Sota l’eslògan “La tele que ens 
uneix”, ha començat la nova 
temporada 2015-2016 de Ca-
nal Taronja Anoia que aposta 
per la informació d’Igualada i 
la comarca, el debat i l’entre-
teniment com a puntals bàsics 
de la graella. Es tracta d’una 
temporada molt especial, ja 
que Canal Taronja celebra 10 
anys.
Cada dia es pot seguir l’in-
formatiu “Info Taronja” a les 
8, 10 i 12 de la nit. I després 
de les notícies, hi ha sempre 
un programa d’estrena a un 
quart de 9, un quart d’11 i un 
quart d’1 de la nit. Els dilluns 
es pot veure el programa es-
portiu “Targeta Taronja” amb 
els resultats i l’anàlisi de les 
competicions d’Igualada i 
l’Anoia; els dimarts l’espai 
d’entrevistes titulat “La Plaça” 
amb diferents personatges de 
la ciutat i la comarca; els di-
mecres el programa de debats 
locals d’actualitat “El Debat 
de la Setmana”; dijous la ter-
túlia de societat “Barra lliure”; 
i els divendres el programa 
de reportatges de Piera titulat 
“Batecs de Piera” i l’espai de 
reportatges de la Catalunya 
Central “La 7mana”. El mateix 
divendres, l’informatiu de les 
8, 10 i 12 de la nit inclou el re-
sum de les notícies de tota la 
setmana.
D’altra banda, Canal Taronja 
seguirà apostant per fer re-
portatges dels actes culturals 
i lúdics més importants que es 
fan a la comarca dins l’espai 
“En Imatges” i també s’emet 
en directe la missa de Mont-
serrat cada diumenge a les 11.
Pel que fa a la xarxa, la tem-
porada dels 10 anys coinci-
deix amb l’estrena de la nova 
pàgina web on es poden veu-
re tots els continguts a la carta 
de manera fàcil i àgil: canalta-
ronja.tv/anoia. Canal Taronja 
també és a Twitter i Facebook.

REDACCIÓ / UEA

En els últims mesos la inicia-
tiva per a la reformà horària, 
impulsada per la Plataforma 
Ara és l’hora, ha posat fil a 
l’agulla a un projecte que posa 
sobre la taula la necessitat de 
replantejar els horaris del dia 
a dia de la societat i les em-
preses.
La Reforma proposa un canvi 
en l’organització dels horaris 
per tal que s’adaptin a uns 
temps més actuals i afavo-
reixin a la conciliació entre la 
vida laboral i familiar. En sínte-
si consisteix a reduir el temps 
de dinar, per situar-se al vol-
tant de les 13h, i que el sopar 
giri al voltant de les 20h, com 
el model d’horari habitual a la 
resta d’Europa.
A Catalunya ja hi ha empreses 
que apliquen l’horari laboral 
europeu, o almenys ofereixen 
una flexibilitat d’horaris, i els 
resultats han estat positius en 
aspectes com la productivitat, 
que ha augmentat, i l’estrès la-
boral, que s’ha reduït.
La Unió Empresarial de l’Ano-
ia considera positiva aques-
ta iniciativa i “cal fer l’esforç 
d’adaptar-se als horaris d’Eu-
ropa”, però cal matisar que 
“aquesta reforma contrasta i 
va parcialment en sentit con-
trari a la tendència creixent 

La UEA posa a debat, el proper 
dijous, la reforma horària

d’ampliar horaris a les empre-
ses de serveis, per tal d’oferir 
millor servei”. 
Pel que fa a la seva implan-
tació, “no és un procés fàcil” 
i en aquest sentit “hauria de 
ser molt gradual per que s’han 
de canviar hàbits molt comuns 
com els dinars d’empresa, que 
haurien de desaparèixer, im-
pulsar el teletreball, i l’ús d’in-
ternet per a realitzar la majoria 
de gestions on-line, sobretot 
en el sector serveis”. 
La Reforma horària és una ini-
ciativa que potser alguns ve-
uen llunyana, o la consideren 
utòpica, però ara està a sobre 
la taula i cal analitzar-la. Des 
de la UEA aquesta qüestió ens 
inquieta i en aquest sentit vo-
lem sentir la veu i les opinions 
de la societat i el món econò-
mic de la comarca. Com a pa-
tronal empresarial de l’Anoia 
organitzem un debat entorn a 
la reforma horària amb la po-
nència inicial de Fabián Mohe-
dano, treballòleg i promotor de 
la iniciativa.
La ponència - debat tindrà lloc 
el dijous 8 d’octubre a les 18h, 
a la seu de la Unió Empresa-
rial de l’Anoia. Confirmar la 
vostra assistència al telèfon 
93 805 22 92 o al mail uea@
uea.cat .

REDACCIÓ / UEA

Caprabo i iFP-Grup Planeta 
han signat un acord marc de 
col·laboració per promoure la 
formació professional oficial 
connectada amb les necessi-
tats reals del mercat laboral. 
L’acord estableix que Capra-
bo participarà en el Consell 
Assessor de iFP-Grup Pla-
neta (Innovació en Formació 
Professional), per assegurar 
l’adequació dels plans docents 
a les necessitats reals laborals 
i empresarials; col·laborarà en 
la realització d’activitats for-
matives, en estudis o informes 
i facilitarà informació i materi-
al didàctics propis. Al mateix 
temps, promourà la realització 
de pràctiques formatives ofi-
cials a l’empresa i la creació 
d’una borsa de treball ajusta-
da al perfil educacional dels 
estudiants. 
El centre educatiu, per la seva 
banda, contribuirà a facilitar 
els processos formatius de la 
companyia amb els seus em-
pleats. Alhora, posa a disposi-
ció de Caprabo eines de què 
disposa per cobrir possibles 
necessitats formatives de la 
companyia. 

Caprabo i Planeta potenciaran 
la Formació Professional

Caprabo, companyia de su-
permercats de referència, va 
néixer a Barcelona el 1959. 
Té una xarxa de 319 super-
mercats, ubicats al teixit urbà 
de les zones estratègiques 
de Catalunya, on concentra el 
90% del negoci, i Navarra. La 
companyia representa el su-
permercat urbà de prestacions 
amb el major nombre de refe-
rències, que combina l’oferta 
d’estalvi amb l’oferta en mar-
ques més àmplia del mercat. 
Cada dia, més de 220.000 
persones compren als super-
mercats Caprabo. Més d’1,2 
milions de persones utilitzen 
de forma regular la targeta 
client. Caprabo és pionera 
en la venda d’alimentació per 
Internet a través de www.ca-
praboacasa.com i la primera 
companyia en disposar d’app 
de compra completa. 
Caprabo forma part del Grup 
Eroski, del qual suposa el 
20% del negoci. Recentment, 
Caprabo ha llançat la seva 
nova generació de supermer-
cats que constitueixen el seu 
model de futur basat en la re-
cuperació dels valors tradicio-
nals del comerç de proximitat.

Nova guia digital “Del Camp a la Taula” 
del Consell Comarcal de l’Anoia
REDACCIÓ / UEA

El Consell Comarcal de l’Ano-
ia ha treballat en la renovació 
de la guia “Del camp a la tau-
la”, que recull els productes i 
artesania alimentària de la co-
marca. La guia s’ha actualitzat 
incorporant nous productors i 
també noves seccions. L’ob-
jectiu és donar a conèixer els 
productes del territori com un 
valor afegit de la comarca.
La nova guia ja es pot consul-
tar digitalment i descarregar a 
la web d’anoiaturisme.cat dins 

l’apartat Què fer? / Gastrono-
mia / l’Anoia del Camp a la 
Taula.
Aquesta guia està organitzada 
en tretze seccions temàtiques 
que inclouen una descripció 
del producte i els principals 
productors de la comarca. 
Concretament, s’hi pot trobar 
informació sobre oli d’oliva, 
hortalisses i llegums, ous, 
formatges i làctics, embotits, 
productes carnis, pastisseria i 
fleca, pa de pagès, mel, fruits 
secs, fruita dolça, vins i caves 

o cervesa artesana, tots ells 
elaborats a l’Anoia. La guia fa 
un recorregut per tots els pro-
ductes de la comarca i posa de 
relleu la gran diversitat i rique-
sa de producció agroalimentà-
ria que es cultiva, s’elabora, o 
es produeix per petits empre-
saris a l’Anoia. El conseller de 
turisme i comerç, Joan Carbó 
destaca que “el sector agroali-
mentari és un sector econòmic 
emergent a la nostra comarca, 
amb capacitat de crear empre-
ses i ocupació”.
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L’Ajuntament, amb el suport 
de la Diputació de Barcelona, 
ha enllestit l’elaboració del 
Programa Comunitari de Pre-
venció de les Addiccions 2016-
2019. Aquest és un document 
on es fa una diagnosi al vol-
tant del consum de drogues i 
substàncies a la ciutat, s’ana-
litzen els col·lectius sensibles, 
s’aborden les socioaddiccions 
més actuals i es conclou amb 
uns objectius d’acció per a mi-
nimitzar-ne els efectes. N’ha 
avançat els detalls el tinent 
d’alcalde d’Entorn Comunitari, 
Fermí Capdevila. 
En l’elaboració hi han partici-
pat els departaments munici-
pals de Joventut, Acció Social, 
Ensenyament, Esports i Salut 
Pública, la Policia Local i el 
cos de Mossos d’Esquadra, 
els instituts Milà i Fontanals i 
Joan Mercader, l’Equip d’As-
sessorament Psicopedagògic 
(EAP) Anoia i, per part del 
Consorci Sanitari de l’Anoia i 
l’Hospital d’Igualada, el Cen-
tre d’Atenció i Seguiment a les 
Addiccions (CASD), el Centre 
de Salut Mental Maternojuve-
nil (CSMIJ) i el Centre de Salut 
Mental d’Adults (CSMA). 
 
Edats i tipus d’addiccions 
Les principals conclusions 
destaquen que les substànci-
es més consumides són l’al-
cohol i el tabac, seguides del 
cànnabis i els hiposedants. Es 
detecten també, tot i que en 

El Dr. Fermí Capdevila, tinent d’alcalde de l’Ajuntament.

Igualada Comerç 
prepara la quarta 
edició de la Gran 
Festa del Vi

El problema del “bo-
tellón” dels joves ado-
lescents, o l’ingesta 
d’alcohol a les Barra-
ques de Festa Major, 
objectius de control

L’Ajuntament detecta el tipus d’addicions 
que tenen els igualadins, i com reduir-les

menor mesura, consums de 
cocaïna, èxtasi, amfetamines 
i al·lucinògens, entre altres. 
En general, el consum de dro-
gues, tant legals com il·legals, 
és major entre els homes, tret 
del cas dels hiposedants, on 
la proporció de dones duplica 
la dels homes. Algunes dades 
de l’estudi, corresponents a 
l’any 2014, destaquen que 
es van atendre 294 persones 
amb diagnòstics actius per de-
pendència de l’alcohol, 2.411 
de tabac, 32 de cocaïna i 28 
de cànnabis, opiacis, aŀluci-
nògens o metadona. Aquests 
diagnòstics, però, inclouen 
també persones d’altres muni-
cipis de la comarca, ja que és 
a Igualada on tenen els seus 
centres de salut de referència.  
Pel que fa al vessant policial 
de la problemàtica, l’any 2014 
es van registrar a la ciutat una 
desena d’accidents de trànsit 
amb alcoholèmies positives i 
es van dur a terme 15 denún-
cies per tinença de drogues, 6 
d’aquestes a menors. 
Les persones amb un consum 
més elevat de tabac, alcohol 
i hiposedants són en general 

majors de 18 anys, mentre que 
el cànnabis i els al·lucinògens 
els consumeixen majoritària-
ment joves entre 15 i 17 anys. 
L’hàbit del botellón es destaca 
també com a freqüent entre 
els més joves i l’edat mitjana 
d’inici en el consum de les di-
ferents substàncies se situa 
entre els 13 i els 16 anys. 
Fermí Capdevila apunta que, 
al marge de les dades pura-
ment estadístiques, la majo-
ria de persones entrevistades 
“perceben que Igualada és una 
ciutat relativament tranquil·la 
pel que fa al consum i tràfic de 
drogues”. Destaca, però, que 
“en general es té la percepció 
que no es compleix la norma-
tiva legal de venda d’alcohol i 
tabac als menors d’edat”, que 
“l’estiu, la Festa Major, les 
Barraques i els correbars són 
moments freqüents per a la in-
iciació en el consum d’alcohol” 
i, allò que resulta més preocu-
pant per al responsable d’En-
torn Comunitari, és que “en 
general, els joves consideren 
que si un menor vol comprar 
tabac o alcohol, ho podrà fer 
de manera senzilla”. 
Al marge de l’alcohol i les dro-
gues, l’estudi destaca especi-
alment la creixent preocupació 
del professorat dels centres 
escolars i instituts davant l’in-
crement de l’ús abusiu dels 
telèfons mòbils i la necessitat 
de treballar les possibles ad-
diccions a les pantalles. 
 
Necessitats detectades i ob-
jectius marcats 
Entre les principals mancan-
ces detectades en aquest 
programa es posa en relleu 
l’absència d’un circuit de co-
ordinació i derivació de casos 
entre els diferents professi-
onals i serveis, la necessitat 
d’intensificar les accions pre-
ventives adreçades a profes-
sors o pares i mares d’alum-
nes, el reforç dels protocols de 
detecció d’addiccions als cen-

tres educatius, la necessitat 
de dificultar la venda d’alcohol 
als menors i de reduir els ris-
cos en grans esdeveniments 
com la Festa Major, afrontar 
el repte que suposen les soci-
oaddiccions de nova aparició, 
la poca utilització fins ara de 
les xarxes socials com a via 
de sensibilització per als més 
joves i, finalment, la necessitat 
que el Servei de Prevenció a 
les Addiccions esdevingui un 
punt d’atenció conegut per tot-
hom. 
A partir de la radiografia feta i 
de les mancances identifica-
des, el programa proposa ac-
tuacions per als propers anys 
en base a quatre eixos. El de 
Planificació i Coordinació en-
tre els agents implicats, el de 
Prevenció i Educació adreçat 
a la comunitat educativa, les 
famílies i altres agents, el de 
Prevenció i Lleure per a treba-
llar les pràctiques de consum 
en el temps lliure amb especi-
al èmfasi en els menors d’edat 
i els usuaris de l’oci nocturn 
i, finalment, el de Prevenció i 
Comunitat amb accions en els 
àmbits de seguretat ciutada-
na, sanitat i mitjans de comu-
nicació. Les mesures incloses 
tenen com a objectiu retardar 
l’edat d’inici de consum de 
substàncies, evitar que el con-
sum derivi en dependència, 
reduir riscos i efectes sani-
taris i psicosocials o detectar 
precoçment els màxims casos 
possibles i derivar-los al servei 
més adient. 
Fermí Capdevila conclou que 
“amb aquest estudi tenim una 
radiografia molt aproximada a 
la realitat, coneixem les man-
cances i, a partir d’ara, cal que 
treballem coordinadament tots 
els actors per a conscienciar 
els col·lectius de risc, millorar 
els mecanismes de detecció i 
reacció i, en conclusió, mirar 
de reduir les addiccions”.  
 

REDACCIÓ / LA VEU

Després de la bona acollida 
de les últimes edicions, La 
Gran Festa del Vi torna amb 
força el dissabte, dia 7 de No-
vembre a Igualada, coincidint 
també amb el temps del festi-
val Rec.0 d’hivern.
La Rambla St. Isidre es torna-
rà a engalanar per reunir més 
de 22 cellers vinguts d’arreu i 
8 establiments de la ciutat que 
oferiran tasts de vins, vermuts 
i degustacions gurmet a tot 
el públic que tingui ganes de 
passar-hi una bona estona.
Des d’Igualada Comerç, enti-
tat organitzadora de la festa, 
s’ha decidit allargar l’horari de 
l’esdeveniment, ja que “era 
una demanda del públic de les 
darreres edicions”. Així doncs, 
la jornada concorrerà entre les 
12 del matí i les 11 de la nit, 
amb música inclosa i altres ac-
tivitats paral·leles que s’aniran 
anunciant a través de les se-
ves xarxes socials.
Com en les darreres edicions, 
La Gran Festa del Vi arriba 
de la mà d’Igualada SlowS-
hopping, on els establiments 
d’Igualada Comerç oferiran 
descomptes extres durant 4 
dies que durarà aquesta pro-
moció.
En definitiva, una oportuni-
tat única per gaudir tranquil-
lament del bon ambient de la 
nostra ciutat en uns dies de 
molta activitat comercial.

Tallers de cuina al 
Casal del Passeig

REDACCIÓ / LA VEU

Ja us podeu apuntar als tallers 
organitzats per l’Associació de 
gent gran d’Igualada, a càrrec 
de Montse Bartolomé.
Els dilluns de 18.30 a 20.30 h, 
Cuina de proximitat, taller de 
plats amb productes de la nos-
tra terra. Del 5 d’octubre al 16 
de novembre.
Del 23 de novembre al 14 de 
desembre. taller de Rebosteria 
de Nadal. 
Els dissabtes de 9.30 a 12.30 h, 
tallers especials. 10 d’octubre: 
Cuinem amb bolets. 14 de no-
vembre: Fem petits fours (dol-
ços). 12 de desembre: Cuinem 
per Nadal. Per a més informa-
ció truqueu al 938033312.
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La campanya “Tracta’m bé” es 
presentarà avui 2 d’octubre a 
les 11h del matí al Museu de 
la Pell d’Igualada. Es tracta 
d’una campanya visual per a 
la prevenció dels maltracta-
ments a les persones grans. 
L’acció compta amb targetons, 
cartells i un vídeo on es mos-
tren sis escenes de bon tracte 
amb diferents persones de la 
comarca de l’Anoia.
L’acció està impulsada pel 
Consell Comarcal de l’Ano-
ia i l’Ajuntament d’Igualada, i 
compta amb el suport de Di-
putació de Barcelona.
“Tracta’m bé” mostrarà esce-
nes reals de bon tracte cap a 
les persones grans. Per a fer-
la possible s’ha comptat amb 
els membres del Consell de 
la Gent Gran de l’Anoia, que 
hi han participat de forma ac-

Eleccions a la UEA i 
assemblea general 
per al 14 d’octubre

Demà dissabte, 3 
d’octubre, tindrà 
lloc la Mostra 
d’Entitats Solidàries 
a la plaça 
de Cal Font

Avui es presenta la campanya “Tracta’m bé” 
de prevenció de maltractaments a la gent gran

tiva. També compta amb la 
col·laboració dels diferents 
mitjans de comunicació locals 
i comarcals.
La campanya ha agafat el 
model d’una acció similar del 
Consell Comarcal del Solso-
nès que es va iniciar fa vora 
tres anys, i que ha tingut un 
impacte social important i be-
neficiós al seu territori.
Una de les formes de violèn-
cia més ocultes en la nostra 
societat
Els impulsors de la campanya 
expliquen que l’envelliment de 
la població és “un fenomen 
important de transformació 
social”. En aquest nou esce-
nari, “cal estar molt alerta a 
les situacions de vulnerabilitat 
que poden patir les persones 
grans”, com el maltractament 
o l’abús físic, sexual, psicolò-
gic o emocional, l’abandona-

ment, la negligència o l’abús 
material o financer.
“Aquestes diferents expressi-
ons d’abús o omissió envers 
les persones grans són una 
de les formes de violència 
més ocultes en la nostra soci-
etat”, destaquen els promotors 
de Tracta’m bé, que arriba per 
tal d’evitar i donar a conèixer 
aquesta problemàtica social”.  
La campanya s’emmarca dins 
el programa ‘Pel bon tracte a 

les persones grans a la co-
marca de l’Anoia’. Es tracta 
d’una iniciativa liderada pel 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
que compta amb el recolza-
ment de la Generalitat de Ca-
talunya, la Diputació de Barce-
lona i l’Obra Social “la Caixa” 
per sensibilitzar i conscienciar 
la població i fer visible la pro-
blemàtica del maltractament 
de les persones grans.

REDACCIÓ / LA VEU

La  Junta  Directiva de la UEA  
reunida en data 18 de de se-
tembre va acordar la convoca-
tòria  d’ eleccions tal i com es-
tableix l’ article 33 dels Estatus 
de l’Entitat.  L’ Assemblea Ge-
neral Extraordinària tindrà lloc 
el dimecres 14 d’ octubre de 
2015 a les 18,00 h.,  a la sala 
d’actes de la UEA. 
En aquesta Assemblea s’ele-
giran els membres que forma-
ran part de la Junta Directiva i 
el President, prèvia presenta-
ció de candidatura. 
L’ordre del dia del dia de l’as-
semblea serà el següent:
1. Intervenció del President 
2. Eleccions  a President i  a 
membre de la Junta Directiva.
3. Torn obert de paraula. In-
formació negociacions amb 
la Unió Empresarial del Pene-
dès. 

REDACCIÓ / LA VEU

Igualada ja té a punt una nova 
edició de l’Octubre Solidari, 
una iniciativa coordinada per 
l’Ajuntament de la ciutat i Igua-
lada Solidària, amb el suport 
de la Diputació de Barcelona. 
Es tracta d’un conjunt de pro-
postes en què la cooperació i 
la solidaritat prenen un desta-
cat paper a l’agenda local, on 
totes les entitats d’Igualada 
Solidària proposen un extens 
programa d’actes, que segons 
el tinent d’alcalde de Coope-
ració, Fermí Capdevila, ens 
ha de permetre “seguir refle-
xionant, avaluant i planificant 
com fer una societat compro-
mesa amb la cultura de la to-
lerància, del respecte i de la 
lluita contra les desigualtats 
tant socials com econòmiques 
que pateixen tantes persones i 
tants pobles en el món”.  
En aquest sentit, l’Octubre 
Solidari posarà èmfasi en la 
crisi humanitària de Síria. Així 
doncs, el dijous 22 d’octubre, 
a les 19h, es durà a terme a 
l’Espai Cívic Centre una  xer-
rada sobre aquest tema or-
ganitzada per Amnistia Inter-
nacional, a càrrec de Pamela 
Urrútia, investigadora de l’Es-
cola de Cultura de Pau (UAB) i 
de Montserrat Jiménez, d’Am-
nistia Internacional Anoia. 
El  tret de sortida a l’Octubre 
Solidari el donarà la Mostra 
d’Entitats Solidàries que se 
celebrarà a la plaça Cal Font 
el proper dissabte, 3 d’oc-
tubre, a partir de les 17h. 
Les entitats podran aprofitar 

Arriba una nova edició de l’Octubre Solidari amb una vintena de 
propostes, amb la mirada posada a la crisi dels refugiats de Síria

aquesta jornada per a fer di-
fusió de la seva acció entre el 
conjunt de la societat igualadi-
na i per a contribuir a enfortir 
una consciència col·lectiva de 
compromís. La Mostra inclou-
rà una cercavila pel centre de 
la ciutat amb elements de la 
imatgeria de la Festa Major, 
una sessió de contes adreçats 
als infants, la presentació del 
llibre de contes Amarg, dolç, 
suau. Infants sahrauís: Tres 
tes, tres realitats, i degusta-
cions del cafè de comerç just 
anomenat Cafè Igualada. 
 
Activitats per a 
tots els públics
A més, durant tot el mes hi 
haurà una vintena d’activitats 
per a tots els públics. La xer-
rada sobre Les nou condici-
ons d’un món sense pobresa, 
organitzada per l’Associació 
Responsables, l’1 d’octubre; 
la presentació del Cafè Igua-
lada i la xerrada sobre el Co-
merç Just, a càrrec d’Alternati-
va3 i la Fundació Grup Tercer 
Món Mataró, el 5 d’octubre; la 
3a Jornada Peruana organit-
zada pels Amics de Manitos, 
el 10 d’octubre; la xerrada Pa-
ïsos envaïts, països oblidats, 
sobre refugiats sahrauís, pa-
lestins i kurds, el 16 d’octubre; 
la Cursa Popular per la Pau, 
el 18 d’octubre; una xerrada 
sobre voluntariat al Senegal, 
el 19 d’octubre; la presentació 
del llibre Memòria d’Ararat en 
motiu dels 100 anys del geno-
cidi armeni, el 20 d’octubre; el 
sopar tertúlia Nepal, després 

del terratrèmol organitzada 
per Petit Món, 23 d’octubre; el 
Concert per 
la Pau a càrrec de la Coral 
Merlet i Mig To, el 24 d’octu-
bre; la Caminada Solidària or-
ganitzada per ACAPS Anoia, 
el 25 d’octubre; la projecció 
de la pel·lícula Un món que no 
és el nostre, el 30 d’octubre; o 
la presentació del llibre Òscar 
Romero, bisbe dels pobles, 
del pare Bernabé Dalmau, el 
14 de desembre.  
 
Exposicions
L’octubre serà també ocasió 
per visitar diferents exposici-
ons: la mostra de Mans Unides 
d’Igualada que es podrà veure 
a Santa Maria des del 30 de 
setembre; l’exposició Canvi de 
Rumb a l’Espai Cívic Centre, 
de l’1 al 15 d’octubre; l’expo-
sició de fotografies Construim 
somnis impossibles, L’Índia de 
la Fundació Vicente Ferrer, del 

2 al 30 d’octubre al Vestíbul 
de l’Ateneu; la mostra No a la 
Pena de Mort, del 19 d’octubre 
al 2 de novembre, a l’Espai Cí-
vic Centre; l’exposició Darrera 
de les màscares hi ha perso-
nes, Cooperem en educació, 
del 16 al 29 d’octubre, a la 
Biblioteca; i una exposició de 
fotografies sobre els campa-
ments de refugiats sahrauís a 
la Galeria del Passatge, del 16 
al 31 d’octubre. 
 
Nou butlletí 
d’Igualada Solidària 
Dins del context de l’Octubre 
Solidari, properament es re-
partirà a totes les llars igua-
ladines l’edició número 18 del 
butlletí d’Igualada Solidària. 

En aquesta revista, a més de 
trobar informació detallada 
de tota la programació que 
es durà a terme aquest mes 
d’octubre, també s’hi poden 
llegir dos reportatges sobre el 
conflicte humanitari de Síria i 
sobre les conseqüències del 
terratrèmol del Nepal, a més 
de la informació de contacte 
de totes les entitats que for-
men part d’Igualada Solidària. 
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IGUALADA / LA VEU

Responsables de l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC) 
del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès han visitat aquest 
dimarts, 29 de setembre, 
l’Ajuntament d’Igualada per 
conèixer de primera mà el fun-
cionament de l’oficina homò-
loga que el consistori igualadí 
va posar en marxa el gener 
de 2014. Els responsables de 
l’OAC igualadina i del depar-

tament municipal d’Organit-
zació, han realitzat una visita 
guiada per aquest servei, si-
tuat a la planta baixa del seu 
edifici central. L’objectiu de 
l’Ajuntament a l’hora de posar 
en marxa la nova OAC va ser 
el  de fer una administració lo-
cal cada cop més propera al 
ciutadà, més professional en 
la seva acció i més senzilla i 
intuïtiva en tots els seus trà-
mits.

Responsables del Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès 
visiten l’OAC de l’Ajuntament 
d’Igualada

Dilluns 5 d’octubre de 10 a 12h 
al Vinseum, la Fundació Pro-
Penedès organitza junt amb 
l’Obra Social de “la Caixa” la 
“Jornada per la integració la-
boral: un valor social per l’em-
presa”. A l’acte hi col·laboren 
també l’ADEPG, la UEP, Grup 
UVIPE de l’AVC i l’Institut del 
Cava.
La finalitat d’aquesta jornada 
és sensibilitzar les empreses 
del territori de la Responsa-
bilitat Social Empresarial, que 
fomenta la contribució activa i 
voluntària de les empreses a la 
millora social. Des de la Fun-
dació Pro-Penedès es treballa 
amb empreses per tal d’inserir 
a les persones amb discapa-
citat i risc d’exclusió social del 
nostre territori. En aquest sen-
tit la Jornada comptarà amb el 
testimoni i experiència de les 

empreses Casa Ametller i De-
cathlon. Les dues empreses i 
la Fundació Pro-Penedès col-
laboren des de fa anys con-
tractant persones que neces-
siten un itinerari d’inserció.
A la Jornada hi intervindran 
l’Alcalde de Vilafranca, el Sr. 
Pere Regull i el Director Ter-
ritorial de CaixaBank de Bar-
celona, el Sr. Jordi Nicolau i 
es podrà escoltar la ponència 
sobre Responsabilitat Social 
Empresarial a càrrec del soci-
consultor de Vector 5, el Sr. 
Josep Maria Canyelles.
La Jornada per la integració 
laboral és oberta a totes les 
empreses i entitats que vul-
guin participar-hi. Només cal 
confirmar l’assistència a co-
municacio@propenedes.com 
o trucant al 93 817 05 88.

Jornada per la Integració Social que 
organitza la Fundació Pro-Penedès 
i Obra Social “la Caixa”

La gala dels III Premis Vinari, 
el concurs de vins de Catalu-
nya, dedicarà la nit del 9 d’oc-
tubre a promocionar l’excel·-
lència del sector vitivinícola 
i premiarà els millors vins de 
l’edició 2015. Enguany, s’han 
inscrit 839 vins en total, dels 
quals s’han classificat 122 re-
ferències que es van jutjar en 
l’últim tast del passat 14 de se-
tembre al Celler de Rubí.
D’aquests vins finalistes es 
descobriran els màxims gua-
nyadors de les diferents ca-
tegories del concurs i es lliu-
raran els guardons dels Vinari 
d’Or, Vinari de Plata, Vinari de 
Bronze i Gran Vinari d’Or de 
l’any, el que hagi obtingut la 
màxima puntuació per sobre 
de tots els vins  presentats. 
A més, es concedirà el Premi 
Monvínic a la trajectòria d’una 
personalitat destacada del pa-
norama del vi català.

Vilafranca del Penedès, la 
seu de la cerimònia dels 
Premis:
L’acte de lliurament dels Pre-
mis tindrà lloc a l’Auditori de 
Vilafranca del Penedès, a par-
tir de les 21:30 hores, i serà 
retransmès en directe per Pe-
nedès TV, per internet en els 
portals de VADEVI.cat i www.
vinari.cat i amb la cobertura 
especial de Catalunya Ràdio.
El periodista Xavier Graset i 
l’actriu Txe Arana presentaran 
l’espectacle de la nit amb es-
quetxos de famosos i perso-
nalitats de l’actualitat catalana, 
en una vetllada on es donaran 
cita unes 400 professionals, 
màxims exponents del sector 
vitivinícola català, així com la 
representació de les autoritats 

del món empresarial, polític i 
social.
Tots els assistents gaudiran al 
final de l’acte amb el tast dels 
vins guanyadors de la gran nit.

L’edició 2015:
El jurat professional ha estat 
integrat pels millors somme-
liers, enòlegs, crítics i perio-
distes especialitzats de Ca-
talunya que han decidit en 
12 tastos a cegues i sobre el 
territori, els millors vins cata-
lans de les 12 denominacions 
catalanes a concurs. S’ha 
comptat amb la col·laboració 
activa de l’Associació Cata-
lana d’Enòlegs i Sommeliers 
(ACE i ACS, respectivament) 
i el jurat ha estat integrat per 
80 professionals, com Josep 
Pelegrín, Millor Sommelier de 
Catalunya 2014 i 2015, Anna 
Casabona, presidenta de 
l’ACS Tarragona, Àngel Gar-
cía Petit, enòleg i professor 
d’estudis d’enologia a l’IES 
Sarrià, Montse Nadal, coordi-
nadora dels estudis d’enologia 
i sommelieria de l’URV, Mont-

se Velasco, sommelier Premi 
Nas d’Or, Xavier Bassa, Mi-
llor Sommelier de Catalunya 
2012, entre d’altres.
En aquesta tercera edició del 
concurs, s’ha comptabilitzat 
un increment del 7% respecte 
l’any anterior, i també s’ha de-
dicat una edició específica als 
vermuts, celebrada a Reus el 
passat mes d’abril.
Els Premis Vinari s’organitzen 
pel portal VADEVI.cat amb el 
suport de diferents entitats i 
organitzacions del sector em-
presarial. La gran nit dels vi 
català és possible gràcies el 
patrocini principal de Caixa-
Bank, i com a patrocinadors 
oficials l’Ajuntament de Vila-
franca del Penedès i Monví-
nic. El tast final va ser patroci-
nat per l’Ajuntament de Rubí, 
i amb l’ajuda de l’ACE, l’ACS, 
Varias Impressors, Larousse, 
el suport de l’INCAVI i Pro-
deca i les 12 DO catalanes. I 
com a mitjans oficials el diari 
El Món, Catalunya Ràdio i Pe-
nedès TV.

Premis Vinari 2015, la gran 
nit dels vins catalans

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

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon mòbil:
Mail:

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

amb la 
col·laboració de

SORTEGEN
2 entrades 
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Tot just encetada la tardor i 
passades les calorades de 
l’estiu, a Calaf es comença a 
treballar, un any més, en els 
Pastorets. 
Aquesta serà una tempora-
da de pastorets ben especial 
pels calafins i per tothom que 
estima les tradicions, el teatre, 
el Nadal i l’espectacle. Aquest 
any es celebra el 90è aniver-
sari de la primera represen-
tació dels Pastorets de Calaf, 
una data important per con-
vidar a tothom a participar-hi, 
a venir a Calaf, a gaudir d’un 
magnífic espectacle de Nadal 
i en definitiva a dir: Aquest any 
Calaf, la Capital dels Pasto-
rets!!!
Aquesta setmana han comen-
çat les primeres trobades amb 
els més de 200 actors i tècnics 
que fan possible encetar una 
nova temporada de pastorets. 
Treball, vestuaris, guions, as-

sajos i noves propostes fan 
que a Calaf tothom ja en parli.
I de nous projectes, per 
aquest any d’aniversari, no en 
falten. Els responsables els 
van desgranar, un per un, en 
la presentació que es va fer el 
dissabte ala tarda al Casal de 
Calaf.
Els pastorets del 90è aniver-
sari tindran un nou director, el 
Josep Garriga, calafí de tota 
la vida i vinculat als pastorets 
des de ben petit, on encara 
actua fent el paper d’en Jere-
mies . També es renova una 
part dels decorats millorant-
ne l’espectacularitat, ja si està 
treballant.
L’apartat musical es renova 
completament amb  un nou 
enregistrament i edició de la 
música dels Pastorets de Ca-
laf. L’autor de la música origi-
nal dels pastorets, escrita ex-
pressament,  és del prestigiós 
compositor Mn. Valentí Mise-

Els Pastorets de Calaf comencen a preparar 
el seu 90è aniversari

rachs i Grau que ha comple-
tat, revisat i adaptat aquesta 
obra de l’espectacle actual de 
la qual se’n farà un enregis-
trament de qualitat que serà 

incorporat a les representaci-
ons dels pastorets de forma 
permanent. L’enregistrament 
es farà amb la participació de 
la Cobla Sant Jordi – Ciutat de 
Barcelona i el Cor ARSinNO-
VA.
Així doncs, aquest any s’in-
corporarà una banda sonora 
única, amb una interpretació i 
qualitat actuals per fer lluir tant 
la composició com l’especta-
cle d’un dels millors pastorets 
de Catalunya, els Pastorets de 

Calaf. 
També s’està treballant en 
l’elaboració d’un atractiu pro-
grama d’activitats paral·leles 
per a la commemoració del 
90è Aniversari, de les quals 
se’n podrà gaudir durant tota 
la temporada de pastorets: 
Jornada Tècnica de Pastorets, 
Jornades Gastronòmiques de 
Pastorets i exposicions sobre 
la dilatada vida dels Pastorets 
de Calaf. 

ÒDENA / LA VEU

Continuant amb el Cicle de 
concerts a les capelles de 
Can Macià i de Sant Miquel, 
aquest proper divendres 2 
d’octubre actuarà AcordCello, 
format per l’odenenc Edmon 
Bosch (violoncel) i En Marc 
Jiménez (acordió). Aquesta 
vegada serà a la sala de plens 
de l’Ajuntament, a les 9 del 
vespre.
Com a duet neix a principis 
d’aquest any i vol transmetre 
emocions, donar els matisos 
necessaris i, finalment, trans-
portar a cadascuna de les 
persones que formen part del 
públic a indrets que, sovint, 
ni tan sols poden imaginar. 
Crear una atmosfera per tal 
que, el que un dia un autor va 
plasmar en un paper, sigui es-
campat arreu amb sensibilitat 
i respecte vers l’obra original.
Avui en dia, tenim la sort de 

poder accedir a la majoria de 
textos musicals: clàssics i con-
temporanis, versions i adapta-
cions de tot tipus.  Disposem 
de mitjans que ens obren un 
ventall de possibilitats per po-
der convertir una peça, apa-
rentment innocent, en un riu 
de sensacions o simplificar 
una obra orquestrada en una 
peça senzilla i emocional ca-

Arriba el torn de l’AcordCello al cicle de concerts

paç de remoure racons obli-
dats.
La partitura i el llarg camí fins 
a la seva interpretació: aques-
ta és la nostra raó de ser com 
a professionals i, amb ella, la 
voluntat d’aportar una experi-
ència sensorial que desperti 
un món de records i vivències 
tan íntimes com extraordinàri-
es.

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

PER PUBLICITAT

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com

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

Per més informació truca al tel. 93 804 24 52
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..............................................

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:

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
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Fins el proper diumenge tin-
drà lloc la 24ª Setmana de la 
Gent Gran, conjunt d’activitats 
adreçades als avis i àvies de 
Montbui, i que es realitzen des 
del passat 22 de setembre.
D’entre les activitats realitza-
des sobresurt el cinefòrum 
realitzat dimecres passat a la 
Sala de Petit Format Mont-
Àgora, i on més de setanta 
persones van poder veure i 
comentar la pel·lícula suïssa 
“Las chicas de la lencería”, 
activitat organitzada i promo-
guda per l’Obra Social La Cai-
xa. Aprofitant la Setmana de la 
Gent Gran també ha començat 
un taller per a gent gran que 
porta per títol “Entrena per un 
envelliment sostenible” i que 
es realitzarà tots els dimarts 
fins el proper 17 de novembre 
a La Vinícola.
Tampoc no hi va faltar una 
xerrada sobre seguretat ciu-
tadana, organitzada conjun-
tament per la Policia Local de 
Montbui i el cos de Mossos 
d’Esquadra. La xerrada va do-
nar pautes i consells als avis 
montbuiencs tant sobre segu-
retat viària com també sobre 
seguretat ciutadana.
Divendres passat va arribar 
un dels plats forts de la Set-
mana de la Gent Gran, amb 
una Tarda d’Humor i un reci-
tal de l’humorista calafí David 
Vilaseca, que va fer les delí-
cies del públic assistent a la 
Sala-Auditori de Mont-Àgora. 

Més de 200 persones van 
gaudir amb un recital que va 
finalitzar amb un emocionant 
homenatge per part de l’enti-
tat “Artesanas de Corazón” a 
Paco Rodríguez Carrillo, col·
laborador de l’entitat, i crea-
dor d’una cançó d’homenatge 
a les components d’aquesta 
entitat. Els responsables de 
l’entitat Salvador Morodo i 
Mari Carmen Quijano, i l’Alcal-
de Teo Romero van lliurar una 
placa conmemorativa a Paco 
Rodríguez per la seva desin-
teressada col·laboració.
Durant l’acte l’alcalde Teo Ro-
mero va agrair “la gran tasca 
que realitzeu des d‘ Artesanas 
de Corazón. Amb el vostre es-
forç, i des del voluntariat esteu 
fent una gran feina en benefici 
de Montbui. No puc sino agra-
ir una vegada més tot el que 
esteu duent a terme al nostre 
municipi”. Va cloure la jornada 
de divendres la inauguració 
de l’exposició dels treballs re-
alitzats pels avis i àvies que 
prenen part en els “Tallers de 
Pintura i Pachwork” que es po-
den veure al vestíbul de Mont·
Àgora durant els propers dies.
Una de les activitats tradicio-
nals de la Setmana de la Gent 
Gran va ser la Caminada a 
peu des del Nucli Urbà i fins 
l’Ateneu del Nucli Antic, amb 
esmorzar per a la gent gran i 
ball. Durant aquesta tradicio-
nal activitat es va fer el lliura-
ment d’una placa al matrimoni 
de més edad del Nucli Antic 

format per Francesc Torres 
Comellas i per Maria Concep-
ció de Clasca Arnó. L’acte va 
comptar amb la presència de 
l’Alcalde Teo Romero, la regi-
dora de Benestar Social i Ciu-
tadania Aurora Fernández i el 
president de la junta de l’As-
sociació de la Gent Gran de 
Montbui, Joan Compte.
Durant aquest acte l’alcalde 
Teo Romero va recordar que 
dos dels grans reptes d’aquest 
mandat municipal seran “l’am-
pliació del Centre de Dia amb 
noves places i també la cre-
ació de la Residència de la 
Gent Gran, que volem que 
sigui aquell espai de màxima 
qualitat i excel·lència que es 
mereixen els nostres avis i àvi-
es”. El batlle va agrair l’esforç 
de tota la junta del Casal de la 
Gent, encapçalada per Joan 
Compte i va convidar “els avis 
i àvies del municipi a continuar 
gaudint d’aquestes activitats 
merescudes, en un col·lectiu 
el de la Gent Gran que està 
ajudant a tirar endavant a mol-
tes famílies. El suport familiar 
i la feina dels avis i àvies és 
avui en dia fonamental”. 
Aquest dimarts els avis i àvies 
de Montbui van fer una excur-
sió en autocar fins a la Costa 
Brava. La sortida va incloure 
dinar-ball al restaurant “La 
Terrassa” de Platja d’Aro. 

Activitats pendents
Les activitats continuaran 
aquest dimecres 30 de setem-
bre amb una competició de 
“Petanca”. Es disputarà a dos 
quarts de cinc de la tarda a les 
pistes de La Vinícola. 
El dijous 1 d’octubre es farà el 
tradicional Ball a La Vinícola, 
amb Joan Altarriba, i el diven-
dres, a partir de les sis de la 

Diumenge, un gran dinar per cloure la 24a. Setmana 
de la gent gran de Montbui

MONTBUI / LA VEU

La Biblioteca Mont-Àgora 
posa en marxa un nou curs 
del Club de conversa i lec-
tura en anglès donat l’èxit i 
l’interès de les edicions an-
teriors. Aquest club constarà 
de dues sessions mensuals 
i alternarà les lectures de lli-
bres amb temes d’actualitat, 
amb el propòsit d’atendre 
una necessitat que s’obser-
va des de fa temps. Les ses-
sions estaran conduïdes per 
Gal·la Pons Torra, llicencia-
da 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 començarà a l’oc-
tubre i finalitzarà el juny de 
l’any vinent. Es combinaran 
les lectures de llibres interes-
sants amb diversos temes 
d’actualitat, per tal que els 
participants puguin practicar 
al màxim possible la conver-
sa per parelles. Els llibres de 
lectura procediran de la bibli-
oteca, que en distribuirà un 
exemplar a cada participant. 
Les persones interessades 
en participar en aquesta acti-
vitat cal que s’adrecin a la Bi-
blioteca Mont-Àgora de Sta. 
Margarida de  Montbui per 
fer la inscripció i recollir els 
llibres. El curs és gratuït, no-
més cal abonar 6 euros per a 
la inscripció. (Passeig Cata-
lunya, s/n – Tel. 938052666)

Conversa en anglès a la 
biblioteca Mont-Àgora

tarda, es durà a terme un re-
cital musical a Mont-Àgora. 
Hi actuaran els “Trobadors de 
Montbui”. Aquest recital finalit-
zarà a les vuit de la tarda. 
El dissabte 3 d’octubre, a par-
tir de les 11 del matí, els jar-
dins de l’ajuntament acolliran 
una Tirada de Bitlles i el diu-
menge 4 d’octubre finalitzarà 
la 24ª Setmana de la Gent 

Gran amb el tradicional Dinar 
de l’Avi, a Mont·aQua, on es 
retrà homenatge a la parella 
de més edad del Nucli Urbà, 
formada per Antonio Cervera 
Ortega i per Trinidad García 
Camacho. També s’homenat-
jarà les parelles del municipi 
que compleixen 50 anys de 
matrimoni o convivència.

Homenatge als avis del nucli antic

Homenatge de Artesanas del Corazon a Paco Rodríguez Carrillo

Exposició de la Setmana de la Gent gran
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Aquest proper dissabte tindrà 
lloc a l’espai de Salut i Esport 
Mont-aQua la 27a edició de la 
Festa de l’Esport de Montbui. 
La gala, que serà presenta-
da per la periodista anoienca 
Noèlia Platero, estarà ame-
nitzada pel grup de “jumping 
fitness” “The Pasbàsic Jum-
pers”, per un duet infantil de 
balls de saló, i també per un 
grup d’alumnes del mateix es-
pai Mont-aQua que realitzarà 
una exhibició d’activitats diri-
gides.
En primer lloc es farà el lliura-
ment del premi als finalistes 
escolars. En aquesta catego-
ria són finalistes Raúl Rubio i 
Joel Hernández (AMPA Antoni 
Gaudí), Erik Sánchez i Claudia 
García (AMPA Garcia Lorca), 
Nacho Fajardo i Alexandra Vi-
ves (AMPA Montbou) i María 
Vivar i Ana Espinar (AMPA Ins 
Montbui). 
A continuació es lliurarà el pre-
mi als finalistes foranis, que en 
aquesta ocasió són el jugador 
de l’Igualada Hoquei Club 
Dani López, la competidora de 
taijitsu del Club Budokan Vi-

lanova del Camí Duna Marc-
hante, l’atleta del Club Atlètic 
Igualada Sheila Avilés. També 
el nedador del Club Natació 
Igualada Àlex Varea, la juga-
dora del primer equip del Club 
Futbol Igualada Mariona Mar-
sal, 
Tot seguit es repartiran les 
distincions als finalistes d’en-
titats, que en aquesta ocasió 
són Manel Pérez i Daniel Fer-
nández (Futbol Sala Montbui), 
Pedro Calvo i Adam Castaño 
(UE Sant Maure), Pau Trena-
do i Albert Pomés (Club Tennis 
Montbui), Antonio García i Jo-
aquim Cañizares (Club Tennis 
Taula Montbui), Abril Horcas i 
Paula Muñoz (Club Handbol 
Montbui), Josep Pons (Club 
Escacs Montbui), Marta Alon-
so i Karina Dueñas (Club Es-
portiu Montbui), Carlos Mo-
rales i Liu Capdevila (Hoquei 
Club Montbui), Bautista Mar-
tínez i Antonio Pulido (Club 
Petanca Montbui) i Luis Luque 
(Club Agility Montbui).
A continuació es durà a terme 
el lliurament de les mencions 
especials. 
L’equip aleví  del Club Tennis 

Montbui rebrà una menció pel 
títol de Campions de Catalu-
nya de la seva categoria, as-
solit després de completar una 
magnífica temporada.
Tammateix, es lliurarà una 
menció especial al mèrit es-
portiu als jugadors montbui-
encs del Club Handbol Igua-
lada José Luis Álvarez, Rubén 
Álvarez i José Antonio Rama-
llo, per haver contribuït a l’as-
cens del primer equip del Club 
Handbol Igualada.
Així, es lliurarà una menció 
especial al mèrit esportiu a 
l’equip prebenjamí “B” de 
l’AMPA Garcia Lorca, terceres 
en el campionat comarcal de 
gimnàstica rítmica. 
També es lliurarà una menció 
especial al mèrit esportiu a 
l’entrenador montbuienc del 
Futbol Club Fàtima Ramon 
González Holgado, per l’as-
cens aconseguit de Quarta a 
Tercera Catalana amb l’equip 
igualadí.
També es retrà homenatge a 
Noemí Redondo, per la seva 
tasca de dinamització de la 
gimnàstica rítmica a l’escola 
Garcia Lorca durant els dar-

rers vuit anys. 
I es reconeixerà la trajectòria 
de Juan Gámez, persona que 
com a directiu ha treballat per 
potenciar la Unió Esportiva 
Sant Maure. Tammateix es 
reconeixerà la tasca profes-
sional de Federico Palomino, 
persona que durant els dar-
rers 20 anys ha estat l’encar-
regat del manteniment de l’Es-
tadi Municipal de Futbol.
Alhora, es lliurarà una menció 
especial a un dels esportistes 
amb més projecció de Mont-
bui, Fidel Serra Díaz, un dels 
millors gimnastes de base.
També es reconeixerà el IV 
Torneig de Tennis Internaci-
onal Arcadi Manchón com a 
millor activitat organitzada du-
rant l’any 2015 a Montbui. 
I es lliurarà al Club Handbol 
Montbui una menció espe-
cial es reconeixement a l’or-
ganització de la IV Trobada 
de MiniHandbol, l’activitat de 
promoció més destacada de 
l’any. 
També es reconeixerà la I Pa-
tinada Solidària, organitzada 
per l’AMPA Antoni Gaudí, i el 
suport de diferents ciutadans 

Aquest proper dissabte es celebra a Montbui 
la 27a Festa de l’esport

i entitats per fer-la possible, 
amb una finalitat solidària i de 
col·laboració amb el Banc dels 
Aliments de Montbui.
El Club Petanca Montbui rebrà 
una menció especial pel seu 
25è aniversari.
I també es destacarà la I Due 
Trail com a la millor activitat 
esportiva de nova creació.
Es reconeixerà la tasca de’n 
Roger Madrid per la seva 
aportació durant moltes tem-
porades i en diferents ves-
sants a l’Hoquei Club Montbui.
I també es lliurarà una men-
ció especial al Club Esportiu 
Montbui, per la promoció de la 
gimnàstica en el municipi.
Com és habitual, un cop re-
alitzats els lliuraments de les 
mencions, es procedirà a co-
nèixer els noms dels guanya-
dors a les categories d’esco-
lars, entitats i foranis.
Els tiquets per assistir a 
aquesta nit-gala de l’Esport 
montbuienc, al preu de 12 eu-
ros, es poden adquirir a l’ajun-
tament de Montbui i a l’Espai 
de Salut i Esport Mont-aQua. 
La Festa de l’Esport comença-
rà a dos quarts de 10 de la nit.

ANOIA / LA VEU

Viure en un municipi on no hi 
hagi un servei municipal de 
consum no és cap entrebanc 
per conèixer i exercir els drets 
com a consumidor gràcies a 
les Unitats Mòbils d’Informa-
ció al Consumidor (UMIC) de 
la Diputació de Barcelona. 
Aquest mes d’octubre els con-
sumidors de 94 municipis de 
la demarcació podran presen-

tar-hi les seves consultes i re-
clamacions gratuïtament.
Les UMIC formen part del pro-
grama de l’Oficina Provincial 
d’Informació al Consumidor 
(OPIC) de Salut Pública i Con-
sum d’aquesta corporació. El 
seu equip tècnic dóna respos-
ta a les consultes i reclama-
cions que hi fan directament, 
de manera presencial, els 
ciutadans, i també atén imme-

diatament les consultes que 
es trameten telemàticament 
mitjançant la Bústia del Con-
sumidor, situada a cadascun 
dels més de 200 ajuntaments 
adherits a aquest servei.
El servei de l’OPIC està des-
tinat als ajuntaments que no 
disposen de serveis munici-
pals de consum i té com a 
finalitat bàsica defensar els 
consumidors i els seus drets. 

Les UMIC visitaran 94 municipis, aquest octubre

ROSICH MOTORS, S.L.  -  Av Països Catalans, 30  -  Pol.Ind. Les Comes -  08700 Igualada 
Tel . 938033650  -  Fax. 938051842  -  www.rosichmotors.com

LA GAMMA MÉS AMPLIA DʼEQUIPS
INDUSTRIALS NOUS I  DʼOCASIÓ
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La regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt va organitzar, el 
dissabte 26 de setembre a la 
tarda, la trenta-dosena edició 
del Concurs de Pintura Ràpida 
Infantil “Premi Gumersind Bis-
bal”. Hi va participar 41 nens 
i nenes, d’entre 4 i 11 anys, i 
l’activitat va tenir lloc a la plaça 
de l’Ajuntament.
Els guanyadors de les quatre 
categories van ser: de 3 a 5 
anys, Judith Cividanes, Aura 
Cots i Ona Mata; de 6 i 7 anys, 
Martina Duran, Alba Pérez i 
Sasha Ais; de 8 i 9 anys, Alba 
Cividanes, Ilea Priego i Rubén 
Salguero; i de 10 a 12 anys, 
Maria Soteras, Arlet Cots i Ar-
nau Miquel. El lliurament de 
medalles va anar a càrrec de 
l’alcalde, Santi Broch, de la re-
gidora de Cultura, Esther Tou-
riñán, i de la resta de regidors 
de l’equip de govern.
Com en les anteriors edicions, 
es va sortejar una bicicleta en-
tre tots els participants que li 
va tocar a l’Aura Cots i que era 
obsequi de l’Ajuntament. El 
jurat va estar format per Trini 
Riba, en representació de l’es-

cola Maria Borés, Roser Chi-
va, M. Teresa Brugués i Anna 
M. Gispert.
Els nens van pintar diferents 
ubicacions del municipi: els 
de 3 a 5 anys, el parc de Sant 
Galderic; els de 6 i 7 anys, el 
Cau Jove; els de 8 i 9 anys, la 
Font de la Petxina, i els de 10 
a 12 anys, les Tres Fonts. Tots 
els participants van rebre com 
a obsequi una bossa de llami-
nadures i el berenar.
Els dibuixos participants es 

Una quarantena de nens participen al Concurs 
de Pintura Ràpida Infantil de la Pobla

podran veure del 28 de se-
tembre al 2 d’octubre a la Bi-
blioteca Municipal mossèn 
Cinto Verdaguer, de les 5 de 
la tarda a les 8 del vespre. 
Aquesta activitat formava part 
de la programació de les Fes-
tes Culturals, que es va iniciar 
a principi de setembre i que 
s’allargarà els mesos d’octu-
bre i novembre amb diverses 
propostes, com un concert de 
música clàssica, una audició 
de rock melòdic i exposicions. 

LA POBLA DE C. / LA VEU

L’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt ha realitzat diver-
ses millores en tres rotondes 
del barri de les Garrigues, de 
la Pobla de Claramunt. L’actu-
ació, que s’ha portat a terme 
entre final d’agost i principi 
de setembre, ha consistit en 
anivellar el terreny, col·locar-

hi rocalla i plantar-hi oliveres 
i roures.
Les rotondes que s’han arran-
jat són les dels carrers Lleida, 
Girona i Manresa. L’obra l’ha 
executat Garden Anoia. Tot i 
que la major part de l’actuació 
ja està realitzada d’aquí unes 
setmanes es plantaran arbus-
tos.

Millores a diverses rotondes 
del barri de les Garrigues de la 
Pobla de Claramunt

LA POBLA DE C. / LA VEU

La regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt, a través del Cau 
Jove, ja ha donat a conèixer 
la programació d’activitats per 
als mesos d’octubre, novem-
bre i desembre. Tallers de cui-
na, de manualitats, una sorti-
da a PortAventura o una festa 
nadalenca són algunes de les 
propostes destinades al jovent 
poblatà.
Pel que fa als tallers de cuina 
se n’han programat tres: un de 
panellets, el dijous 29 d’octu-
bre; un de pizzetes i rollitos, 
el dijous 19 de novembre, i un 
de torrons, el dijous 17 de de-
sembre. Totes aquestes pro-
postes es faran de les 6 de la 
tarda a les 8 del vespre a la 
sala polivalent del Cau Jove i 
seran gratuïtes.
De tallers de manualitats se’n 
farà un de marcs per a l’habi-
tació, la setmana del 9 al 13 
de novembre, i un de decora-
cions nadalenques, del 7 al 18 
de desembre. La primera de 
les activitats proposades tin-
drà un preu de 2 €.

Del 19 al 24 d’octubre, els jo-
ves poblatans podran partici-
par en un campionat de jocs 
de taula, que es farà al llarg 
de la tarda a la sala polivalent 
i serà gratuït. I durant les va-
cances escolars de Nadal, es 
disputarà un torneig de Fifa 16 
Play 3, que es jugarà també al 
llarg de la tarda a la sala poli-
valent i serà gratuït. 
A més de totes aquestes pro-

Tallers, campionats, sortides i festes, propostes 
del Cau Jove de la Pobla de Claramunt per a la 
tardor-hivern

postes, per al dissabte 14 de 
novembre s’organitzarà una 
sortida a PortAventura amb 
motiu de Halloween i el di-
mecres 23 de desembre es 
farà una festa nadalenca. La 
programació de tardor-hivern 
també inclou una exposició 
sobre estimar, que es podrà 
visitar des de l’octubre fins al 
març a la sala polivalent. 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Aquest  darrer diumenge del 
mes de setembre, i just es-
trenada la tardor, anirem a 
fer una sortida a l’Alt Pene-
dès, ens espera alguna sor-
presa ben divertida.
Agafem el corriol que puja 
entre boscos des de Font –
Rubi i, poc a poc agafem al-
çada, a l’últim tram una mica 
mes enfilat però sense difi-
cultats. 
Arribem al castell i capella 
de Sant Miquel, els 40 cami-
naires d’aquest matí tenim 
unes meravelloses vistes, 
doncs per això a Font-Rubi  
se’l coneix com “ el balcó del 
Penedès”. Un cop fetes to-
tes les fotos que hem pogut, 
continuem caminant tranquil-
lament i poc a poc arribem al 
lloc previst per esmorzar.
Estem a la font de Comilles, 
un bonic paratge  on poder 
refrescar-nos i estar una es-
toneta de relax.
Visitarem les coves del Bolet, 
l’Omella i l’Arena, aquesta 
darrera es on ens fem la foto 
de grup.
I aquí la sorpresa, arribem a 
un lloc preciós on ens dona 
la benvinguda l’Agulla de 
Bandellós, un lloc pedregós 
però molt bonic, l’ humitat 
fa que la verdor arribi a tots 
els racons i, carai, com sor-
tim d’aquí? Només hi ha pa-

rets, però sorpresa, tenim el 
pas dels Lladres amagat, un 
lloc on hem de grimpar una 
mica, sempre amb l’ajuda 
dels company i una mena 
d’esglaó fet de fusta que ens 
ha portat en Julio tot el camí 
a l’esquena i tots acabem de 
descobrir per què. Però des-
prés, un cop dalt tots portem 
un somriure de satisfacció, 
es molt divertit!
Acabem la sortida al mateix 
lloc on hem començat.
Volem donar les gràcies als 
nostres vocal Julio Abad, Jo-
sep Balada, Marce Grados i 
Francesca Cullerés..
Nota sortida de Segovia, 
per aquelles persones ins-
crites per la sortida a las 
Hoces del Duratón, prevista 
pels dies 10 i 11 d’octubre, 
el dilluns dia 5 d’octubre a 
les 19h. es farà una reunió 
a la seu de la colla, per do-
nar tota la informació sobre 
aquesta sortida i també per 
resoldre qualsevol dubte que 
pugui sortir. Sortida dissabte 
10 d’octubre a les 4h. de Vi-
lanova del Camí de la para-
da del bus situada al costat 
de la rotonda de la carretera 
de la Pobla amb el carrer de 
Montserrat, (lloc habitual) i a 
les 4:15 d’Igualada a l’antiga 
Nac. II davant del Mercado-
na.

La colla excursionista de 
Vilanova del Camí a Font-Rubí
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La Fundació Privada Àuria i 
el CFS Can Titó tornen a col·
laborar aquesta temporada en 
un projecte d’oci inclusiu. Des 
del passat setembre, el club i 
la FAP van posar fil a l’agulla 
i van iniciar uns entrenaments 
de futbol sala com a activitat 
recreativa, un cop a la setma·
na, que es complementaran 
amb un partit cada mes o mes 
i mig.
L’objectiu del projecte social 
és bàsicament propiciar una 
activitat esportiva a les perso·
nes amb discapacitat, perquè 
ocupin el seu temps lliure de 
la manera que vulguin i amb 
la companyia que triïn. També 
volen sensibilitzar sobre la im·
portància que aquestes perso·
nes siguin les veritables prota·
gonistes de les seves accions i 
que gaudeixin de les mateixes 
oportunitats que la resta de la 
ciutadania per aconseguir un 
lleure inclusiu de qualitat.
El projecte social de CFS 
Can Titó Vilanova del Camí 
va començar a donar les pri·
meres passes el desembre de 
2014,  després d’una trobada 
amb motiu de ‘La Marató de 
TV3’ que va organitzar el club 
i en la qual van participar nois i 
noies de la FAP. En finalitzar la 
trobada molts nois i noies de 

la fundació van demanar con·
tinuar practicant el futbol sala. 
Així va ser com la seva il·lusió 
per formar part del club vilano·
ví ha acabat fent possible el 
seu somni.
I així va començar aquest pro·
jecte social. A mitjan febrer la 
FAP va convidar al club a una 
xerrada sobre l’oci inclusiu 
que els va fer obrir els ulls a ti·
rar quelcom endavant. Aquest 
mes de setembre es van re·
unir de nou amb la Fundació 
per començar a treballar en 
el projecte i han començat a 

El Can Titó i la FAP es donen la mà en un 
projecte social de lleure inclusiu

iniciar uns entrenaments de 
futbol sala com a activitat re·
creativa un cop a la setmana 
que es complementaran amb 
un partit de futbol sala, un cop 
al mes o mes i mig.
La FAP és una fundació que 
dissenya i ofereix serveis in·
tegrals de suport per l’autono·
mia i la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat o 
dependència; mitjançant so·
lucions de gestió innovadores, 
cooperatives, sostenibles i 
adaptades al projecte vital de 
cada persona.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Els Mossos d’Esquadra es·
tan reforçant la campanya de 
seguretat entre la gent gran 
davant el degoteig de casos 
de furts que estan registrant 
entre les persones d’aquest 
col·lectiu. La Policia Local de 
Vilanova del Camí s’ha fet 
ressò de la demanda de la co·
missaria central dels Mossos 
d’Igualada i des del Servei de 
Comunicació de l’Ajuntament 
vilanoví també s’està fent difu·
sió dels consells de seguretat 
més bàsics. 
Maria Argilés Vellet, una de les 
responsables de l’oficina de 
Relacions amb la Comunitat i 
Proximitat, explica que el perfil 
de persones grans a les quals 
s’adreça la campanya no té 
només a veure amb l’edat, 
que podríem situar·la entorn a 
l’edat de jubilació, sinó sobre·
tot amb la situació de vulne·
rabilitat d’aquestes persones, 
per exemple en el cas de les 
que viuen soles. Circumstàn·
cia que també aprofiten els 
autors d’aquest tipus de delic·
tes al carrer.
Argilés assenyala que un dels 
casos més habituals és el del 
furt de cadenes, polseres o 
altres joies. Els lladres aprofi·
ten la distracció de les perso·
nes al carrer per sostreure’ls 
aquests objectes de valor, de 
vegades amb una simple en·
caixa de mà o una abraçada 
espontània per agrair-los la 
informació o l’assessorament. 
També s’han trobat amb el cas 
d’algun robatori amb violència 
quan la víctima s’ha alertat de 
la situació i ha oposat resis·
tència.
Pel que fa als consells que la 

policia està difonent per mitjà 
de xerrades als casals cívics, 
díptics i espais informatius 
com aquest, es divideixen en 
mesures de protecció bàsi·
ques que s’han de prendre 
dins del domicili o al carrer. Al·
gunes són de sentit comú com 
per exemple, no obrir la porta 
sense identificar clarament 
la visita –ja sigui per mitjà de 
l’intèrfon, l’espiell o utilitzant el 
pestell· i no obrir a persones 
desconegudes, també s’ha de 
ser curós amb les dades per·
sonals que ens demanen per 
telèfon. La policia recomana 
tancar sempre la porta amb 
clau quan sortim de casa i no 
deixar-ne còpia que es pugui 
localitzar des de fora. I en el 
cas de perdre les claus, canvi·
ar el pany de la porta.
Pel que fa a les recomana·
cions que cal prendre al car·
rer, a banda de les mesures 
de precaució més lògiques, 
s’aconsella parar atenció a 
les distraccions provocades 
per estranys. No es tracta, 
diu l’agent de ser desconfiats, 
però tampoc de pecar d’excés 
de confiança.
En cas de ser víctimes d’un 
delicte els Mossos aconsellen 
trucar al telèfon d’emergènci·
es, el 112, que és un servei 
gratuït i dóna resposta imme·
diata les 24 hores del dia. I hi 
podeu sol·licitar qualsevol ser·
vei d’urgència: policia, bom·
bers, ambulància, etc. I una 
altra recomanació important, 
la de les 3M: en el cas que els 
autors del delicte fugin amb 
vehicle, prendre bona nota 
de la matrícula, el model i la 
marca.  

La Policia reforça els consells 
de seguretat entre la gent gran

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Un any més la Junta de l’AA.
VV. Barri Bonavista, amb el 
suport del Servei de Cultura 
de l’Ajuntament de Vilano·
va del Camí, ha preparat la 
tradicional excursió cultural, 
aquest any inclosa dins el 
programa del 25è aniversari 
de l’associació. La cita serà el 
diumenge 18 d’octubre i visita·
ran Ampuriabrava. 
El programa preveu la sorti·
da des del carrer Montserrat 
(Formigons Vilanova) a les 7 
del matí amb parada a l’Àrea 
del Montseny per esmorzar (a 
compte de cadascú). 
En arribar a Ampuriabrava do·

naran un passeig amb barca 
pels seus canals i a continua·
ció es desplaçaran a Castelló 
d’Empúries, per visitar el cen·
tre d’aquest pintoresc poble. I 
al migdia aniran cap a la Jon·
quera per anar a dinar al bufet 
lliure l’Escut.
L’import de l’excursió són 35€ 
i inclou: autocar, passeig amb 
barca i dinar.
Les reserves es poden fer al 
telèfon 93 806 06 08 fins el di·
marts 13 d’octubre.
D’altra banda, l’associació re·
corda que ja tenen a la venda 
el número de Loteria de Nadal 
que és el 78.608. Es pot trobar 
al local social Bar Bonavista. 

Sortida cultural a Ampuriabrava 
en el 25è aniversari de l’AAVV 
Bonavista

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Prop de dues·centes perso·
nes van gaudir diumenge de 
la primera sessió de cinema 
familiar de la temporada. Un 
cicle que es va inaugurar amb 
la Lego película, una divertida 
història premiada als Premis 
Bafta, com  a millor pel·lícula 
d’animació de l’acadèmia bri·
tànica.
+QCine, l’entitat que s’en·
carrega de la programació 
cinematogràfica a Vilanova 
del Camí ha encetat aquesta 
temporada amb novetats im·
portants com la col·laboració 
amb La Cuina de Can Papas·
seit. Un acord que permetrà 
la venda de crispetes i aigua 
per 1,80 €, i descomptes del 
10% en els menús de migdia i 
vespre els dies que hi hagi ac·
tivitat cinematogràfica.
La propera projecció de ci·
nema familiar es farà el 25 
d’octubre i portarà a Can Pa·
passeit la historia de Los Box·
trolls, una comunitat de cria·
tures trapelles que adopten 
un nen orfe anomenat Eggs i 

el dolent de la pel·lícula Archi·
bald Snatcher, qui per sobre 
de qualsevol cosa, acabar 
amb els Booxtrolls.
També s’ha programat per al 
31 d’octubre el primer Festival 
de curts de terror, un certamen 
que segons els organitzadors, 
Javier Pérez-Vico i Raül Bo·
cache permetrà veure els mi·
llors i més espectaculars curts 
de por del cinema espanyol. 
La projecció dels curts selec·
cionats tindrà lloc de 7 a 9 

+QCine enceta amb gran èxit la 4a temporada de 
cinema familiar amb la “Lego película”

del vespre i el curt guanyador 
s’endurà un premi de 250 €. 
Després de la gala, es podrà 
veure la pel·lícula Expediente 
Warren: The Conjuring, ba·
sada en la història real d’una 
investigació portada a terme 
pels parapsicòlegs Lorraine i 
Ed Warren a principis del 70 
a la granja familiar Perron a 
Rhode Island. Una història pa·
ranormal i plena d’esperits no 
apta per a porucs.
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La plaça del Mercat es va om-
plir de gom a gom gràcies a la 
iniciativa comercial Vilashop-
ping nit de tapes. Una activitat 
comercial, festiva i gastronò-
mica que en aquesta primera 
edició va aplegar una vintena 
llarga de parades. Comerços 
tradicionals, artesans i enti-
tats van instal·lar-se a la plaça 
del Mercat per promocionar 
els seus productes i serveis 
i, per primera vegada, també 
s’hi van afegir una desena de 
restauradors locals que van 
resultar un gran atractiu per a 
la festa i per a la població. 
Durant tota la tarda hi va haver 
públic a la mostra però que va 
ser al voltant de les vuit de la 
tarda quan es va donar el punt 
més àlgid de visitants. Molta 
gent feia cua per comprar els 
tiquets per a degustar les ta-
pes que oferien els diferents 
establiments i que han estat 
d’allò més variades: pizza, 
creps, truita de patates i de 
verdures, escalivada, humus, 

callos, miniburguers... En el 
moment més interessant de 
la vetllada, passats dos quarts 
de deu del vespre, la pluja es 
va encarregar però de posar 
el punt i final a l’activitat, molt 
abans del què estava previst. 
El regidor de Promoció Eco-
nòmica, Jordi Barón, assegura 
que el fort ruixat que va cau-
re en 10 minuts, no va donar 
temps a reaccionar ni a para-
distes, que van haver de re-
collir a corre-cuita el material 
per salvar-lo de la pluja, ni als 
organitzadors, que van haver 
de suspendre el concert amb 
el grup CyBee, només deu mi-
nuts després de començar.
Des de Promoció Econòmica 
es va buscar una alternativa 
per no perdre l’actuació del 
grup i se’ls va convidar a fer 
un acústic a l’interior del Mer-
cat Municipal, una iniciativa 
improvisada, explica Barón, 
que malgrat tot, va ser força 
aplaudida pel públic assistent. 
El regidor de Promoció Econò-
mica ha fet una valoració molt 

El Vilashopping omple la plaça del Mercat i planta 
cara al mal temps

positiva d’aquesta primera 
edició del Vilashopping nit de 
tapes. Assegura que, malgrat 
la pluja, tan comerços com 
restauradors estan satisfets 
dels resultats tot i que aquesta 
setmana faran una valoració 
més acurada amb cada un 

d’ells. Barón creu que la con-
tinuïtat del Vilashopping està 
assegurada. 
El regidor també ha avançat 
que des de l’àrea de Promoció 
Econòmica ja han començat 
a treballar per organitzar una 
nova fira de comerç de cara a 

Nadal. Una fira que esperen 
fer plegats amb la nova asso-
ciació del comerç de Vilanova 
que Baron creu que podria es-
tar constituïda abans del pro-
per mes de desembre. 

IGUALADA / LA VEU

La regidoria de Participació 
Ciutadana ha dissenyat una 
enquesta per demanar a la 
ciutadania que valori els dife-
rents actes de Festa Major. El 
projecte segueix la línia inicia-
da pel govern anterior i busca 
aproximar la política local als 
veïns i veïnes de Vilanova del 
Camí i recollir també les seves 
propostes.
Sergi Pérez, regidor de Parti-
cipació Ciutadana, aposta per 
aquest tarannà més obert i per 
ampliar els canals de participa-
ció amb la ciutadania. Aquesta 
enquesta, assegura Pérez, és 
un pas més en aquest sentit. Hi 
poden participar petits i grans, 
ha dit, perquè ens interessa 
tant el que opinen els pares 
com el que pensa la quitxalla, 
o els joves. 
Assegura que la puntuació que 
se li doni als actes és impor-
tant però el regidor dóna més 
valor a l’apartat de suggeri-
ments a partir del qual podrà 
saber quins actes han funcio-
nat, quins cal canviar i quines 
són els preferències del públic, 
tenint en compte també les se-
ves edats.
L’enquesta s’ha dissenyat 
agrupant les activitats segons 
la seva temàtica: concerts i ac-
tuacions: actes de cultura po-

pular i tradicional; actes infan-
tils; actes juvenils i actes per 
a tots els públics. L’enquesta 
també dedica un apartat espe-
cial a la promoció i publicitat de 
la Festa Major. Intenta conèi-
xer per quin o quins mitjans la 
ciutadania ha rebut informació 
d’aquest esdeveniment.
Al final de l’enquesta es dema-
na també una valoració global i 
s’ofereix un espai per fer-hi les 
observacions que es conside-
rin oportunes. Al regidor Sergi 
Pérez li agradaria que la ciu-
tadania utilitzés aquest espai 
per fer-li arribar les seves pro-
postes de millora per intentar 
introduir-les, en la mesura del 
possible, en la propera edició 
de la Festa Major. 
L’enquesta, que és anònima, 
es farà arribar a les llars vila-

novines en la propera edició 
del butlletí municipal però tam-
bé es podrà trobar als edificis 
municipals i al web: www.vi-
lanovadelcami.cat. El regidor 
confia en el bon criteri dels par-
ticipants i en la sinceritat de les 
respostes. 
Pérez vol obrir aquesta en-
questa valorativa als diferents 
grups de l’oposició amb l’ob-
jectiu que també els facin arri-
bar les seves propostes. Algun 
regidor ja ho va fer durant la 
darrera sessió ordinària. 
Les enquestes es podran tro-
bar a partir de dilluns, 28 de se-
tembre, als edificis municipals i 
al web de la corporació i a par-
tir de la setmana vinent també 
al butlletí Vilanova Informació. 
El termini per recollir-les s’ha 
fixat per al 24 d’octubre.

El govern vilanoví enceta un nou procés de 
Participació Ciutadana per millorar la Festa Major

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Divendres es va retirar part 
d’una pedra de gran tonat-
ge que va caure en un camí 
ubicat just per sobre de Can 
Bernades, al terme munici-
pal de Vilanova del Camí. La 
pedra es va desprendre uns 
dies abans per l’efecte de les 
darreres pluges, segons ex-
pliquen des dels Serveis Tèc-
nics.

Els voluntaris de Protecció Ci-
vil van informar-ne a l’Ajunta-
ment perquè la pedra impos-
sibilitava el pas dels vehicles 
d’emergència.
L’empresa Plumàrids,S.L va 
treballar durant tot el matí per 
retirar part de la pedra mentre 
que l’altre part, que ja no obs-
taculitza el camí, s’ha deixat 
en una vora.

Es retira una pedra de gran 
tonatge que obstaculitzava el 
camí de Can Bernades
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ÒDENA / LA VEU

Aquest diumenge 27 de se-
tembre es va celebrar la 22a 
edició de la Festa de l’avi soci 
del Casal d’Avis d’Òdena. Pri-
mer es va fer la tradicional 
missa dels diumenges dita pel 
mossèn Eduard Flores a l’Es-
glésia Sant Pere Apòstol, que 
quedà plena, i seguidament 
els mateixos familiars i cone-
guts de  la iaia i l’avi home-
natjats per ser els més grans i 
socis vn anar cap a la seu del 
Casal situada al carrer Jaume 
I, 28.
La iaia homenatjada va ser la 
Carme Figueras Domènech, 
de 86 anys i l’avi, En Pedro 
Cervera Burón, de 85 anys. Al 
mateix Casal el president de la 
junta del Casal, Joan Ribera, 
va encetar els discursos i es 
va mostrar pessimista perquè 
durant el dia a dia hi ha poca 
assistència d’avis al Casal. 
Després l’alcalde Francisco 
Guisado va agrair la tasca feta 
a tota la junta del Casal d’Avis 
i procurà mirar amb optimisme 
el futur del Casal amb algun 
nou projecte. L’alcalde recor-
dà que el marit de la Carme Fi-
gueras va ser alcalde d’Òdena 
i a la vegada parlà de l’origen 
català, d’ella i de l’extremeny, 
d’ell, referint-se als dos avis 
homenatjats.
Els regidors Valentín Robles 
i Amparo Hernández van ser 
els encarregats d’entregar un 

ram de flors a cadascun dels 
dos avis socis homenatjats i 
l’alcalde i la regidora Vanessa 
Massons van entrega’ls la pla-
ca commemorativa.
I per acabar la festa, els assis-

Exitosa 22a edició de la Festa de l’avi 
soci del Casal d’Avis d’Òdena

tents que van omplir el Casal 
van poder gaudir de la tertúlia 
tot fent un pica-pica ben com-
plet a la mateixa sala principal 
del Centre Fraternal i Instruc-
tiu, seu del Casal.

ÒDENA / LA VEU

La caminada, inclosa dins de 
la 5a Fira de la Vinyala, es 
durà a terme aquest diumen-
ge 4 d’octubre. En cas de 
pluja intensa se suspendrà. 
Se sortirà des del Parc de la 
Font a les 8.30 h i el recorre-
gut serà d’uns 10 km, aproxi-
madament. L’ itinerari serà el 
següent: Puig Rabat, Raval, 

Pont de Ventaiols, Font de 
cal Carner, Feixes del Músic, 
la Torra, Cal Rossinyol, ca 
l’Atzet, APAN, camí vell de 
can Brunet i Parc de la Font 
d’Òdena. ES veuran unes 10 
barraques i també es passarà 
per un tros de bosc cremat. És 
recomenable dur bon calçat, 
aigua i bastons. 

Aquest diumenge se celebrarà 
la caminada de la 5a Fira de la 
Vinyala

ÒDENA / LA VEU

Dissabte passat, 26 de se-
tembre, va tenir lloc la prime-
ra trobada del club de lectura 
del curs 2015-2016. La tro-
bada, organitzada conjunta-
ment amb els clubs de lectu-
ra de Carme i dels Hostalets 
de Pierola, i moderada per 
Marc Guarro, es va celebrar 
al castell de Concabella (la 
Segarra), seu de la Fundació 
Pedrolo.
La novel·la que es va comen-
tar va ser Joc brut, de Manuel 
de Pedrolo, i acte seguit es va 

visitar l’Espai Pedrolo, una ex-
posició permanent que repas-
sa la vida i l’obra de l’escriptor 
català més prolífic (va escriure 
prop de 120 llibres) i també 
més llegit: la seva novel·la Me-
canoscrit del segon origen ha 
venut més d’un milió d’exem-
plars d’ençà de la seva publi-
cació fa quaranta anys.
La jornada es va cloure amb 
la visita de l’Aranyó (a prop de 
Concabella), el poble natal de 
Pedrolo, i un dinar de germa-
nor a Sant Ramon.

El Club de lectura d’Òdena 
arrenca amb la sortida a 
la Fundació Pedrolo de 
Concabella

LA TORRE DE C. / LA VEU

Dissabte 20 de setembre vem 
celebrar la bicicletada popular 
de la Torre de Claramunt, que 
any rera any gaudim al nostre 
municipi i de cada cop més 
resó a la comarca.
Aquest acte organitzat pel 
grup Torrebikers va juntar 

aproximadament 500 perso-
nes, entre bikers i acompa-
nyants que es van reunir a la 
plaça del Mileni, en un acte 
esportiu familiar on van parti-
cipar nens petits acompanyats 
dels avis, tots plegats lluin la 
samarreta conmemorativa 
d’aquesta diada.

Multitudinària participació en la 18na edició de la 
Bicicletada Popular a la Torre de Claramunt

CARME / LA VEU

El passat divendres va tenir 
lloc la presentació del nou 
curs del Club de Lectura de 
Carme. 
Marc Guarro, moderador del 
Club, va informar els partici-
pants de les dates de les tro-
bades i de les obres que tre-
ballarien aquest curs: La nit de 
les papallones, de Jordi Coca. 
No em deixis mai, de Kazuo 
Ishiguro. Assaig sobre la ce-
guesa, de José Saramago. La 

Victima, de Saul Bellow. Au-
gust, de John Williams. 
Aquest any les trobades del 
club s’han iniciat amb una sor-
tida a l’Espai Pedrolo a Con-
cabella, organitzada per a tots 
els participants i la idea és or-
ganitzar-ne alguna més durant 
la resta del curs.
Si els agrada la lectura i con-
versar sobre els llibres llegits, 
els animem a que formin part 
del Club de Lectura de Carme. 

Presentació del nou curs del 
Club de Lectura a Carme

Aquest acte no s’hagues po-
gut organitzar sense l’apor-
tació d’empreses locals, 
l’Ajuntament de la Torre de 
Claramunt i de tots els parti-
cipants que any rera any ens 
acompanyeu.
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CAPELLADES / LA VEU

Seguint la tònica general de 
tot Catalunya, a Capellades 
també han guanyat les forma-
cions nacionalistes i la suma 
de Junts pel Sí i la CUP ha 
donat 1809 vots a favor de la 
independència.
Aquests comicis han tingut 
una participació del 80’27%, 
amb 3341 vots, superant la 
participació a les primeres 
eleccions municipals l’any 
1979, on va votar el 77’4% 
dels capelladins.
La tercera formació en nombre 
de vots ha estat el PSC amb 
442 vots, seguida de molt a 
prop per Ciutadans, amb 437 
vots. El Partit Popular n’ha tret 
253, Catalunya Sí que es Pot  
ha obtingut 175 vots i Unió, 

92.
La jornada es va desenvo-
lupar amb total normalitat, 
sense cap mena d’incidents. 
L’únic destacable és que en 
moments puntuals els votants 

Junts pel Sí guanya les eleccions a Capellades

van haver de fer petites cues i 
esperar alguns minuts per po-
der exercir el vot.
A continuació es pot consultar 
els resultats per col·legis.

CAPELLADES / LA VEU

Aquest dimecres comença la 
temporada de tardor a Ràdio 
Capellades, al 104.7 FM.
L’emissora municipal es pot 
escoltar les 24 hores del dia 
amb música i també  amb la 
redifusió dels programes que 
s’emeten en directe. Els di-
mecres, dijous i divendres es 
comença a les set de la tarda; 
els dissabtes al matí, a les 12 

del migdia i els diumenges a 
les 10 del matí.
La programació combina els 
programes informatius, amb 
notícies de Capellades, inclo-
ent l’esport, amb els de músi-
ca de gairebé tots els estils.
Tota la informació sobre els 
programes, la música i els col·
laboradors es pot seguir des 
del web, http://radiocapella-
des.net/

Comença la temporada de 
tardor a Ràdio Capellades

IGUALADA / LA VEU

La propera visita de l’Oficina 
Mòbil d’Informació al Consu-
midor serà el proper dimecres 
7 d’octubre.
Des de les 10 del matí i fins les 
12:30, tècnics de la Diputació 
de Barcelona poden resoldre 
gratuïtament i de manera per-

sonalitzada dubtes i qüestions 
sobre temes de consum, co-
merç, drets dels consumidors, 
compra o lloguer d’habitatge, 
serveis bancaris, vehicles, 
assegurances, post-venta i 
altres.
L’Oficina Mòbil s’instal·larà a 
la Plaça Verdaguer.

Visita de l’Oficina Mòbil 
d’Informació al Consumidor

LA LLACUNA / LA VEU

El passat dimecres 23 la gent 
gran de La Llacuna es van re-
unir al Casal de la Gent Gran 
per a escoltar la xerrada “Ali-
mentació saludable” a càrrec 
de la dietista Geni Noguera 
de la Fundació Sanitària Sant 
Josep. La trobada va comptar 
amb un gran nombre de per-
sones que van poder escoltar 
consells per a millorar la seva 
alimentació i activitat física. 
Les persones assistents van 
poder passar una bona estona 
alhora que se’ls proporciona-
va coneixements, habilitats i 
actituds positives per assolir 
una alimentació i nivell d’acti-
vitat física saludable. La xer-
rada els va oferir eines per a 

Una xerrada molt pràctica sobre 
“Alimentació saludable” aplega 
a la gent gran de La Llacuna 

reconèixer i evitar l’obesitat, 
el sobrepès (realització me-
sures antropomètriques, test 
dieta..). Es va promoure l’en-
velliment actiu i es va introduir 
també el concepte 30+5, que 
fa referència al temps d’esport 
que és aconsellable realitzar i 
també a la quantitat i periodici-
tat dels aliments més recoma-
nables, com a part important 
per gaudir d’un envelliment 
saludable.
Aquesta jornada forma part 
d’un conjunt de conferènci-
es que la Fundació Sanitària 
Sant Josep està impartint per 
la comarca amb la voluntat de 
col·laborar en l’envelliment ac-
tiu de les persones i fomentar 
els hàbits saludables entre la 
gent gran.

CAPELLADES / LA VEU

El passat dimecres el ple mu-
nicipal de Capellades va apro-
var unes aŀlegacions al Pla de 
Transport de Viatgers de Cata-
lunya 2020 per unanimitat, una 
iniciativa del grup municipal del 
PSC que va ser enriquida amb 
les aportacions i comentaris 
dels grups que formen govern 
(CUP i ERC) i oposició (CiU).
Aquestes 8 aŀlegacions recullen 
principalment 5 línies de treball: 
demanar la millora de l’accés a 
peu a l’estació de FGC de Ca-
pellades, millorar els elements 
d’aixopluc i accessibilitat de l’es-
tació de FGC de Capellades, 
canvis en la tarificació (des-
comptes per accedir a serveis 
ubicats a la capital de comarca, 
rebaixa de tarifes per fer-les 
accessibles), una plataforma 
informativa per poder compartir 
cotxe, reducció dels temps de 
viatge cap a Barcelona en bus i 

tren i exigir que el previst estudi 
de millora del transport públic 
de l’Anoia es redacti el primer 
semestre del 2016.
Aquestes aŀlegacions pretenen 
que Capellades avanci cap a 
una mobilitat més segura, efici-
ent, equitativa i sostenible exi-
gint que la Generalitat compleixi 
la seva obligació de garantir el 
dret a la mobilitat de tothom, i 
sobretot que deixem de ser la 
comarca oblidada d’aquest go-

vern.
També, afegir que al programa 
electoral de les passades elec-
cions municipals ens vam com-
prometre a treballar per millorar 
el transport públic i endegar un 
projecte “Caminem segurs cap 
a l’estació”, i amb aquesta ini-
ciativa el PSC cumpleix el seu 
compromís; amb tot, el repte no 
s’atura fins que les mesures si-
guin efectives i seguim oberts a 
rebre’n de noves

El ple municipal aprova una iniciativa del PSC 
sobre transport públic a capellades

Nom

Adreça

Localitat

Tel. mòbil

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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PIERA / LA VEU

El pròxim dimarts 6 engega la 
68a Festa de la Gent Gran, 
amb activitats programades 
fins a l’11 d’octubre: actuació 
de Mayte Carreras, excursió a 
Platja d’Aro, bingo, xerrades, 
petanca, ball i el dinar de ger-
manor. 
Un any més, la Festa de la 
Gent Gran, organitzada per 
l’Associació Cultural de la Gent 
Gran i l’Ajuntament, inclou un 
seguit d’activitats pensades i 
programades per a aquest col·
lectiu. La 68a edició d’aquesta 
festa engega el dimarts 6 d’oc-
tubre amb l’acte d’obertura a 
càrrec de l’alcalde de Piera, 
Jordi Madrid, seguit de l’actua-
ció de la reconeguda showman 
Mayte Carreras, al Casal.
El dimecres 7 hi ha l’excursió 
a Platja d’Aro (hotel·restaurant 
La Terrassa), amb sortida a 
les 7.45 h des del Gall Mullat. 
Reserves fins al 3 d’octubre al 
Casa, en horari de 10 a 12 h. 
El dijous 8 hi ha programat un 
bingo especial exclusiu per a 

socis. El divendres 9, a les 18 
h, el Casal acull una xerrada 
sobre alimentació saludable, 
amb la Geni Noguera, dietista 
de la Fundació Sociosanitària 
Sant Josep d’Igualada. També 
el divendres, a les 9 h, es dis-
puta el torneig de petanca a les 
pistes de l’avinguda Barcelona. 
El dissabte 10, a les 20 h, ball 
de capvespre al Casal.
El punt final a la Festa el posa 
la jornada del diumenge 11, 

Dimarts comença la 68a Festa de 
la Gent Gran de Piera

amb ofici religiós cantat pel Cor 
Parroquial, a les 11 h, a l’es-
glésia Santa Maria de Piera. A 
les 13 h, a la nau de Cal Sa-
nahuja, recepció i entrada dels 
convidats al dinar de germanor 
i homenatge als avis de més 
edat. Recordem que per acce-
dir al dinar els àvies i les àvies 
convidats han de portar la car-
ta segellada al Restaurant La 
Cantina fins al 6 d’octubre.

PIERA / LA VEU

El passat diumenge, Piera Tu-
risme va organitzar una nova 
excursió, aquest cop per co-
nèixer l’ermita romànica de 
Santa Creu de Creixà, situada 
entre la Fortesa i Can Canals. 
En aquesta ocasió, una sei-
xantena d’excursionistes van 
poder gaudir d’un bon dia, 

envoltats de magnífics paisat-
ges. La sortida va permetre 
que els participants poguessin 
visitar l’interior de l’ermita, vi-
sita que va anar acompanya-
da d’un maridatge de cava i 
préssec de la Fortesa, com 
a cloenda del Mercat de la 
Fruita Dolça, que s’ha fet els 
diumenges d’estiu des de juny 

Sortida amb maridatge gastronòmic amb Piera 
Turisme

fins a mitjan setembre.
La pròxima excursió de Piera 
Turisme està prevista per al 
diumenge 25 d’octubre i se 
centrarà a descobrir els salts 
de Cabrera, amb visita als sal-
tants d’aigua de la Mala Dona 
i el dels Capellans. El punt de 
trobada és a les 10 hores des 
de la plaça Montmar.

PIERA / LA VEU

Fins avui 2 d’octubre us po-
deu inscriure a la Cursa de 
la Dona, que se celebrarà el 
8 de novembre a Barcelona. 
L’Ajuntament facilita un servei 
d’autocar per desplaçar·s’hi 
gratuïtament. 
La Cursa de la Dona d’en-
guany se celebra a Barcelona 
el 8 de novembre i és a be-
nefici de les dones afectades 
per càncer de mama. Per tal 
de facilitar el desplaçament 

de les participants a la ciutat 
comtal, les regidories d’Esport 
i d’Igualtat de Gènere patroci-
nen un servei d’autocar gratu-
ït.
Per participar a la cursa cal 
inscriure’s prèviament, fins al 
divendres 2 d’octubre, a l’As-
sociació de Veïns Vall d’Or, 
tel. 615 15 55 63 i a Dinamic 
Fitness, c. Cervantes, 30 o 
per telèfon trucant al 93 779 
43 79.

Fins avui divendres us podeu 
inscriure a la Cursa de la Dona

PIERA / LA VEU

Maria Castillo, directora de 
l’Escola de Teatre de Piera, ha 
estat seleccionada de nou per 
dirigir la 2a edició del ‘Microte-
atre, concurs de dramatúrgia’, 
que impulsa la creació escèni-
ca entre directors novells.
Arsènic Espai de Creació, en-
titat agermanada amb l’Escola 
de Teatre de Piera, i la fàbrica 
Roca Umbert de Granollers 
celebren aquest any la segona 
edició de “Microteatre, concurs 
de dramatúrgia”, un projecte 
que cerca impulsar la creació 
escènica entre directors no-
vells a través d’un concurs de 
dramatúrgia premiat amb una 
dotació econòmica i la posada 
en escena de les quatre obres 
guanyadores de la mà de di-

rectors teatrals de prestigi.
Tal com va succeir l’any pas-
sat, la directora de l’Escola de 
Teatre de Piera, Maria Castillo, 
ha estat una de les selecciona-
des per dur a escena un dels 
textos guanyadors. El passat 
14 de setembre es van donar a 
conèixer els noms dels quatre 
guanyadors, i ara i fins al 10 i 
11 d’octubre –dies en què es 
durà a terme el càsting·, l’or-
ganització està cercant 5 nois 
i 3 noies entre 16 i 25 anys per 
a ser els actors que donaran 
vida als textos premiats. Els 
alumnes de l’Escola de Teatre 
de Piera i altres joves de la vila 
poden participar·hi. Trobareu 
més informació al web de l’Es-
cola de Teatre de Piera.

Maria Castillo, seleccionada 
per a dirigir el Microteatre

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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LA LLACUNA / LA VEU

Un any més, la piscina de La 
Llacuna ha tancat la tempora-
da amb el registre d’un aug-
ment en el nombre d’entrades 
i abonaments venuts. Les 
millores en el servei de bar 
i l’ambientació del chill-out, 
sumat al bon temps d’aquest 
estiu, han estat motius de pes 
d’aquest balanç positiu.
El públic ha agraït les millores 
fetes a les instal·lacions, ja 
que han aportat dinamisme al 
recinte, especialment per les 
festes de nit que s’han orga-
nitzat, com per exemple la fes-
ta de la revetlla de Sant Joan, 
la Festa Eivissenca, la Festa 
Hawaiana, el futbol a la fres-
ca… La piscina de La Llacuna 
ha estat el punt de trobada de 
molts veïns i veïnes del muni-

cipi i visitants que estiuegen al 
poble.
El servei de Bibliopiscina tam-
bé ha estat molt ben valorat 
pels usuaris i usuàries de les 
instal·lacions, ja que el consi-
deren un valor afegit de qua-
litat. Les piscines adopten així 
una nova funció educativa i 
de foment de la lectura entre 

La piscina de La Llacuna tanca la temporada 
amb un balanç positiu

LA LLACUNA / LA VEU

El passat dilluns 14 de se-
tembre l’Escola Vilademàger 
obria les seves portes al nou 
curs 2015-2016. El centre que  
compta amb una unitat d’Edu-
cació Infantil (P3, P4 i P5) i 
tres de Primària (cicle inicial, 
cicle mitja  i cicle superior), 
acull enguany  53 alumnes.
La primera setmana ha trans-
corregut amb total normalitat i, 
malgrat alguns plors dels més 
petits, els nens i nenes es 

mostraven molt contents de 
retrobar-se amb els amics i de 
conèixer el professorat.
Aquesta primera setmana i co-
incidint amb el mes de la vere-
ma, els alumnes han participat 
d’un taller sobre la verema i 
el procés d’elaboració del vi. 
L’activitat va anar càrrec del 
gerent de les caves Vilarnau, 
Damià Deas, qui els va donar 
detall del raïm, la vinya, la ve-
rema i tot el seu procés. 
La Llar d’infants també va co-

Bon inici del curs escolar
mençar a funcionar amb l’ho-
rari habitual després d’unes 
jornades d’adaptació escolar. 
La llar té actualment 7 alum-
nes. La matrícula està oberta 
tot l’any a nens i nenes de 4 
mesos a 3 anys. 
Des de l’Ajuntament donem la 
benvinguda a tothom i en es-
pecial als alumnes i familiars 
que s’incorporen de nou a l’es-
cola i a la comunitat educativa.

grans i petits.
D’altra banda, la meteorologia 
també ha jugat un paper molt 
important en aquest increment 
d’usuaris i usuàries. Les altes 
temperatures d’aquest estiu 
han fet indispensable aquest 
servei i han permès allargar la 
data de tancament fins al 13 
de setembre.

LA LLACUNA / LA VEU

El dia 6 de setembre va tenir 
lloc el comiat de la gent gran de 
la Llacuna. A l’església parro-
quial es va fer homenatge a la 
Sra Emília Tort i Solé, pels seus 
cent anys, que compleix aquest 
any 2015, mare del Sr. Josep 
Parera, alcalde de la Llacuna.
La regidora de Benestar Social, 
la Sra Cristina Poch, va entre-
gar a la néta Anna Parera, re-
presentant a la seva àvia, una 
placa commemorativa.
L’Anna la va lliurar al seu pare, 
fíll de la Sra Emília i va llegir 
un resum de la vida de la seva 
àvia, molt interessant i també 
va rebre una emotiva felicitació 
per el seu centenari.
Després deIs parlaments es va 
comptar amb la companyia de 
la Coral Cuitora de la Llacuna, 
que amb els seus cants van do-
nar l’alegria a la festa.
Al dinar de Germanor, que es 
va celebrar al local de la Pisci-
na, es va obsequiar amb una 

placa, signada pel Sr. Alcalde i 
la regidora actual de Benestar 
Social, Cristina Poch, al matri-
moni Josep Torrens i Aribau i 
Celerina Ferrer i Farreras per 
les Noces de Diamant. Amb 
molta il·lusió els esposos van 
donar les gràcies a l’Ajunta-
ment i al públic assistent, rebent 
un ram de flors.
També es va acomiadar a la 
Sra Santas de BIas i Redondo, 
que va exercir com a regidora 
durant vuit anys, 2007-2015 al’ 
Ajuntament de la Llacuna.
La Sra Emília Solé, li va dedicar 
un llibre fotografies i històries 
de la seva trajectòria com a re-
gidora.
Finalment el Sr. alcalde, Josep 
Parera, va elogiar a la Sra. San-
tas amb una placa entregada 
anteriorment per la seva dedi-
cació a l’Ajuntament de la
Llacuna, i en el seu parlament 
va donar per acabada la Set-
mana Daurada.

Acaba la Setmana de la gent 
gran de la Llacuna

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

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

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

MOLT SOROLL PER NO RES
TNC

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

AMOR & SHAKESPEARE
Teatre POLIORAMA
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MASQUEFA / LA VEU

Després de les primeres ac-
tivitats fetes dilluns, dimarts i 
dimecres, la Setmana de la 
Gent Gran de Masquefa ar-
riba aquests dies a la recta 
final, amb alguns plats forts.
Per a dijous s’ha programat 
la xerrada-taller ‘Història de 
vida’, a les 6 de la tarda, al 
Casal d’Avis, amb l’educado-
ra i escriptora de contes Sara 
Godoy.
L’endemà, divendres, la gent 
gran podrà gaudir d’un ball 
popular, amb el Grup Chof-
fers, i un refrigeri amb coca 
i cava, a la Sala Polivalent, a 
partir de les 6 de la tarda.
Dissabte serà un dels dies 
més intensos, amb activitat 
per partida doble. Al matí es 
farà una sortida a Vilafranca i 
a Pacs del Penedès per visi-
tar el Vinseum (el Museu de 
les Cultures del Vi de Cata-
lunya) i les bodegues Torres. 
Les inscripcions ja estan tan-
cades. A la tarda, a les 6, el 
Grup de Teatre de La Beguda 
representarà l’obra ‘Política-
ment incorrecte’ a la Sala Po-
livalent.
Celebració comarcal del Dia 
Internacional de la Gent Gran
Un dels plats forts de la Set-
mana de la Gent Gran de 
Masquefa arribarà diumen-
ge. I és que aquest any Mas-

quefa acull la celebració del 
Dia Internacional de la Gent 
Gran de l’Anoia, que portarà 
fins al municipi moltes perso-
nes grans vingudes d’arreu 
de la comarca. La celebra-
ció l’organitza el Consell de 
la Gent Gran de l’Anoia del 
Consell Comarcal i té lloc 
cada any en un municipi ano-
ienc.
Les persones grans d’ar-
reu de la comarca que, diu-
menge, 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 el 
municipi mitjançant algunes 
visites guiades.
Hi ha previstes 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 

Geganters i Grallers i la Colla 
de Ball de Bastons de Mas-
quefa, un dinar de germanor 
amb paella, i un ball popular 
per tancar la diada.

SETMANA DE LA GENT 
GRAN DE MASQUEFA
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 (Mu-
seu de les Cultures del Vi 

La Setmana de la Gent Gran de Masquefa arriba a la recta final

MASQUEFA / LA VEU

La Federació d’Entitats Ex-
cursionistes de Catalunya 
(FEEC) ha concedit al Club 
Excursionista Anoia (CEA) 
de Masquefa la cura, revisió 
i manteniment de dos trams 
del sender de gran recorre-
gut GR-172. Aquest sender 
te el seu inici al Refugi de la 
Mussara, dins el terme de Vi-
laplana, a la comarca del Baix 
Camp, i el seu final a Bellprat 
a la comarca de l’Anoia.
El recorregut ens descobreix 
algunes de les principals ciu-
tats tarragonines. S’inicia a la 
Serra de la Mussara i baixa 
a Reus, on es poden admirar 
els seus edificis modernistes, 
i segueix cap a Tarragona, 
declarada Patrimoni de la Hu-
manitat per la UNESCO, ciutat 
que ens mostra el seu ric pas-
sat en monuments romans. El 
GR-172 segueix entre vinyes 

fins al monestir cistercenc de 
Santes Creus, puja a Mon-
tagut i, travessant les serres 
del Penedès, arriba a les co-
ves del Salnitre a Collbató, 
des d’on puja al monestir de 
Montserrat i el seu magnífic 
parc natural, per baixar a la 
Pobla de Claramunt i, a conti-
nuació, fer l’ascensió al castell 
de Queralt i la baixada fins a 
Bellprat.
Es tracta d’un sender de 189 
quilòmetres que recorre les 
comarques del Baix Camp, 
l’Alt Camp, el Tarragonès, l’Alt 
Penedès, l’Anoia, el Bages i el 
Baix Llobregat, en un total de 
10 etapes que oscil·len entre 
els 16 i els 26 quilòmetres.
A partir d’ara el Club Excur-
sionista Anoia haurà d’encar-
regar-se del bon estat de les 
etapes 6 i 7 del sender GR-
172, que uneixen els punts 
entre el Coll de la Rimbalda, 

al terme de Pontons, i Me-
diona –pel que fa a l’etapa 6 
(16,80 quilòmetres)-, i de Me-
diona fins a Piera (17,70 qui-
lòmetres) pel que fa a l’etapa 
7, passant pels termes de La 
Llacuna i Vallbona d’Anoia. En 
total, 33,78 quilòmetres.
Des del club masquefí expli-
quen que es preveu que la 
feina serà força llarga i inten-
sa. L’entitat afronta amb mol-
tes ganes una activitat que li 
és nova. Durant aquesta tar-
dor i hivern es posarà mans 
a l’obra, amb una visió clara 
de les tasques prioritàries que 
li calen a aquest sender per-
què tothom hi pugui transitar 
el més aviat possible amb tota 
seguretat i sense risc de per-
dre’s. El Club Excursionista 
Anoia no descarta organitzar 
alguna sortida pel GR-172 
aprofitant els desplaçaments 
de manteniment.

El Club Excursionista Anoia es farà càrrec del manteniment 
de dos trams del GR-172

Diumenge el municipi masquefí acollirà la celebració del Dia Internacional de la Gent Gran de l’Anoia, amb participants 
de tota la comarca

de Catalunya) i BODEGAS 
TORRES a Vilafranca del 
Penedès 
Sortida davant de l’Ajunta-
ment a les 09.00 h. 
Inscripcions tancades
- TEATRE “POLÍTICAMENT 
INCORRECTE”
A càrrec del Grup de Teatre 
de La Beguda 
18.00 h. Sala Polivalent de 
La Fàbrica Rogelio Rojo

Diumenge, 4 – DIA INTER-
NACIONAL DE LA GENT 
GRAN A L’ANOIA
- MISSA 
10.45 h. Parròquia de Sant 
Pere
- VISITA a La Fàbrica Roge-
lio Rojo i al CRARC 
11.45 h. Punt de trobada al 
pati de La Fàbrica Rogelio 
Rojo
- ACTUACIÓ de la Colla de 
Geganters i Grallers de Mas-
quefa 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 PO-
PULAR 
Després de dinar al pati de 
La Fàbrica Rogelio Rojo



40
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
2 d’octubre de 2015 Comarca

Alta Anoia 

CALAF / LA VEU

El passat dissabte 26 de se-
tembre Cal Graells Equino-
teràpia va fer la inauguració 
del curs 2015-2016, organit-
zant activitats i un dinar de 
germanor per als seus usua-
ris i amics. 
L’alcalde de Calaf, Jordi Ba-
dia, hi va assistir per tal de 
recolzar l’entitat en els seus 
nous projectes. Va ser un dia 
especial, carregat d’emoci-
ons, i on va fer-se palesa la 
unió que hi ha entre usuaris, 

Cal Graells Equinoteràpia 
enceta el curs amb una 
jornada plena d’activitat

professionals i cavalls.
Cal Graells Equinoteràpia és 
una entitat sense ànim de 
lucre, nascuda el 2010, que 
realitza teràpies assistides 
amb cavalls per tal de millo-
rar el benestar de les perso-
nes que tenen algun tipus de 
discapacitat, comptant amb 
un ampli equip de professi-
onals (psicòlegs, fisiotera-
peutes, treballadora social, 
pedagog...), els quals actual-
ment treballen per ampliar el 
seu catàleg de serveis.

CALAF / LA VEU

El passat dissabte 19 de se-
tembre, 138 genets i cavalls 
van participar a la 6a edició 
del Raid Hípic de Cal Gra-
ells. Aquest raid ha constat 
enguany d’una prova de CET 
90 0* i les CET VC  de 40 i 
60; totes les proves es van 
dur a terme en una sol dia.
Les proves es realitzen en 
forma de fases. Enguany hi 
havia dos recorreguts, que 
es repetien o no en funció de 
la prova realitzada; és a dir, 
cada recorregut és una fase. 
Els recorreguts tenien 23 i 19 
km. En el cas del CET 90 es 
van realitzar 4 fases (dues 
vegades cadascun dels re-
correguts)  i en el cas dels 
CET 40 o 60, van ser  dues 
o tres fases respectivament.
En aquesta edició  hi han 
participat 138 binomis (ge-
net/cavall), fet que demostra 
que aquest Raid s’ha conso-
lidat totalment al llarg de les 
edicions anteriors. És una 
prova molt ben considerada 
tant per part de la Federació 
com per part dels aficionats. 
Enguany la prova va trans-
córrer pels municipis de Pu-
jalt, Estaràs i Castellfollit de 
Riubregós, i amb sortida i ar-
ribada a Cal Graells de Calaf; 
tot passant pels bells parat-
ges de l’Astor, Gàver, Pujalt, 
Conill i la Guàrdia Pilosa.
La concentració dels primers 
genets i cavalls (els CET0*) 
es va iniciar a les 7 del matí, 
en un camp just davant de 
l’hípica de Cal Graells, orga-
nitzadors d’aquesta prova. 
Seguidament, allà mateix es 
van iniciar els controls veteri-
naris previs a la prova, i a les 
8 va començar el raid amb 
la sortida dels participants al 
90 CET0*, i a les 9 dels 40 i 
60. Al final de cada fase, com 
sempre, són els controls ve-
terinaris els que valoren l’es-
tat del cavall, el temps de re-
cuperació, i decideixen si el 
cavall pot continuar les fases 
següents.

El 40 CET vc el 60 CET vc 
són dues proves de velocitat 
controlada, això vol dir que 
els cavalls han de fer el re-
corregut dins d’uns marges 
de temps, ni més ràpid ni 
més lents. Es fa perquè són 
proves en les quals sol parti-
cipar molt jovent, i d’aquesta 
manera aprenen a regular la 
velocitat.
Aquestes proves són puntu-
ables (CET0* 90 CET 20, 40 
i 60) per a la Copa Catalana. 
Aquí no hi ha premis, sinó 
que els diferents participants 
van fent punts i es classi-
fiquen per al corresponent 
campionat, així es valora 
més la constància, i al mateix 
temps van classificant per tal 
de poder pujar de categoria.

Resultats de les diferents 
proves
En la prova CET0* 90 va 
fer el millor temps  el bino-
mi format pel famós pilot de 
motos  Àlex Crivillé i Dakar;  
pel que fa al CET 60 vc el 
millor temps va ser per Oriol 
Casals  amb Kemir Galans; i  
en el  CET 40 vc va ser per 
Eduardo Salagre amb Oura-
gan de Gan.

Alta Segarra,  bons cavalls 
i bons genets en la discipli-

na de Raid
En aquest raid hi participa-
ven quatre genets de Cal 
Graells en la disciplina del 
CET 40km amb dos cavalls 
de la casa i dos de la quadra 
Ibèrica Stables: Ramon Ma-
nubens,  Carla de Solà, Anna 
Escorihuela i Emma Solé.
Els estables de Cal Graells 
enguany han debutat en la 
disciplina 6 poltres, tres dels 
quals ja son a Emirats Àrabs 
per seguir la seva carrera 
esportiva junt amb una euga 
ja classificada per CEI** que 
també hi ha viatjat.
Els resultats esportius tam-
bé han acompanyat a Cal 
Graells ja que,  entre altres, 
han aconseguit un 8è lloc per 
Shaitan d’Arsol i Marta Serra 
al CEI*90km de Tordera, 2n 
lloc per Dinàmic de Graells 
i Alba Sánchez al CEI*90km 
de Pamplona , 4t lloc de Blu-
es i Marta Serra  al CEI*90km 
de Vitòria i l’últim gran resul-
tat de Chester de Graells i 
Alba Sánchez  guanyant el 
CEI** 140km (2x70) de Ripoll 
Campionat de Catalunya.
Un any més s’ha demostrat 
que l’Alta Segarra, concreta-
ment el Raid de Cal Graells, 
és un punt de referència dels 
Raids Catalans.

Els paratges de l’Alta Segarra es converteixen 
en escenari del 6è Raid de cal Graells

CALAF / LA VEU

Després de l’estiu i començat 
el curs, és hora de pensar a 
reprendre l’activitat física, tan 
important per a la salut de 
les persones. Per això des 
de l’Ajuntament de Calaf s’ha 
obert el termini per inscriure’s 
a la gimnàstica de manteni-
ment i de la gent gran, que im-

parteix Maribel Sánchez.
La gimnàstica de manteniment 
es farà els dimarts i els dijous 
de 21.00 h a 22.00 h, mentre 
que la gent gran té dues opci-
ons: la gimnàstica de més alt 
impacte es farà els dilluns i els 
dimecres de 19.00 h a 20.00 
h, mentre que les classes de 
baix impacte es faran els di-

marts i els dijous de 19.00 h 
a 20.00 h.
Les classes s’impartiran al 
gimnàs de l’Escola Alta Segar-
ra, i començaran a partir del 7 
d’octubre. Les inscripcions es 
poden tramitar a l’Ajuntament 
de Calaf (tel. 93 869 85 12).

Obertes les inscripcions per a la gimnàstica 
de manteniment a Calaf

 ENTRADES
 PER A  

El subscriptor/lector de la VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per 
tant, autoritza a LA VEU i a IHC a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al 
seu tractament i ús amb la finalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis  d’IHC, així com les activitats 
publicitàries i campanyes promocionals que IHC 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).  

SORTEGEM

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

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

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

Telèfon mòbil: ....................................................................

Mail: .........................................................................
Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’Anoia només 
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40. 

Entraràs en un sorteig que se celebrarà a finals de mes. 
Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51

I.H.C.
2
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CALONGE DE SEGARRA / LA VEU

Els dies 26 i 27 de setembre el 
poble d’Aleny va viure la seva 
Festa Major. Els actes van 
començar dissabte al vespre 
amb el tradicional ball a càrrec 
de Joan Vilandeny, a la plaça 
del poble, i a la mitja part es 
van repartir entrepans de per-
nil per a tothom. L’endemà, 
diumenge, a la 1 del migdia 
es va celebrar l’Eucaristia en 
honor a Sant Miquel, patró 
d’Aleny, i tot seguit es van in-
augurar les obres de construc-
ció de la plaça de l’església de 
Sant Miquel i de remodelació 
de diversos carrers del poble 
d’Aleny. 
Al finalitzar la celebració de 
l’Eucaristia a l’església de 
Sant Miquel d’Aleny, l’Ajunta-
ment de Calonge de Segar-
ra va inaugurar les obres de 
construcció de la plaça de l’es-
glésia de Sant Miquel i de re-
modelació de diversos carrers 
del poble d’Aleny. El mossèn 
va beneïr la plaça de l’església 
de Sant Miquel i l’alcalde de 
Calonge de Segarra va expli-
car als assistents les recents 
obres realitzades a Aleny. Tot 
seguit, nens d’Aleny, acom-
panyats per l’hereu i la pubilla 
que representaven el poble, 
van tallar la cinta inaugural. 
A continuació, l’alcalde i ve-

Inauguració de la plaça de l’església de Sant 
Miquel i de remodelació de carrers del poble 
d’Aleny

ïns d’Aleny van descobrir una 
placa commerativa de la inau-
guració i per concloure la festa 

l’Ajuntament va obsequiar als 
veïns amb una recreació de 
l’església de Sant Miquel.

S. MARTÍ SESGUEIOLES / LA VEU

L’exposició itinerant organitza-
da per la Diputació de Barcelo-
na “Treu-li suc a la sexualitat” 
s’adreça a adolescents i joves 
de 12 a 16 anys, i té l’objectiu 
d’aportar-los una visió positiva 
i saludable de la sexualitat. La 
mostra s’instal·la demà a Sant 
Martí Sesgueioles. També a 
l’octubre arribarà a Òdena i a 
Prats de Lluçanès.
S’estructura en dues parts. La 
primera, destinada als més jo-
ves, se centra en el concepte 
de sexualitat i en la manera de 
viure-la, en la identitat sexual, 
i els mites i  prejudicis. La se-
gona part s’adreça als joves 

d’entre 14 i 16 anys, i aborda 
els riscos associats a la se-
xualitat per tal d’afrontar-los 
d’una manera positiva i afavo-
rir-hi una actitud responsable.
De l’1 al 15 d’octubre a  Sant 
Martí Sesgueioles,  al Centre 
Polivalent Josep Maria Torras, 
a l’av. Catalunya, s/n.
Del 15 al 29 d’octubre a Òde-
na, al Vestíbul del Pavelló 
Mestre Vila Vell, a la pl. Mestre 
Vila Vell.

L’exposició “Treu-li suc a la 
sexualitat” arriba a Sant Martí 
Sesgueioles

COPONS / LA VEU

Copons serà un municipi pio-
ner a incorporar la perspectiva 
de la salut en el seu nou pla 
urbanístic, en què es preveu 
fer l’avaluació de l’impacte en 
la salut de la població de les 
accions que quedin incorpo-
rades al Pla. La diputada de 
Salut Pública i Consum de la 
Diputació de Barcelona, Laura 
Martínez, s’ha reunit aquest 
matí amb l’alcalde, Francesc 
Salamé, per tractar d’aquest 
tema.
El municipi de Copons, amb 
el suport de la Diputació, ha 
iniciat els treballs per redactar 
l’avanç del nou Pla d’Orde-
nació Urbanística Municipal 
(POUM), que ha quedat em-
marcat en el projecte “Entorn 
urbà i salut”. L’objectiu és 
promoure entorns que millo-
rin la salut de les persones 
que vivim als nostres pobles 
i ciutats, gràcies a l’esforç i al 
treball de col·laboració de les 

diferents àrees de la Diputació 
de Barcelona.
L’avanç de POUM es configu-
ra com un document estratè-
gic i programàtic,  que serveix 
per definir les línies estratègi-
ques, el model de municipi i el 
desenvolupament urbà, social 

i econòmic que es vol assolir.
Per a fer els treballs, el Servei 
d’Urbanisme, que és qui està 
prestant aquest suport al mu-
nicipi, i promotor de la reunió 
d’aquest matí, ha aconseguit 
implicar diferents estructures 
de la Diputació, com Espais 

Copons, municipi pioner a incorporar la perspectiva 
de la salut en el seu pla urbanístic

Naturals, Medi Ambient, Be-
nestar Social, Desenvolupa-
ment Econòmic, Cultura i Sa-
lut Pública, per tal que aportin 
el seu coneixement i punt de 
vista, per fer que el projecte 
reculli d’una manera més in-
tegral els interessos i les ne-
cessitats de les persones que 
hi viuen.
En la trobada d’avui, la diputa-
da Laura Martínez, s’ha reunit 
amb l’alcalde, Francesc Sala-
mé, que anava acompanyat 
de la tinent d’alcalde i dele-
gada, entre d’altres matèries, 
de Salut Pública, M. Gràcia 
Carreras, juntament amb tèc-
nics del Serveis d’Urbanisme, 
Medi Ambient i Salut Pública 
de la Diputació. L’alcalde i tot 
l’equip de Govern han mostrat 
la seva voluntat per treballar, 
amb la participació de la po-
blació i dels professionals i les 
entitats del poble, per millorar 
la salut i la qualitat de vida 
dels seus conciutadans.

CALAF / LA VEU

Fa una dècada ja que sortia 
al carrer el primer disc en 
solitari i en català de Jau-
me Pla, més conegut com a 
Mazoni. En fa cinc, també, 
de la llegendària “Gira dels 
31 dies”. 
Dos bon motius per tornar 
als escenaris a celebrar-ho, 
amb la gira “Totes les his-
tòries que hem viscut”: una 
evocadora mirada enrere 
on la banda recull els grans 
èxits de la seva trajectòria.
A Calaf tindrem l’ocasió de 
gaudir-ne el proper diumen-
ge 4 d’octubre, a les 18.30 
h al Casal, dins del cicle 
de Músiques a Cau d’Ore-
lla que organitza el Polvorí. 
Les entrades costaran 9 eu-
ros per als socis del Casal 
i 11 euros per als no socis.

Mazoni celebrarà a 
Calaf els seus deu 
anys de trajectòria



L’Igualada HC debuta a l’OK Lliga amb victòria 
contra el Cerceda (4-1) entre crits d’independència
HOQUEI / DAVID VIA

El Igualada HC s’ha fet amb la 
victòria contra el Cerceda en el 
que ha sigut per ells el primer 
partit de l’OK Lliga. Els de Fer-
ran López començaren domi-
nant des de el primer minut, no 
obstant varen ser els visitants 
els qui s’avançaren primer en 
el marcador. Després de múl-
tiples intents, un penal fallat i 
cinc tirs al pal durant la primera 
part, Sergi Pla igualà el partit a 
falta de sis minuts per el des-
cans. En la segona part els lo-
cals materialitzaren en gols el 
domini que estaven tenint a la 
pista, el primer de Baliu, el se-
gon de Molas i el tercer de Pol 
Galbas, aconseguint la victòria 
per 4-1 contra un rival difícil en 
un dia històric per a Catalunya.
La primera part no comen-
çà del tot bé per els locals ja 
que el Cerceda s’avançà en 
el marcador un minut després 
del inici del partit. Tot i així, els 
arlequinats no varen perdre el 
partit de vista i realitzaren un 
treball ofensiu molt bo, que 
acabà sent un verdader mal-
decap per el conjunt visitant. 
Aquest domini en l’atac però 
no es va materialitzar fins a fal-
ta de sis minuts per el final de 

Ton Baliu, en una acció del partit de diumenge davant el Cerceda a les Comes. Foto: Joan Guasch.

Jornada 2
Cambrils CH - CP Taradell COS FísicWell   1-4
CP Masquefa - Mesoestètic CP Congrés   2-2
CP Hoquei Olot B - CE Noia Freixenet B   3-3
HP Tona - HC Ripoll     7-4
Himel Capellades HC - HC Alpicat   5-5
CP Folgueroles - CP Roda de Ter   7-4
GEiEG - HC Sant Just   
CH Caldes Recam Laser B (Descansa)  

         PT j g e p     gf     gc    
1. Tona  6  2  2  0  0  12  6
2. Taradell   6  2  2  0  0  11  3
3. Alpicat  4  2  1  1  0  17  11
4. Congrés  4  2  1  1  0  8  5
5. Noia Freixenet B  4  2  1  1  0  6  4
6. Folgueroles  3  2  1  0  1  10  10
7. Caldes B  3  1  1  0  0  5  2
8. Olot B  2  2  0  2  0  7  7
9. Masquefa  1  2  0  1  1  8  14
10. Capellades  1  2  0  1  1  7  12
11. Sant Just  1  1  0  1  0  4  4
12. Roda de Ter  0  2  0  0  2  6  12
13. Ripoll  0  1  0  0  1  4  7
14. Cambrils  0  2  0  0  2  2  7
15. GEiEG  0  1  0  0  1  2  5

1a Nacional Catalana
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la primera part, després d’una 
gran contra que transformà 
Pla en el gol de l’empat. Abans 
d’aquest gol el Igualada tirà al 
pal en quatre ocasions i falla-
ren un penal, que també rebotà 
en el pal, així que el marcador 
al final del primer temps no 
mostrava el domini, ni de bon 
tros, del conjunt local. 

La segona meitat començà 
igual que com acabà la prime-
ra: el domini seguia sent arle-
quinat i el porter del Cerceda 
es carregà l’equip a l’espatlla. 
Finalment el segon gol del par-
tit arribà gràcies a Baliu, des-
prés d’aprofitar un tir al pal de 
Joan Muntané, que deixà ve-
nut al porter. El gol fou imme-

diatament reclamat per els ju-
gadors del Cerceda que deien 
que no tenia que haver pujat 
al marcador. El àrbitre però, el 
donà com a legal.
El conjunt de Ferran López es-
tava per davant en el marcador 
per primer cop en el partit i, 
encara que el Igualada anava 
guanyant per un gol, els arle-
quinats no es relaxaren. 
El tercer gol, de falta directa 
per acumulació de faltes del 
Cerceda (10), arribà pocs mi-
nuts després del segon. Molas 
fou l’encarregat de transfor-
mar-la.
Amb l’avantatge de dos gols el 
Igualada es concentrà més en 
les tasques defensives. De to-
tes maneres el domini arlequi-
nat es mantenia present i els 
aficionats de Les Comes, molt 
entregats, pogueren veure un 
quart gol, aquest cop a mans 
de Pol Galbas, que marcava el 
seu primer gol com a jugador 
del Igualada en la OK Lliga.
El partit però acabà amb dos 
ensurts: el primer arribà quan 
l’àrbitre donà una falta directa 
al Cerceda per acumulació de 
faltes del Igualada (10) i el se-
gon arribà després de que el 
col·legiat donés un penal als 
visitants. Per sort Elagi Deitg 
estigué atent i eficaç en amb-
dues ocasions i ninguna entrà. 
Finalment el partit acabà 4-1 
favorable als igualadins. 
Gràcies a aquesta primera 
victòria en la nova temporada 
de l’OK Lliga, l’Igualada HC es 
col·loca quart en la classifica-
ció, posició de Copa d’Europa. 

El següent partit dels arlequi-
nats es jugarà demà dissabte 
contra el Voltregà a domicili, on 
en la temporada passada va-
ren perdre per 6 a 3. Serà a les 
7, i retransmès per Esport 3. A 
mitja setmana, concretament 
el dimarts 6 d’octubre, juga-
ran contra el Caldes de Jassel 
Oller, de nou, a domicili. 
IGUALADA HC 4 (1/3): Equip 
inicial: Elagi Deitg, Ton Baliu 
(1), Jaume Molas (1), Sergi 
Pla (1) i Daniel López. Equip 
suplent: Pol Galbas (1), Joan 
Muntané., Nil Garreta, Tety VI-
ves i Àlex Ferrer. 
HOCKEY GLOBAL PATÍN 
CERCEDA 1 (1/0): Equip ini-
cial: Willy Domínguez, Adrián 
Candamio, Joan Grasas, Pa-
blo Togores (1), Jacobo Man-
tiñán. Equip suplent: Jacobo 
García, Íñigo Arteche, Martín 
Rodríguez i Pablo Fernández. 

Més info a http://ihc.blog.cat

Jornada 2
CH Lloret Vila Esportiva - SHUM Balder  4-2
CP Calafell Tot l’Any - CP Vilafranca  1-1
CE Noia Freixenet - CP Voltregà  4-2
Igualada HC - Hockey Cerceda  4-1
FC Barcelona Lassa - CH Caldes Laser  8-4
CE Moritz Vendrell - Enrile PAS Alcoi  8-4
Club Patí Vic - ICG Software Lleida ajr.   
Coinasa Liceo HC - Reus Deportiu  4-5

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

OK Lliga Masculina

Jornada 3
CH Lloret Vila Esportiva - Vallès CP Calafell Tot l’Any
CP Vilafranca Capital del Vi - CE Noia Freixenet
CP Voltregà - Igualada HC
Hockey Cerceda - FC Barcelona Lassa (26 octubre)
CH Caldes Recam Laser - CE Moritz Vendrell
Enrile PAS Alcoi - Club Patí Vic
ICG Software Lleida - Coinasa Liceo HC
SHUM Balder Tècnica - Reus Deportiu

L’IHC aprova un pressupost de 293.000€
L’Igualada Hoquei Club va 
celebrar la setmana passada 
l’assemblea anual de socis 
amb la presència de 30 socis, 
l’habitual les darreres tempo-
rades, on entre altres aspec-
tes el president de l’entitat 
va destacar i va informar que 
l’empresa Monbus ha deixat 
de ser patrocinador principal 
del primer equip de l’entitat 
després de 2 temporades. 
Per això l’equip fins la recerca 
d’un nou patrocinador es dirà 
Igualada HC.
Els socis van aprovar els 
comptes de la temporada 
2014-2015 on s’ha obtingut 

un superàvit de 656 euros i 
també es va aprovar el pres-
supost per aquesta propera 
de temporada que serà de 
293.000 euros de despeses i 
de 253.000 d’ingressos. Un dè-
ficit de 40.000 euros que s’es-
peren cobrir amb la recerca 
d’un nou patrocinador en dates 
properes.
La junta directiva que cele-
brava la darrera assemblea 
ordinària del seu mandat que 
finalitza el 31 de març de 2016 
també va informar que del deu-
te trobat al març de 2010 de 
141.000 euros, hores d’ara el 
deute del club es de 75.000 eu-

ros. Una reducció de 66.000 
euros en els darrers cinc anys 
sense que l’equip i el club ha-
gin deixat de ser competitius.
També es va fer balanç espor-
tiu de la secció de Patinatge 
Artístic, dels equips d’hoquei 
base i també del primer equip 
i el club es felicita perquè en 
els darrers quatre anys s’ha 
incrementat i molt el nombre 
de nens i nenes al club. La 
secció de Patinatge Artístic ha 
passat de 16 nenes a les 38 
actuals i en l’hoquei base s’ha 
passat en aquest període d’11 
equips de base als 15 que en-
guany hi ha en competició.
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FUTBOL / LA VEU

Malgrat dominar el partit amb 
nombroses ocasions de gol, 
l’Igualada no va poder remun-
tar l’1-0 contra l’equip ebrenc 
Jesus y María.
Segon partit dels blaus fora 
de casa i la victòria que se 
segueix resistint, malgrat que 
diumenge va estar molt a prop. 
Tot i les nombroses ocasions 
de gol, la pilota no va aconse-
guir entrar a la porteria rival i 
això va impedir que l’Igualada 
rematés un partit contra l’equip 
ebrenc Jesus y María que va 

El CF Igualada segueix sense guanyar fora de casa

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

futbol 1A CATALANA G2

futbol 2A CATALANA G3

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

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

Jornada 4
Odena 1 - 4 U.  Bellvitge 
Vilafranca 1 - 2 Fontsanta 
Junior CF 2 - 2 Vidalet 
Prat AE B 1 - 1 Torrelles 
Vallirana 0 - 2 Olímpic 
Sant Cugat  0 - 0 Marianao 
Espluguenc 1 - 2 Gornal UD 
CF Begues 1 - 2 Moja AE 
Sant Joan D. 3 - 2 San Mauro

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

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

Jornada 5
IGUALADA - Balaguer 
Suburense - Viladecans 
Lleida B - Vista Alegre 
Rapitenca - Torredembarra 
Amposta - St. Ildefons 
Santboià - Reddis 
Vilaseca - Terrassa FC 
Castelldefels - Vilanova G. 
El Catllar - Jesús y Maria 

Jornada 5
Fontsanta Fatjó - Espluguenc 
Gornal - Begues 
Moja - Vallirana 
Olímpic Fatjó - St. Joan Despí 
Marianao P. - SAN MAURO 
St. Cugat - Prat B 
Torrelles - ÒDENA 
U. Bellvitge - Júnior 
Can Vidalet - Vilafranca Atl. 

Jornada 5
Cubelles - MONTSERRAT 
ANOIA - PIERA 
Martorell B - La Múnia 
Riudebitlles - Olivella 
CARME - St. Cugat S. 
FÀTIMA - Les Roquetes 
Martinenca - St. Pere M. 
Castellví M. - Sitges 
CALAF - La Granada 

dominar, especialment a la se-
gona meitat.
En la primera part del partit hi 
va haver ocasions de gol clares 
per les dues bandes. Un remat 
de cap d’Eloi va ser el primer 
toc d’atenció perillós, però una 
jugada desafortunada va per-
metre que fos el Jesus y Ma-
ría qui s’avancés al marcador. 
Un rebot a l’àrea de l’Igualada 
va fer que la pilota caigués als 
peus d’un dels davanters de 
l’equip ebrenc, que va fer el 
primer i únic gol de la tarda. 
A la segona part la dinàmica 
va canviar i l’Igualada va do-
minar clarament el partit. Els 
blaus van quedar sorpresos 
a la primera meitat pel joc ex-
tremadament directe que van 
utilitzar els ebrencs, però poc a 
poc van aconseguir imposar el 
seu estil de joc. Els 45 minuts 
finals van estar marcats per 
l’aclaparant possessió de pilo-
ta del blaus, que van tenir fins 
a quatre ocasions claríssimes 
de gol, mentre que el Jesus y 
María no va aconseguir cap 
atac a l’àrea blava. 
Ocasions de Fran, d’Eric i una 
pilota al pal de Martí Just po-
dien haver signat l’empat, i in-
clús la victòria, però l’Igualada 
no va estar del tot precís en la 
rematada final i el partit va aca-

González (Nuno Carvalho 77’), 
Iñaki Baz (Bernat Sansano 24’) 
i Óscar García.
GOL:  1-0 Cuenca (43’).
ÀRBITRES: Miguel Ángel 
Moreno, Oriol García i Daniel 
Muñoz. Targetes grogues a: 
Bernat Sansano, Martí Lliró, 
Fran Arévalo, Yannick i Eric 
González. Pel Jesús y María, 
targetes grogues a: Alejandro 
Borrull, Sergi Curto, Alberto 
Cuenca, Arturo Morales i Mau-
ricio. 

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

futbol 4A CATALANA G7
Jornada 2
La Paz A Ajr. Pobla 
Torre  0 - 2 Capellades 
Ateneu Penya 4 - 0 Jorba A 
San Mauro B 2 - 1 Cabrera 
Mediona A 1 - 1 Montserrat 
Sant Esteve 4 - 2 Calaf B 
Hostalets 1 - 0 Rebrot A 
Masquefa A 6 - 2 Tous A 

Jornada 3
San Mauro B - Masquefa
Tous - Mediona 
Montserrat - La Paz 
Pobla Clar.  - Ateneu Ig. 
Jorba - Hostalets P.
Rebrot - Capellades 
Torre Clar.  - Sesrovires B
Cabrera - Calaf B

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

futbol 2A NACIONAL FEM.
Jornada 3
Espanyol 1 - 2 Seagull 
Blava Roca 1 - 0 Collerense 
L´Estartit 5 - 2 Cerdanyola 
Barcelona 6 - 0 CF Igualada 
Sant Gabriel 2 - 1 Palleja A 
AEM 2 - 2 Levante 
Europa 0 - 1 Son Sardina

Jornada 4
Igualada-L’Estartit
Son Sardina-Espanyol B
Levante las Planas-Europa
Cerdanyola-AEM
Collerense B-FC Barcelona B
Seagull-Sant Gabriel
Pallejà-Blava La Roca

bar amb l’1-0.
L’Igualada es troba ara a la 
10a posició de la classifica-
ció. Aquest cap de setmana, 
l’equip rebrà a Les Comes el 
Balaguer, que és primer de 
grup sense haver perdut enca-
ra cap partit.
CF IGUALADA: Yannick, Martí 
Lliró, Bachana Lominadze, Da-
vid Baraldés (Pau Vidal 77’), 
David Pacheco, Fran Aréva-
lo, Jonathan Fernández, Eloi 
Jiménez (Martí Just 58’), Eric 

L’Òdena, sense puntuar
Paco Esplugas.- Segona der-
rota dels odenencs a casa, da-
vant la Unifiicación Bellvitge (1-
4), en un partit on va debutar 
Ivan Garcia fitxat aquesta set-
mana per tal d’omplir la planti-
lla minvada d’efectius.
Poca cosa es pot dir d’un en-
contre, que a partir del 0 a 1 no 
va tenir cap més història que la 
d’un partit de domini visitant, 
mentre que els locals es veien 
impotents de fer-hi res.
El jugador visitant David en els 

minuts , 37. 61 i 66 posava el 0 
a 3 que el capità odenenc Ivan 
Berenguer en el 74 reduiria, el 
definitiu 1 a 4 el marcaria Ricky 
en el 88.
Òdena: Cristian, Garcia, Ivan, 
Adrià, Gerard, Xavi Valls, Ha-
dri, Oscar, Milan, Victor i Al-
berto. També.  Copovi, Ruben 
i Prieto.
Unificación Bellvitge: Dario, 
Robert, Lucas, Arias, Alexan-
dre, Jorba, Moreno, Ricky, Da-
vid, Toni i Ezequiel. També . 

Hector i Mario.
Àrbitre. Sr. Jordi Berdun
Assistents. Albert Garcia i Xa-
vier Ariño. Delegació Baix Llo-
bregat. El proper partit serà 
dissabte al camp del Torrelles 
de Llobregat. L’encontre co-
mençarà a les 6 de la tarda.

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



BÀSQUET / LA VEU

Debut del Physic CB Igualada 
A a la lliga EBA a casa d’un 
gran equip, el Torrons Vicens 
CB L’Hospitalet, un dels grans 
favorits del grup, amb molt 
bona trajectòria a la lliga.
El partit començava molt igua-
lat, amb un Igualada molt po-
sat en el partit. Va ser a la mei-
tat del primer període on les 
coses es posaven difícils per 
l’equip visitant, que es troba-
va amb un Torrons Vicens CB 
L’Hospitalet molt fort, que no 
perdonava cap situació fàcil 
en atac. El fort atac i el bon en-

Els més petits del CBI firmen la fitxa

FUTBOL / LA VEU

Les jugadores igualadines no 
han tingut gaires opcions en 
un partit que ha començat 
sota un intensa pluja. L’equip 
blaugrana ha estat superior tot 
el partit i les blaves poc hi han 
pogut fer per contrarestar-ho.
El primer gol encaixat el minut 
19 en una jugada desafortu-
nada, no ha fet massa mal, i 
un penal aturat per la Noelia 
semblava que donava ales a 
les blaves, però tres gols més 
abans de la mitja part en no-
més 9 minuts, han sentenciat 
el partit.
A la segona part, la pluja ha 
remès i ha donat pas a un sol 
tímid que ha fet més portable 
el partit. Un gol al 55 quan una 
jugadora igualadina era a terra 
i un altre al 60 han estat el ba-
gatge de les locals fins al final 
del partit
El proper partit aquest cap de 
setmana a Les Comes, amb la 
visita de la U.E. Estartit.
C.F. IGUALADA: Noelia Gar-

Dur correctiu del FC Barcelona 
al CF Igualada femení (6-0)
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cert de l’equip local, anotant 3 
triples durant els primers deu 
minuts, obligava a Raül Caba-
llero a esgotar els temps morts 
durant el primer període. El re-
sultat va ser finalment 25-14.
En el segon quart, un Physic 
CB Igualada renovat va fer 
possible creure en la remun-
tada, anotant tres triples du-
rant el segon quart. Amb una 
gran implicació en defensa, 
robant pilotes i podent crear 
situacions de bàsquets fàcils 
i podent demostrar el seu joc. 
Finalment el resultat del par-
cial va ser de 19-23, que col-

locava un marcador de 44-37 
a la mitja part.
A la represa del partit, un 
equip local molt centrat en de-
fensa posava les coses difícils 
a l’equip blau per poder reta-
llar distàncies. Poques opor-
tunitats d’anotació però amb 
un gran encert van ajudar als 
tres triples anotats pels juga-
dors de Raül Caballero. Tot i 
això, una ràpida resposta per 
part dels jugadors del Torrons 
Vicens CB L’Hospitalet col-
locava un parcial de 20-13, 
que feia un total de 64-50 per 
afrontar els últims deu minuts 
de partit.
En l’últim quart, l’equip visitant 
seguia esforçant-se per inten-
tar la remuntada. Amb molta 
intensitat en defensa i opor-
tunitats d’anotació. Un Physic 
CB Igualada que va lluitar per 
l’igualació del resultat fins al 
final del partit, sense donar-se 
mai per vençut. El resultat de 
l’últim quart va ser de 16-20.
Finalment el matx va acabar 
amb un resultat de Torrons Vi-
cens Cb L’Hospitalet 80 - Phy-
sic CB Igualada 70.
Torrons Vicens CB L’Hospita-
let: JF. Cabrera (2), J. Solé (9), 
J. Salto (14), O. Bayo (10), E. 
Arqués (8), X. Moreno (0), A. 
Reina (10), G. Díaz-Morera 
(13), X. Guia (3), E. San Epi-
fanio (-), M. Acosta (11), J. Ba-
lastegui (0).
Physic CB Igualada A: M. Mo-
liner (7), R. Riu (2), E. Burgès 
(5), P. Camí (10), J. Torres (8), 
C. Fons (7), A. Gual (11), X. 
Creus (4), S. Laguarta (0), E. 
Tejero (10), A. Del Hoyo (6).
Parcials: 25-14, 19-23 (44-
37), 20-13 (64-50), 16-20 (80-
70).
Àrbitres: C. Posse, A. Ming

Debut a l’EBA amb derrota a Hospitalet

BÀSQUET / LA VEU

El passat divendres 25 de 
setembre,  els més petits del 
Club Bàsquet Igualada van 
tenir l’oportunitat de signar la 
seva primera fitxa com a ju-
gadors federats. Van ser 24 
nens i nenes, i els seus pares 
i mares, qui varen tenir l’opor-
tunitat de viure un acte molt 
emotiu, a on un per un van ser 
cridats a  formalitzar la signa-
tura.
Els jugadores i jugadores dels 
equips sèniors masculí i fe-
mení no van voler faltar a la 
trobada i es van fer fotos amb 
tots ells.
L’acte va ser inaugurat pel 
president del Club,  Roger Ca-
sellas, qui va voler reconèixer 
i agrair la feina esportiva i de 
formació personal que fan els 

entrenadors de l’entitat, reco-
neguda i premiada enguany 
per la Federació Catalana de 
Basquetbol, alhora que ani-
mar a tots els nous membres 
a aprendre d’ells cada dia.  En 

aquest sentit, va remarcar la 
importància de treballar en els 
valors i les conductes descri-
tes en el Codi Ètic que va el-
laborar  el club l’any passat. 

cia (portera), Queralt Gómez, 
Carla Navarro, Janet Mendo-
za (Elena Alert 45’) Esther So-
ler (defenses), Jèssica Pablos 
(Marta Sáez 45’), Núria Mi-
quel, Pilar Puig (Anna Bernadí 
45’) (migcampistes), Mariona 
Marsal, Judit Pablos, Marina 
Salanova (davanteres). En-
trenadors: Santi Ramos i Jordi 
Torres.
F.C. BARCELONA: Gemma 
Tort, Berta Pujades, Ariadna 
Rovirola, Laia Aleixandre, Ona 
Batlle, Paula Fernández (He-
lena Barco 69’), Carla Armen-
gol, Laura Martínez (Nerea 
Valeriano (65’), Irina Uribe, 
Aitana Bonmatí, Laia Muñoz 
(Elena Benítez 65’). Entrena-
dors: Zoe García, Carlos Blan-
co
ÀRBITRES: Sergi Jacas – Ma-
nuel Carrasco – Eudald Cor-
rea. Groga a: Núria (71’)
GOLS: 1-0 Aitana (19’), 2-0 Iri-
na (35’), 3-0 Laia Muñoz (36’), 
4-0 Irina (44’), 5-0 Carla (55’), 
6-0 Laia Aleixandre (60’) 

HANDBOL / LA VEU

L’equip cadet masculí Athlètic 
del Club Handbol Igualada va 
disputar les fases classificatò-
ries per ser equip de Primera 
Catalana. 
El primer partit es va disputar 
divendres al Polivalent de Les 
Comes amb el CH Ribes amb 
un resultat de 25 a 27 a favor 
de l’equip contrari. Partit lent i 
amb poca intensitat en el que 
els igualadins tenien moltes 
esperances d’aconseguir la 
victòria. 
Dissabte 19 van jugar el se-
gon partit, també a Les Co-
mes, amb La Salle Bonanova 
amb un resultat de 28 a 28. 
Partit d’infart jugat amb més 
intensitat i en el qual els dos 
equips van anar molt igualats 
al llarg de tot el matx, fins i tot 
una bona estona anaven pel 
davant en el marcador. Va ser 
una llàstima acabar amb em-
pat.
Diumenge 20 els jugadors es 
van desplaçar a La Caixa Pa-
velló del Liceo Francés “A” per 

El cadet de l’Handbol IGD es 
queda a les portes de l’ascens

disputar l’últim partit. Encara 
hi havia una petita esperança 
per quedar entre un dels mi-
llors segons, però a mesura 
que anava avançant el rellotge 
ja es va veure que no seria fà-
cil. Necessitaven una victòria i 
l’encontre va finalitzar amb un 
resultat de 28 a 20.
Per tant, aquesta temporada 
els tocarà jugar a 2a Catalana, 
temporada que els servirà de 
ben segur per continuar tre-
ballant i aprenent. I si a sobre 
hi posen tot l’esforç, voluntat, 
compromís, perseverança, ac-
titud i moltes ganes, ens per-
metrà gaudir de l’handbol a un 
molt bon nivell. 
Entrenats per Elias Galiano i 
José Antonio Herrerías, van 
jugar: Marc Espinagosa, Marc 
Andreu, Xavier Reina, Fernan-
do Almendro, Arnau Torner, 
Biel Hornas, Toni Puig, Iker 
Sabuquillo, Gerard Carrasco, 
Ivan Ruiz, José Herrerías, 
Marc Martínez, David Malpar-
tida i a la porteria Joel Solane-
lles.
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HANDBOL / TON CASELLAS

El passat dissabte a la tarda 
es va fer a Les Comes la pre-
sentació dels nous equips per 
a la temporada 2015-16 del 
Club Handbol Igualada.
En l’actual edició hi va haver 
un gran canvi per tal d’agilitzar 
el que seria ben bé la presen-
tació dels equips. Enguany 
doncs, es va convocar els ju-
gadors a les 4, una hora abans 
de l’hora que començava la 
festa de cara al públic. Això es 
va fer per tal de fer la sessió 
de fotografies separada de la 
presentació, així els equips es 
feien les fotografies oficials de 

L’Handbol Igualada presenta els equips de la temporada 15-16
la temporada sense públic i 
de manera ordenada, incloent 
també la fotografia final amb 
tots els components del club i 
les autoritats. Un cop complert 
el protocol, els jugadors i en-
trenadors van tornar cap als 
vestuaris mentre les graderies 
de la Sala de Barri s’anaven 
omplint de gom a gom. Va ser 
llavors quan el públic va poder 
gaudir indiscutiblement de la 
festa, ja que anaven sortint 
els components de cada equip 
amb molta més fluïdesa que 
en anys anteriors. Per tant 
doncs, podem dir que ha estat 
una bona mesura. 
Un cop ja teníem tots els com-

ponents del club repartits per 
la pista va arribar l’hora dels 
discursos de les autoritats. El 
primer torn va ser pel presi-
dent del club, Maure Vidal, que 
va fer un discurs motivador 
dirigit als jugadors i també va 
animar al públic assistent – la 
majoria familiars dels jugadors 
– a assistir a l’assemblea del 
club del proper 16 d’octubre, 
amb l’objectiu de donar-los 
tota la veu que faci falta per tal 
d’aconseguir millores en qual-
sevol aspecte dins del club. 
Després el micròfon va anar 
a parar a les mans de Josep 
Puigrodón, membre de la Fe-
deració Catalana d’Handbol, 

que va destacar la bona feina 
que s’està fent al club - sobre-
tot en clau esportiva – en els 
últims anys, posant de reflex 
els èxits individuals de la Jú-
lia Subirana i el Pol Cantero. A 
l’acte, també hi van assistir au-
toritats de l’Ajuntament d’Igua-
lada, en aquest cas van ser-hi 
l’alcalde, Marc Castells, i la re-
gidora d’esports, Rosa Plassa. 
L’alcalde, en el seu discurs, va 
insistir com ja va fer l’any pas-
sat en les millores que, ara sí, 
s’estan fent al complex espor-
tiu de Les Comes. També va 
desitjar als primers equips que 
tornin a visitar l’Ajuntament 
a final de temporada, ja que 

seria senyal que haurien gua-
nyat títols. 
Ara bé, l’última paraula la van 
tenir els jugadors, un cop els 
parlaments oficials ja havien 
acabat i de manera espontà-
nia van fer una gran rotllana 
al centre de la pista i van fer 
un càntic a l’Handbol Iguala-
da. Un cop finalitzat l’acte, els 
assistents van poder gaudir 
d’una mica de coca amb xoco-
lata i cava. Més tard, aprofitant 
l’acte el primer equip masculí 
del club va disputar un partit 
amistós amb el Sant Andreu 
de la Barca, dins del calendari 
que marca la seva pretempo-
rada. 

Presentats els Jocs Escolars de 
l’Anoia, que s’inicien el dia 24

JOCS ESCOLARS / XAVI BORRÀS

El 24 d’octubre començaran 
els 64ens Jocs Esportius Es-
colars de l’Anoia. Més de 200 
equips de centres educatius 
i entitats de tota la comarca 
van participar en l’anterior 
edició. El proper dijous 8 d’oc-
tubre se celebrarà la Presen-
tació d’aquest programa a les 
19:00h a la Sala d’Actes de 
Les Comes a Igualada. Aques-
ta presentació va dirigida a co-
ordinadors i monitors que par-
ticiparan en els Jocs Escolars. 
Aquests tindran temps fins el 
dimecres 7 d’octubre per a 
inscriure els diferents equips 
en la competició.
Els esports que s’ofereixen 
són varis, des d’individuals: 
cros, escacs, duatló, natació, 
triatló, atletisme, tennis taula, 
bitlles catalanes, curses d’ori-

entació, rítmica... fins als d’as-
sociació: futbol sala, futbol 7, 
bàsquet, handbol, vòlei i ho-
quei. Com a producte propi te-
nim la competició de Polispor-
tiu que engloba la pràctica de 
diferents esports en una única 
competició. 
La competició va dirigida a 
equips de P5 fins a equips ju-
venils. El sistema de competi-
ció s’adequa a les necessitats 
de cada categoria i esport.
Només ens queda agrair la 
tasca que estan fent els co-
ordinadors per al foment de 
la pràctica esportiva escolar a 
la nostra comarca. La base de 
l’esport és l’escolar i gràcies 
a ell gaudim d’una molt bona 
salut. 
Per més informació: www.cea-
noia.cat o bé enviar un correu 
electrònic a info@ceanoia.cat 

Excel.lent inici de temporada del CG San Roque

GIMNÀSTICA / LA VEU

El passat cap de setmana el 
Club Gimnàstic San Roque ha 
iniciat la nova temporada de 
conjunts, participant dissabte 
al Trofeu Gaudí a Barcelona i 
diumenge a la III Copa de Fi-
gueres.
Va participar el conjunt infantil 
nivell base format per Sandra 
Domínguez, Laia Alsina, Irina 
García, Rut Vives, Emma Pro-
fitós i Paula Mensa. Aquest 
any competeixen amb cinc 
cercles i amb la temàtica i mú-
sica de la pantera rosa.
Dissabte van fer el seu debut 
amb el nou exercici, tot i els 
nervis de ser el primer dia que 
el portaven a terme a pista i 
competició, van aconseguir 
un bon exercici i un bon aco-
lliment per part del públic i jut-

ges, assolint la primera posi-
ció al podi. Diumenge, es van 
traslladar a Figueres, on els hi 
esperava una competició més 
forta i van aconseguir el ma-
teix resultat.

Des del Club animar a treballar 
de valent als dos conjunts que 
competiran en aquesta tempo-
rada (infantil base i infantil ni-
vell V-VI) i desitjar molta sort a 
gimnastes i equip tècnic.
 

Toni Bou també s’imposa al Trial de Candeleda
TRIAL / LA VEU

Gran triomf l’aconseguit el 
passat diumenge a Candele-
da (Àvila) del pilot pierenc Toni 
Bou, que segueix aspirant al  
Campionat d’Espanya. El pilot 
de Repsol Honda ha obtingut 
la seva segona victòria de la 
temporada a la màxima cate-
goria del Nacional de Trial i se 
situa a un punt del líder Raga.
Bou s’ha mogut amb abso-
luta comoditat en les zones 
d’aquesta cinquena prova del 

certamen, tant en la primera 
com en la segona volta. Els 
seus principals rivals han co-
mès diversos errors que no 
han pogut recuperar, mentre 
que el campió del món ha 
marcat el millor registre en 
cadascuna de les dues pas-
sades a les zones del recor-
regut del Trial de Candeleda, 
sumant finalment 11 punts, 15 
menys que l’ segon classificat.
La penúltima cita del Nacional 
se celebrarà a Baiona, Ponte-

vedra, el diumenge 18 d’octu-
bre.
Bou deia després de la prova 
que “la carrera semblava més 
complicada; era molt física i 
amb el temps bastant ajustat. 
De seguida hem marcat la di-
ferència amb Adam [Raga] 
respecte a la resta. Estic molt 
content amb aquesta victòria, 
perquè el campionat el teníem 
bastant complicat i ara tenim 
algunes opcions. Estem obli-
gats a guanyar”.



Tere Armadans i Anna Vives amb el Porsche amb el que guanyaren el ral.li andorrà.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

L’equip de Moto Club Igualada 
format per Miquel Prat i Dani 
Montaner amb Mitsubishi Colt 
arribaven líders del campionat 
de Catalunya de raŀlis de terra 
a Vidreres. 
Després d’aquest raŀli, el 
continuen liderant amb el ter-
cer lloc que aconseguiren 
tot i tenir problemes amb un 
amortidor i tant sols superats 
per Nani Roma i l’odenenc 
Àlex Haro de MCI que foren 
els guanyadors amb Mini. La 
segona posició fou Josep Ma-
ria Membrado i Jordi Vilama-
la amb Ford Fiesta R5. Dos 
equips molt potents a tots ni-
vells i que quedar per darrera 
ells ja és tot un èxit.
De Moto Club Igualada també 
es classificaren, Marc Cañe-
llas i Marc Sauleda segons 
a l’Open i tercers a la Focux-

 Els dos copilots odenencs Haro i Montaner van pujar al podi del Ral.li Vidreres.

Podi dels copilots odenencs Àlex Haro 
i Dani Montaner al ral·li de Vidreres

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Amb una gran participació es 
va disputar el 44è Raŀli Andor-
ra Històric amb la participació 
de la barcelonina, actaulment 
resident a Tiana, Tere Arma-
dans copilotada per l’iguala-
dina Anna Vives amb Porsche 
911 Carrera 3.2.
96 cotxes van ser els que van 
prendre la sortida, molts d’ells 
catalans, francesos i espa-
nyols, que s’unien a una re-
presentació andorrana cada 
vegada més nombrosa, amb 
diverses unitats inscrites pel 
BMW Club Andorra. La pri-
mera etapa constava de sis 
trams, amb dues voltes als 
trams ‘Ordino’, ‘Beixalis’ i ‘Bi-
xessarri’, encara que la pri-
mera passada a aquest últim 
tram havia d’anul·lar-se per 
seguretat. L’etapa concloïa 
amb un reagrupament al parc 
d’oci Naturlandia, a Sant Julià 
de Lòria, des d’on arrencava, 
ja de nit, la segona etapa amb 
altres sis trams, dues passa-
des a ‘La Rabassa’ i ‘Canillo’ 

Fantàstica victòria de Tere 
Armadans i la igualadina Anna 
Vives al Ral.li Andorra Històric
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trem, i Joan Cañíz i Vero Díaz 
novens a la Focuxtrem, els 
dos equips amb Ford Focus. 
No aconseguiren classificar-
se al final del ral.li per diver-

sos problemes Miquel Marsol 
i Llorenç Martín amb Mitsubis-
hi EVO IX i Ivan Alba copilo-
tat per l’anoienc Jaume Poch 
amb Ford Focus.

i una única passada a ‘Fonta-
neda’ i ‘Sant Julià’.
A la primera etapa del ral.
li  l’equip femení Armadans-
Vives (Porsche), es col·locava 
primer en el segon tram, po-
sició que ostentarien fins a la 
meta. La segona etapa arren-
cava des de Naturlandia pràc-
ticament tal com va finalitzar la 
primera, amb Armadans-Vives 
defensant com unes grans pi-
lots el seu liderat, amb unes 
diferències entre els primers 
classificats tan minses que 
tan sols unes poques dècimes 
separaven als primers classi-
ficats. Amb l’escratx a ‘La Ra-
bassa’, la parella del Nenes 
Team demostrava que anava 
a per la victòria, augmentant 
de mica en mica la distància 
sobre els seus perseguidors.
Aquest ral.li perfectament or-
ganitzat per l’Automòbil Club 
d’Andorra va fer possible grà-
cies a Anna Vives i la seva pi-
lot, una gran gesta esportiva 
per l’esport del motor femení 
anoienc.

PATINATGE / LA VEU

El Comitè Organitzador de 
Tòquio 2020 ha anunciat la 
proposta al Comitè Olímpic 
Internacional (COI) de 5 es-
ports nous per a un total de 
18 esdeveniments addicio-
nals per incloure’ls en els Jocs 
de l’Olimpíada XXXII Tòquio 
2020. Un d’ells seria l’skate-
board, obrint així al patinatge 
sobre rodes protagonisme 
olímpic des de Barcelona’92, 
quan l’hoquei patins va ser 
esport de demostració. Tòquio 
és el primer país organitzador 
que té la oportunitat per con-
tribuir al disseny del Programa 
Olímpic.
L’Skate entraria en les modali-
tats de ‘street’ i de ‘park’ amb 

Els patins sobre rodes podrien tornar 
a ser olímpics a Tòquio 2020

un total de 80 atletes, 40 per 
cadascuna de les seves mo-
dalitats, la meitat en masculí i 
la meitat en femení.
Els 18 esdeveniments pro-
posats van ser seleccionats 
pel Comitè Organitzador de 
Tòquio 2020 i l’addicional 
Programa Panell d’esdeve-
niments a través d’un procés 
obert que es va iniciar el maig 
de 2015. Les 26 federacions 
internacionals reconegudes 
pel COI, entre elles la FIRS, 
van participar en un inici, i vuit 
d’elles van ser preselecciona-
des al juny de 2015.
La decisió final, d’acord amb 
la Carta Olímpica, es farà pel 
COI a la 129ª Sessió del COI a 
Rio a l’agost 2016. “Cadascu-

na de les vuit federacions in-
ternacionals preseleccionades 
han demostrat sobradament el 
seu potencial per augmentar 
el valor dels Jocs”.

Més esports i més atletes 
als Jocs Olímpics
Els 18 esdeveniments tindran 
com a resultat l’addició d’apro-
ximadament 474 atletes en el 
Programa Esportiu dels Jocs 
Olímpics de Tòquio 2020.To-
kio 2020 creu que els esports 
addicionals proposats inspi-
raran els joves atletes que 
participen en aquests esdeve-
niments a tot el món per trac-
tar d’aconseguir el somni de 
competir en major espectacle 
esportiu del món.

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

El Club d’Agility Rivalcan de 
Montbui poble va organitzar 
aquest cap de setmana, en les 
seves instal·lacions i patroci-
nat per Arion, una competició 
doble d’agility puntuable per 
al campionat d’Espanya 2016 
de la RSCE. La mateixa pro-
va formava part de la selectiva 
per als representats d’agility 
del Mundial del Pastor Belga 
2016.
Els components del Club van 
fer una gran jornada. Luis 
Luque, el president i monitor 
d’agility del club organitzador 
va acabar el cap de setmana 
amb 5 podis, sumant també 
tres podis més d’uns altres 
competidors del Club.
El dissabte en grau I, dins la 
categoria estàndard, el Jor-
di Montaño va quedar primer 
amb el seu gos Dana i el Dá-
maso Fernández va quedar 
segon amb la Diva. En grau III 
Luis Luque va quedar primer 
amb el seu gos Melendi en ca-
tegoria mini, l’actual sotscam-
pió per equips del món.
El diumenge, el Jordi Montaño 
i la Dana van tornar a repetir 
podi amb una segona posició 
i Luis Luque va fer podi amb 
els seus tres gossos. El Me-
lendi va tornar a ser primer en 
grau III mini, la malinois Dela 
va quedar tercera en el mateix 
grau III, i la Venus de grau II 
va quedar tercera en catego-
ria estàndard. Amb aquests 
resultats, Luque ja ha obtingut 

Excel·lents resultats del Rivalcan 
Montbui al campionat d’Espanya

GIMNÀSTICA / LA VEU

Tret de sortida per a les com-
peticions de la nova tempo-
rada. Aquest cop a Figueres,  
diumenge 27 de setembre, 
s’ha celebrat la III Copa Fi-
gueres de Gimnàstica Rítmica 
amb la  modalitat  de conjunts.
L’Igualada Club Gimnàstic, 
ha participat amb dos equips,   
benjamí modalitat mans lliures 
i  aleví amb dos exercicis,  5 
cordes i  mans lliures.
Les més petites han acon-
seguit la segona posició, en 
el seu debut a nivell federat, 
un joveníssim conjunt format 
per: Gina Castelltort, Martina 
Espinalt, Mar Vázquez, Paula 
Salas, Aitana Posadas i Arlet 
Oliva.
Les alevines, també han de-

Bon inici de temporada per a 
l’Igualada Club Gimnàstic

butat amb conjunt a nivell fe-
derat, en l’exercici de mans 
lliures han assolit el quart lloc, 
posició que esperen remun-
tar en la propera competició, 
mentre que en l’exercici de 
corda, han assolit la segona 
posició. Les protagonistes 
d’aquests bons resultats han 
estat: Carla Cervera, Mariel·la 
Espinalt, Dana Pijoan, Violeta 
Aguilera, Sheila García, Berta 
Enrique i Alina Gili.
Sens dubte ha estat un molt 
bon inici de temporada per 
aquestes joves gimnastes, les 
seves entrenadores expres-
sen la gran satisfacció per la 
tasca realitzada i les encorat-
gen a  treballar de valent per 
millorar resultats i anar crei-
xent i posicionant-se entre els 
millors equips catalans. 

tots els punts que necessitava 
per al campionat d’Espanya 
de la RSCE 2016 amb el seu 
gos Melendi, temporada que 
finalitzarà al maig del 2016.
En la classificació per al Mun-
dial d’agility dels Pastors Bel-
gues, Luis Luque amb la seva 
gossa Dela en individuals té 
la primera posició  en punts 
compartida amb el madrileny 
José Antonio Encinas. Per 
equips, Luque també s’ha si-
tuat en la primera posició. Lu-
que així, encapçala la llista de 
representants espanyols per 
al mundial del 2016 d’aquesta 

raça de gos. 
El proper mes d’octubre Lu-
que competirà a la FCI Agi-
lity World Championship Italy, 
el mundial d’agility que es 
celebrarà a Bolonia (Itàlia). 
Amb aquest mundial, Luque 
ja suma el seu desè mundial 
havent aconseguit ser campió 
del món al 2013 del jumping 
a Sud Àfrica i sotscampió del 
món al 2014 a Luxemburg per 
equips. En aquest moment 
entrena en la seva Escola 
canina Rivalcan a més de 30 
agilitystes.

Nombrosa participació del CAI Triatló a Gavà
TRIATLÓ / LA VEU

El passat dissabte 26 de se-
tembre es va celebrar la 7ª 
Triatló infantil cuitat de Gavà 
, amb un total de 198 inscrits 
amb una nombrosa participa-
ció del CAI triatló on van parti-
cipar 7 joves atletes  del club.
Destacar la victòria de Carla 
Alemany, en la categoria in-
fantil amb un temps de 22m 
36seg. La prova consistia 
en un primer tram de nata-
ció de 100metres, seguits de 
4400metres de ciclisme i per 
últim 1800 metres corrent per 
al passeig marítim de Gavà. 
En la mateixa categoria, Laia 
Resa finalitzava la prova amb 
una magnífica 4a posició i 
Martona Segura finalitzava 8a.
Assolia també la victòria en 
la categoria benjamí feme-
ní la Carla Bisbal. La prova 
consistia en un primer tram 
de 50metres de natació, on 
la jova atleta del CAI triatló ja 

van col·locar-se en la primera 
posició, seguit de 2000me-
tres de ciclisme i per acabar 
800metres corrent per al pas-
seig marítim. En la categoria 

benjamí masculí, destacar la 
9a posició de Oriol Alonso.
En categoria aleví masculí 
participava Jan Bisbal, aca-
bant 6é. La prova consistia en 
un primer tram de 75metres 
de natació, seguit de 2200me-

tres de ciclisme i per acabar 
1.100metres corrent per al 
passeig marítim.
Finalment, el participant més 
petit del club, Guim Gabarrí, 
aconseguia una magnífica 5a 
posició en la categoria pre-

benjamí masculí. Després de 
realitzar 25metres de natació, 
seguits de 1200metres de ci-
clisme i acabant amb 500me-
tres corrent pel passeig marí-
tim.
 



FRONTENNIS / LA VEU

Un any més i ja en són vint. 
S’ha arribat a la final de l’Open 
Molí Nou, que com cada any 
comença a finals del mes 
d’agost i acaba a finals de 
setembre, esdeveniment que 
dóna nom a aquest acte es-
portiu organitzat pel Club 
Frontennis d’Igualada i que 
compta amb uns excel·lents 
organitzadors. L’Open, un cop 
més, ha demostrat la seva 
efectivitat per a donar com-
pliment a 40 parelles i alhora 
aconseguir que tot funcionés 
de manera fluïda i perfecta.
Dins del merament esportiu, 
cal deixar constància de la 
bona acollida d’aquest Open 
per part de tots els aficionats 
a aquest esport i que forma 
part de nosaltres. Un any més, 
l’Open ha estat fidel a aquest 
esdeveniment, que dóna ca-

La 20a edició de l’Open de Frontennis Molí Nou ja té guanyadors

PÀDEL / LA VEU

El primer equip Subaru va su-
mar una nova victòria davant 
Les Moreres per un renyit 2-1.
Mito Campins/David Jaume 
van sumar el primer punt 6-0, 
6-2 davant Xavi Mercadé/Raul 
Pérez. Però la parella Isidre 
Marimon /Josep Llorach van 
cedir en el tercer set desprès 
d’un igualat partit davant Llu-
ís Piqué/Jaume Mallart 6-2, 
3-6, 2-6. En el decisiu, igua-
ladíssim partit entre Carlos 
Jiménez/Edgar Bisbal i Esteve 
Graells/Toni Valldaura gua-
nyat pels primers 6-3, 2-6, 6-4.
El segon equip Subaru gua-
nya per la mínima al +KPàdel
En un altre derbi anoienc el 
nostre segon equip va gua-
nyar al +KPàdel per 2-1.
Les coses no van començar 
gaire bé perdent el punt de 
David Sanuy/Agustí Homs 
davant David Sabaté/Daniel 
Marti per un clar 2-6, 0-6 però 
Joan Albareda/Lluís Fernàn-
dez van empatar el partit gua-
nyant Pere Ramon/Victor Mo-
rillas per un doble 6-2. En el 
partit que decidia, gran rendi-
ment de la parella Jordi Homs/

Resultats dels clubs de pàdel
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buda a tots els practicants de 
la comarca, sigui quin sigui 
el seu nivell, ja que en estar 
agrupat en 4 categories tot-
hom troba competidors amb 
qui fer un joc intens i igualat.
El diumenge al matí l’Open va 
finalitzar amb la celebració de 
les finals, el lliurament de tro-
feus, detalls i unes paraules 
del President Miguel Vivar.
Tot seguit es va fer un pica-
pica per relacionar i parlar de 
les anècdotes del campionat.  
Classificacions:
1a categoria: 
1rs   Antoni Font – José Fer-
nández
2ns  Ramon Isaac López – Ju-
lià López
3rs   Marc Esteve – Manolo 
Bezarril
4ts   Albino – Germán 
Molt bon nivell en aquesta, la 
màxima categoria, en què s’ha 

de destacar la final, anive-
llada, física i emocionant, on 
qualsevol de les dues parelles 
podia guanyar.
Una de les millors finals que 
s’ha vist en aquest Open, se-
gons el públic, que va gaudir 
d’un joc molt esportiu i agres-
siu per part dels jugadors.
2a categoria: 
1rs    Roberto – Dani
2ns   Molinero – Alejandro
3rs    Moreno – Javi
4ts    Dani – Muntaner
Categoria amb molt bon nivell, 
jove i veterana. 
3a categoria:
1rs   Andrés – Pedro 
2ns  Seuba – Salva
3rs   Sergio – Alberto
4ts   Ibañez - Manolo
Aquesta categoria ha estat 
molt igualada.
4a categoria:
1rs  Toni – Adrià

2s   David – Jorge
3rs  Toni – Sergio
4ts  Víctor – Jordi
Ha estat una categoria amb 
més nivell de l’esperat.
Tant la Junta com els orga-
nitzadors feliciten tant als ju-
gadors com al públic pel seu 
comportament, fet que fa que 
la preparació pel proper sigui 
més fàcil. 
El Club Frontennis Igualada 
agraeix al Patronat Municipal 
d’Esports la seva col·laboració 
en aquest acte. 

Igualada acull la 14a Edició 
del Torneig de Frontennis
La ciutat d’Igualada acollirà 
aquest cap de setmana, dies 
3 i 4 d’octubre el “XIV Torneig 
Frontennis d’Igualada”, el més 
antic de Catalunya, amb pilo-
ta  preolímpica, a les instal-
lacions  de la Piscina del Molí 

Nou, amb la col·laboració  del 
Patronat Municipal d’Esports 
de la ciutat. Durant tot el dis-
sabte les parelles inscrites 
jugaran les fases de classifi-
cació per a les finals. El diu-
menge les parelles  classifi-
cades jugaran els quarts, les 
semifinals i a les 12:30 hores 
la final. Les 4 millors parelles 
classificades rebran premis.
La directiva del Club Fronten-
nis Igualada s’esforçarà  al 
màxim per a què aquest es-
deveniment resulti tot un èxit, 
reunint les millors parelles de 
Catalunya.
Esperem aquest cap de set-
mana gaudir d’aquest esport 
amb el seu màxim nivell i cri-
dem a tot a l’aficionat que en 
vulgui gaudir vingui al Frontó 
Municipal d’Igualada al Molí 
Nou.  

Josep Basols guanyant amb 
rotunditat Marc Casanellas/
Pep Camps per 6-2, 6-1.
Femení federat. Les noies 
Subaru, poc van poder fer da-
vant el potentíssim Slam de 
Collbató caient per 3-0 de for-
ma inapel·lable.
Marta Hidalgo/Francina Olaria 
van caure en dos sets davant 
Paula Miranda/Pili Esteban. 
Igual sort van patir Mireia 
Homs/Joana Vilarrubies ce-
dint amb Pati Roura/Bibi Es-
cruela. Finalment, Teresa Jor-
ba feliçment recuperada d’una 
llarguíssima lesió i fent parella 
amb Fabiana Spick, tampoc 
van poder fer res caient en 2 
sets amb la parella Laia Pas-

tor/Mònica Martínez.
El Federat B de les Moreres 
es va desplaçar a Navas. Eli-
minatòria entre dos equips 
molt igualats a la taula de 
classificació, on els nostres 
van solbentar amb un clar 0-3, 
enduent-se la victòria!
Pau Borrega – David Llorenç 
va guanyar per 6/3 – 6/2 da-
vant Didac Batlló – Morales.
Biaggio Gazzineo – Oscar 
Tarda van derrotar a Fran-
cesc Serra – J. Cortada per 
6/4 – 7/5. Albert Prat – Roger 
Caldito van arribar a un tercer 
set guanyant per 6/2 – 4/6 – 
6/3 contra Marc Torras – Jordi 
Vila.  

El Vilanova Can Titó de futbol 
sala busca jugadors
FUTBOL SALA / LA VEU

El CFS Can Titó Vilanova 
necessita nens o nenes per 
a l’equip aleví (2004-2005). 
Aquesta activitat la realitzen 
al Poliesportiu de Can Titó, 
esta organitzada i coordinada 
per tècnics 100% qualificats. 
Actualment tenen equips des 
de la categoria Aleví fins Sèni-
or, on ens resten poquíssimes 
places. 
Si encara no heu trobat la vos-
tra activitat i teniu ganes de 
que el vostre fill o filla pertanyi 

a un equip i aprengui els va-
lors del respecte, l’esforç i la 
competició entre d’altres, ara 
és el vostre moment. 
Aquesta activitat participa en 
la lliga oficial de la federació 
catalana de futbol. 
Horari de 17:00h-18:30h els 
dimecres i divendres per no-
més 30€ al mes. Instal·lació 
Poliesportiu de Can Titó. 
Inscripcions via cantitovilano-
va@gmail.com.  



Demà, Triatló Infantil 
d’Igualada
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MOTOR / LA VEU

El pilot igualadí de ral·lis, Jordi 
Viladoms, subcampió del Ra-
lly Dakar, gaudeix des d’avui 
de la nova Peugeot Partner.
Aquest vehicle li ha estat cedit 
per Sarauto, nou patrocinador 
del pilot, en el marc d’un acord 
de col·laboració on ambdues 
parts compartiran experiènci-
es i un camí comú, la passió 
pel món del motor. 
Tot l’equip Sarauto Igualada 
ha volgut estar present en el 
lliurament per transmetre-li 
de primera mà molts èxits en 
aquesta temporada plena de 
curses i nous reptes.
Les primeres impressions de 
Jordi Viladoms al volant de la 
Partner han sigut molt posi-
tives sobre el vehicle, “he de 
destacar el seu confort, els 
seus acabats i la seva capa-
citat de càrrega per dur els 
meus equips d’entrenament”. 
També ha pogut tastar l’urpa 
del lleó en el seu nou motor 
Blue Hdi. 
Carme Cruz, responsable co-
mercial  de Sarauto, feia el 
lliurament de les claus al pilot 
igualadí i afegia que “La nos-
tra nova Partner també està 
dotada d’última tecnologia: 
pantalla tàctil de 7 polzades, 

Viladoms, amb personal de Sarauto Peugeot a Igualada.

Sarauto, nou patrocinador del pilot 
igualadí Jordi Viladoms

CURSES / LA VEU

Aquest diumenge passat , 
es va celebrar la marató de 
Saragossa. A les 8:30 es va 
donar la sortida a aquesta mí-
tica cursa, des de la plaça de 
la Basilica del Pilar i arribada 
a la mateixa. El temps va res-
pectar la temperatura però el 
vent va fer endurir aquesta 
prova reina del atletisme.
Antonio Romero i Dolors Pa-

El CERRR Igualada, 
a la marató de Saragossa

lau del Cerrr Igualada van 
ser-hi presents, sent la seva 
8ena marató aquest any.
Antonio Romero va fer un 
temps de 3:05:32 quedant el 
18é de la seva categoria i el 
76é de la general.
Dolors Palau va fer un temps 
de 3:42:31 quedant 5a. de la 
seva categoria i 12a. de la ge-
neral.

Nova penya ciclista 
Ancosa a la Llacuna

CICLISME / LA VEU

Ha nascut una nova penya ci-
clista a la comarca, es tracta 
de la Penya Ciclista Ancosa 
La Llacuna, formada per un 
grup de persones que esti-
mem la bicicleta.
Està integrada per persones 
de totes les edats, i sexe. Com 
podeu veure el mallot destaca 

per ser de colors cridaners per 
que sigui visible per a tots els 
que circulem per vies urbanes 
i camins.
La seva finalitat es fomentar 
l’esport del ciclisme, tant de 
muntanya com de carretera, 
i la organització de sortides i  
trobades ciclistes.

Demà tindrà lloc la 14a edició 
de la triatló infantil d’Igualada, 
organitzada pel CAI, a l’en-
torn de l’Estadi Atlètic de la 
capital de l’Anoia. La prova 
estarà oberta a les categories 
prebenjamí, benjamí, aleví, 
infantil i cadet.

bluetooth, pressa USB que et 
permetrà estar connectat en 
tot moment i inclús que la mú-
sica d’Spotify et soni a través 

de la ràdio. Aprofito també per 
desitjar una temporada plena 
d’èxits al Jordi”.

Bernat Jaume domina l’Autonòmic de 
seleccions amb Catalunya

ESQUAIX / LA VEU

La selecció catalana d’esquaix 
masculina amb la participació 
del igualadí Bernat Jaume, va 
guanyar a Madrid el Campio-
nat d’Espanya de Seleccions 

autonòmiques, dominant a la 
final a Castella-Lleó per 4 a 0.
Domini total de la quadribar-
rada amb un total de 16 vic-
tòries i cap derrota deixant 
pel camí a Balears i València 

en quarts i semis respectiva-
ment.
També magnífica segona pla-
ça de l’equip femení , tot i per-
dre per un ajustat 2-1 contra 
Madrid a la final.



Cultura
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CULTURA POPULAR / LA VEU

Demà dissabte 3 d’octubre 
tindrà lloc la 1a diada de Sant 
Miquel, organitzada pel Ball 
de Sant Miquel i els Diables, 
d’Igualada.
L’entitat organitza aquesta di-
ada en motiu de la celebració 
de Sant Miquel Arcàngel (29 
de setembre) per donar a co-
nèixer l’històric ball de diables 
d’Igualada.
A les 7 de la tarda, a la Plaça 
de Pius XII es representarà el 
ball parlat propi de la ciutat, 
recuperat pel Ball de Sant Mi-
quel l’any 2011 a partir de la 
documentació trobada a l’ar-
xiu Joan Amades, on s’esceni-
fica la lluita dels diables contra 
els exèrcits del cel i s’acaba 
amb el recitat de versos satí-
rics sobre temes d’actualitat. 
Per aquesta primera edició, a 
més de la colla local, hi haurà 
com a convidat el Ball de Dia-
bles de Sant Quintí de Medio-
na, un dels balls de diables de 
referència del país que també 
representaran el seu ball par-
lat. La primera notícia del Ball 
de Diables de Sant Quintí de 
Mediona data l’any 1853.

El Ball de Diables a Iguala-
da: Del segle XV a l’actuali-
tat
Els Diables a la ciutat d’Iguala-
da apareixen documentats per 
primera vegada el 1451. 

Segurament aquesta com-
parsa i la seva representació 
hauria tingut un origen en els 
entremesos, en forma de ball 
parlat o potser amb mímica en 
un primer moment, de mane-
ra que es pretenia explicar la 
caiguda dels àngels rebels a 
l’infern. Segurament també hi 
prenia part la víbria o drac que 
arrodonia l’esmentada repre-
sentació del quadre infernal, 
contraposat a l’entremès o 
castell del paradís.
Després de mantenir-se du-
rant tot el segle XVI i bona 
part del XVII, els retrobem en 
un programa de Festa major 
de l’any 1851. A partir d’ales-
hores s’anomenarà Ball de Di-

ables (o “Els Diables”).
El Ball apareix a la Festa 
Major d’Igualada amb molta 
continuïtat entre 1851 i 1930 
i esdevé un dels principals re-
ferents històrics catalans del 
què es coneix com a “model 
de diables penedesencs” amb 
parlaments vuitcentistes. Les 
darreres aparicions del Ball de 
Diables igualadí foren segu-
rament per la Festa Major de 
1933 (encara consten al pro-
grama).
El Ball de Sant Miquel i els 
Diables, d’Igualada, es pre-
sentà el 2011 amb la voluntat 
de recuperar aquest model de 
diables concret i característic. 
Al nostre país existeixen ja un 

El Ball de Sant Miquel i els Diables celebra 
la 1a Diada de Sant Miquel
Els Diables d'Igualada van recuperar aquest Ball de Sant Miquel que està datat del segle XV

seguit de colles que formen 
part d’aquest model centenari, 
ja sigui perquè han perdurat i 
s’han mantingut en el temps, o 
perquè han estat recuperades 
també rigorosament més tard. 
Donat el gran valor d’aquest 
model i la importància de 
mantenir-lo viu, l’entitat ha vol-
gut crear aquesta diada per a 
donar-lo a conèixer i per portar 
a Igualada de forma regular 
altres balls de diables que se-
gueixen models similars. 

Programa d’actes

- 18:00 Desfilada a toc de ta-
bal pels carrers del nucli antic
- 19:00 Mostra de balls parlats 

i recitat de versos satírics
  • Ball de diables de Sant 
Quintí de Mediona
   • Ball de Sant Miquel i els 
Diables, d’Igualada a la plaça 
de Pius XII (acte amb foc)
- 21:00 Correfoc amb les dues 
colles Pl. de la Creu, C/ St. Se-
bastià, C/ St. Roc, Pl. Sant Mi-
quel. C/ St. Jaume, C/ Custiol, 
Pl. Pius XII (acte amb foc)
El Ball de Sant Miquel vol 
fer arribar el seu agraïment 
a tots els establiments col-
laboradors de la Gran Pane-
ra que van sortejar per Festa 
Major i a tothom qui va parti-
cipar comprant butlletes. Tots 
ells han fet possible aquesta 
diada.

LLIBRES / LA VEU

«Un llibre al costat del mar» 
ha resultat la foto guanya-
dora de la sisena edició del 
concurs fotogràfic Els llibres 
viatgers, que organitza la Bi-
blioteca Central d’Igualada 
cada estiu. L’autor de la imat-
ge és Sergio López, de Mon-
tornès del Vallès, que va venir 
a recollir el premi divendres 
passat. El jurat del certamen, 
integrat per dues bibliotecàri-
es i el fotògraf igualadí Jordi 
Roig, va destacar aquesta 
foto per la seva composició 
i qualitat, així com la seva 
completa adequació a les ba-
ses. El guanyador ha rebut 
un reportatge fotogràfic gen-

tilesa de Roig’s Fotògrafs i un 
lot de llibres. 
Aquest concurs vol servir per 
esperonar la lectura, sobretot 
en època de vacances, i en-
guany s’han rebut una tren-
tena de fotografies fetes tant 
a pobles de la comarca com 
a indrets més llunyans, com 
França, Txèquia o Holanda. 
De totes les fotografies rebu-
des la Biblioteca n’ha fet una 
selecció que es podran veu-
re a L’Aparador i d’aquesta 
manera seran visibles des de 
fora l’edifici. Totes les imatges 
rebudes aquest estiu també 
es poden veure en l’àlbum 
«Els llibres viatgers», del web 
de la Biblioteca: www.bibliote-

caigualada.cat i també direc-
tament a l’issu: http://issuu.
com/bigualadacbiblioteca/
docs/album_2015.
Les vacances d’estiu són 
una de les èpoques de l’any 
en què es llegeix més i la 
Biblioteca, que no tanca per 
vacances, esdevé un excel-
lent punt de partida per venir 
a omplir la maleta de bones 
lectures i de guies de viatges. 
A més, la Biblioteca funciona 
com a Punt d’informació turís-
tica des del juliol de 2014, en 
el marc del programa Punts 
d’Informació Turística promo-
gut per Turisme de la Diputa-
ció de Barcelona.

La foto «Un llibre al costat del mar», de Sergio López, guanya el 
concurs dels Llibres viatgers de la Biblioteca
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MÚSICA / LA VEU

Els concerts de ‘Músiques de 
butxaca’ organitzats per l’Ate-
neu Igualadí, tornen aquest 
pròxim divendres 2 d’octubre 
amb el seu habitual to inti-
mista dalt de l’escenari del 
Teatre Municipal l’Ateneu, des 
d’aquest espai amb ànima és 
des d’on es viu l’experiència 
de ‘Músiques de butxaca’.
Una estupenda programació 
amb tres concerts. Propostes 
totes elles molt personals i 
emergents del panorama mu-
sical del nostre país, petits 
tresors que volem donar a co-
nèixer al públic de ‘Músiques 
de butxaca’.

Programa
El divendres 2 d’octubre ence-
tarà els concerts de tardor, Cè-
lia Pallí, cantant i compositora 
catalana establerta a Canadà 
des de fa uns anys. Vocalista i 
telonera de l’artista Nelly Fur-
tado, ha girat per tot el món 
durant molt de temps i ara 
ens visita per mostrar el seu 
treball més personal. Aquest 
primer disc en solitari, ‘I’ll Be 
Fine’ està captivant Europa i 
Canadà gràcies a un univers 
musical carregat de cançons 
plenes de sentiments i emoci-
ons. A Músiques es presenta 
en formació de trio acompa-

nyada dels músics Àngel Va-
lentí i Alexandre Rexachs.
El 6 de novembre serà Ferran 
Savall qui presentarà el seu 
treball ‘Impro’. Lluny d’etique-
tes, Savall és un músic auto-
didacte a la recerca de la veu 
natural. Les seves interpreta-
cions són úniques i irrepeti-
bles ja que construeix el seu 
univers musical en la improvi-
sació, en la música que neix 
de l’espai on es troba, de l’am-
bient i del públic. Acompanya 
la seva veu versàtil i hipnòtica 
amb la seva guitarra espanyo-
la i en aquesta ocasió, també 
de la guitarra acústica de Jordi 
Gaspar.
Amb el concert que tancarà 
la temporada el 4 de desem-
bre ens quedarem tocats per 
l’esperit del jazz dels anys 50 
de Jordi Rabascall quintet. 
Les seves interpretacions ens 
traslladaran a la sonoritat de 
les primeres big bands i dels 
cantants sense micròfons, fins 
a estètiques més properes a 
crooners actuals com Jamie 
Cullum. “Do the Du Duu” és el 
títol del disc que presentaran a 
l’Ateneu, una selecció d’estàn-
dards vocals de cèlebres com-
positors com Duke Ellington, 
Hoagy Carmichael, George 
Gershwin, Van Morrison, amb 
arranjaments i lletres addicio-

nals. El disc també inclou un 
tema original, ‘12 Hours Blu-
es’.
L’entorn excepcional, l’esce-
nari del teatre des d’on l’es-
pectador contempla una pers-
pectiva privilegiada del preciós 
teatre modernista de l’Ateneu 
i el petit format intimista amb 
els músics a tocar, convida a 
gaudir més enllà de la música. 
També s’hi afegeix el plus del 
gintònic que s’ofereix al públic 
com a benvinguda gràcies al 
patrocini d’una marca de gi-
nebra.

La compositora i cantant Cèlia Pallí enceta 
els concerts de tardor de ‘Músiques de butxaca”

Hora concerts, entrades i 
abonament
L’hora d’inici dels concerts 
serà a les 11 de la nit. Les en-
trades ja es poden comprar 
online a través del web wwww.
musiquesdebutxaca.cat. Tam-
bé podran adquirir-se de forma 
habitual, a taquilla mitja hora 
abans de l’inici de cada con-
cert i anticipada a les oficines 
de l’Ateneu Igualadí en horari 
d’atenció al públic. El preu de 
l’entrada és de 12 € i inclou 
el concert i la consumició, les 
entrades amb descompte són 

de 10 €. També ha posat a la 
venda un abonament per als 3 
concerts de la temporada per 
30€ (preu normal) i 24 € (preu 
descompte).

Patrocinadors i col·
laboradors
Van Bruc International, El Cafè 
de l’Ateneu, Williams Chase, 
Supermas, Departament de 
Promoció Cultural de l’Ajunta-
ment d’Igualada, Ràdio Rec, 
Canal Taronja, Global Produc-
tions, Fruiteria Pilar, Infoanoia.
cat i Ràdio Igualada

CINEMA / LA VEU

Aquest diumenge, 4 d’octu-
bre, a les 12h, el programa 
Cultura en Família proposa el 
film Ratatouille al Museu de la 
Pell d’Igualada, una projecció 
en català per a tota la família. 
Aquesta pel·lícula es va endur 
més de deu premis internaci-
onals, inclòs l’Òscar de l’any 
2007 al millor llargmetratge 
d’animació. Té una durada de 
110 minuts, l’edat recomanada 
és a partir dels 6 anys i l’entra-
da és gratuïta, només limitada 
per l’aforament de l’auditori.
Remy és una rata molt espa-
vilada que sent passió per la 
bona cuina. Viu a tocar del 
restaurant del xef Auguste 
Gusteau i no podrà resistir la 
temptació d’atansar-se als fo-
gons per fer de cuiner, malgrat 
ser rebut a cops d’escombra. 
Tal i com és d’esperar, no hi 
serà gens benvingut i pati-
rà un munt d’aventures entre 
cassoles per aconseguir fer la 
millor ratatouille d’aquella cui-
na i deixar sense paraules un 

exigent crític gastronòmic que 
perd el cap davant d’aquesta 
menja. La ratatouille pot sem-
blar desconeguda, però segur 
que tothom la pot reconèixer 
si parlem de samfaina a casa 
nostra o de tombet a les Illes 
Balears. En realitat, ratatouille 
és el nom popularitzat arreu 
de França, però el plat és ori-
ginari de la cuina provençal i 
s’anomena ratatolha en occi-
tà.
Aquesta història, produïda 
el 2007 pels estudis Pixar i 
Walt Disney Pictures, va reco-
llir més de deu premis, entre 

ells l’Òscar, el Globus d’Or, 
el BAFTA, l’Annie, el National 
Board of Review i el Festival 
de Toronto al millor llargme-
tratge d’animació, i fins i tot 
l’Annie i l’American Film Insti-
tute a la millor pel·lícula.
La projecció s’inclou en el pro-
grama Cultura en Família, que 
proposa un seguit d’activitats 
variades, com ara contacon-
tes, cinema en català, teatre, 
espectacles musicals, pallas-
sos i tallers, per viure en famí-
lia al llarg dels diumenges de 
tardor. El coordina el departa-
ment municipal de

Cultura en Família proposa diumenge vinent la 
projecció del film d’animació Ratatouille

POESIA / LA VEU

L’escriptor anoienc Oriol Solà 
i Prat s’ha proclamat gua-
nyador dels Jocs Florals de 
Sants, Hostafrancs i la Bor-
deta de Barcelona en la ca-
tegoria de Flor Natural d’Or. 
El lliurament de guardons de 
l’edició d’enguany es va fer el 
passat dijous 17 de setembre, 
en un acte institucional que 
es va dur a terme a la Sala de 
Plens de la seu del Districte de 
Sants-Montjuïc. Solà es va en-
dur el premi amb el poema ti-
tulat “Mariners d’aigua dolça”, 
un conjunt de tres sonets en 
què l’autor parla de qualitats 
com la valentia o la confiança 
a partir de tres metàfores: la 
marea baixa, una estrella de 
mar i un riu, respectivament.

Altres participacions de 
Solà
Sense deixar l’actualitat lite-
rària, ja s’ha publicat també 
el llibre “Ziryab 2012-14” que 
recull els treballs finalistes i 

guanyadors de les tres darre-
res edicions d’aquest concurs 
musical i de narrativa breu 
que es fa a Balaguer, entre els 
quals hi ha el relat “Preparant 
l’escac al rei” de l’autor igua-
ladí. La presentació es va fer 
a finals de juny al claustre de 
l’Església de Sant Domènec 
de la capital de la Noguera.
Finalment, un treball de Solà 
va ser també escollit entre els 
finalistes de la XXII edició del 
Premi de cartes d’amor que 
s’organitza anualment al mu-
nicipi de Calafell (Baix Pene-
dès).

Oriol Solà i Prat, premiat 
als Jocs Florals de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta
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L’alè de la vida. Autor: Da-
vid Hare. Traducció: Mònica 
Bofill. Direcció: Magda Puyo. 
Amb: Anna Güell i Mercè 
Arànega. Producció: Q-Ars 
Teatre. Teatre de l’Aurora. 
Divendres, 25 de setembre 
de 2015.

Una conversa entre dues 
dones abandonades per l’ho-
me amb qui han compartit 
més de 25 anys –en qualitat 
d’esposa, l’una; i d’amant, 
l’altra– pot donar molt de si. 
No només per la morbositat 
de conèixer els detalls íntims 
de l’altra part del triangle o 
intentar entendre per què ell 
necessitava ser infidel, sinó 
també per contraposar dues 
mirades que, fins al moment, 
s’havien desviat deliberada-
ment. Ja ho diuen, les coses 
és millor parlar-les si es vo-

NÚRIA CAÑAMARES

Esbravada densa i continguda
len digerir bé.
Per això, farta de patir en si-
lenci, l’ex-esposa emprèn el 
viatge que la plantarà davant 
l’ex-amant. Així, buscarà en 
l’enemiga tot allò que necessi-
ta per tirar endavant. Cordials 
i despectives, empàtiques i 
jutjadores, intercanviaran pre-
guntes i retrets que transcen-
diran l’home que van estimar. 
S’esbraven a base de bé amb 
la tranquil·litat de qui no s’ha 
de tornar a veure mai més 
i ja és prou madur com per 
aguantar les que caiguin.
El duel dialèctic les fa qüesti-
onar de dalt a baix: com són, 
com entenen la vida, per què 
fan el que fan i planteja tot un 
seguit d’assumptes de caire 
més general com ara què im-
pulsa a l’escriptura, l’ús i profit 
del temps, el concepte de fa-
mília i el rol de la dona, etc. 

que aporten llum a reflexions 
sempre interessants.
Ara bé, la densitat de l’obra 
del dramaturg anglès David 
Hare pot posar fàcilment l’es-
pectacle a la corda de fluixa i 
fer-hi estralls si la posada en 

Notes de teatre

TEATRE / LA VEU

El Teatre de l’Aurora, amb l’ex-
periència d’una vintena de co-
produccions amb altres com-
panyies, presenta aquest cap 
de setmana El Comte Arnau, 
la seva primera producció prò-
pia de teatre familiar. La sala 
independent igualadina s’ha 
inspirat en la mítica figura del 
cavaller Arnau, protagonista 
de la llegenda més fascinant i, 
a la vegada més desconegu-
da, de la cultura catalana per 
presentar-nos un espectacle, 
amb música en viu i d’una 
gran força visual. El Comte 
Arnau es veurà aquest cap de 
setmana a Igualada abans de 
la seva estrena oficial el 15 
d’octubre a la Fira Mediterrà-
nia de Manresa.
El Comte Arnau és una histò-
ria farcida d’aventures i ama-
nida amb episodis d’amor i 
traïció. Coneixerem a tres 
trobadors de llegendes que 
recorren la geografia catalana 
a la recerca d’històries i lle-
gendes. Al Ripollès, enmig de 
les muntanyes, descobriran la 
història del Comte Arnau, un 
misteriós cavaller que cavalca 
a llom d’un cavall en flames. 
Els tres trobadors de llegen-
des, amb la paraula, el gest i 
la música, ens transportaran a 
les aventures del cavaller en el 
seu viatge cap a l’eternitat, el 

seu amor per la bella Adelais i 
les seves trobades amb Hug i 
Ponç, dos éssers màgics do-
tats amb misteriosos poders.
Joan Arqué, director de l’obra, 
explica que el Teatre de l’Au-
rora, per a la seva primera 
producció de teatre familiar, 
s’han inspirat en la llegen-
dària figura del Comte Arnau 
“perquè tot i estar considerat 
el mite català més important, 
que ha aconseguit perviure 
al llarg dels segles, probable-
ment és el més desconegut. 
Se’n coneix el nom però, en 
general, no es coneix la lle-
genda; entre d’altres causes 
perquè hi ha moltes llegen-

des del Comte Arnau i perquè 
n’existeixen moltes versions, 
històries i anècdotes. A través 
del teatre, els volem donar 
l’oportunitat d’apropar-s’hi i, 
així, fer la nostra petita con-
tribució a la pervivència del 
mite”. El Teatre de l’Aurora ha 
confiat la direcció de l’espec-
tacle en Joan Arqué, qui ja ha 
dirigit altres coproduccions de 
la sala igualadina, com La mà 
de Taaroa (2011, Taaroa Te-
atre); Més enllà de la foscor 
(2011, Taaroa Teatre) i El Baró 
dels Arbres (2013, Taaroa Te-
atre i Bufa&Sons), que ara es 
podrà veure al Teatre Lliure de 
Barcelona.

El comte Arnau és interpreta-
da per Ireneu Tranis, Roger 
Julià (fundador de la compa-
nyia Dei Furbi) i el músic Pep 
Pascual (Comediants, Vella 
Dixieland, Pascal Comelade, 
etc), tres artistes que, a l’es-
cenari i a través de diverses 
disciplines, com la paraula, 
el gest, la manipulació d’ob-
jectes i titelles i la música en 
directe, fan d’aquest El com-
te Arnau “un espectacle amb 
una gran força visual i per a 
tots els sentits, amb música 
en directe, que fascinarà als 
públics de totes les edats”, 
tal i com assenyala Òscar 
Balcells, que destaca que en 

El Teatre de l’Aurora porta a escena 
les aventures del llegendari Comte Arnau
"El Comte Arnau" és la primera producció pròpia de teatre familiar del Teatre de l’Aurora.

aquest espectacle “revisitem 
el mite del Comte Arnau i el 
reescrivim, per poder explicar 
aquesta llegenda des d’una 
mirada actual. Hi ha uns munt 
de versions sobre la mateixa 
llegenda i en aquest especta-
cle mostrem la nostra pròpia 
versió del mite. D’aquesta ma-
nera, tant en el text com en la 
posada en escena, l’especta-
cle ofereix diverses capes de 
lectura i de comprensió, per a 
totes les edats”.
Amb una llarga experiència en 
la coproducció d’espectacles, 
El Comte Arnau és la primera 
producció pròpia de teatre per 
a tots els públics del Teatre de 
l’Aurora. Des de 1999, la sala 
igualadina ha coproduït una 
vintena d’espectacles amb 
altres companyies, sobretot 
locals.

Horari i venda d’entrades 
Les representacions d’El 
Comte Arnau tindran lloc dis-
sabte 3 a les 19 h. i diumen-
ge 4 d’octubre a les 12h. Les 
entrades, a 8€ i 6€ (amb els 
descomptes habituals) es po-
den adquirir per Internet i a la 
taquilla del Teatre de l’Aurora 
(a la plaça de Cal Font) una 
hora abans de cada funció. 
També es poden reservar prè-
viament trucant al 938050075.

escena no és prou convincent. 
Amb direcció de Magda Puyo, 
les esplèndides Anna Güell i 
Mercè Arànega defensen cor-
rectament el seu personatge, 
però sempre dins una volguda 
contenció que fa de sostre a 

una interpretació que podria 
brindar esclats més grans 
d’explosió en determinades 
situacions. 
L’escenografia –basada en 
un moll de fusta i el mobili-
ari de la llar que, incoherent-
ment, ocupa les dues bandes 
de l’escenari i no llueix com 
hauria– és tan sols el ring de 
la trobada, de manera que el 
vestuari, la música i la llum 
es converteixen en els únics 
recursos disponibles per ali-
mentar l’escena. Complei-
xen dins les limitacions que 
marca el muntatge, encara 
que la música -útil per a les 
transicions i canvis esceno-
gràfics– sembla poc definida 
pel que fa a la reacció que 
genera als personatges, que 
la ballen tímidament i sols en 
algunes ocasions. Fan o no 
fan la revolució?



Dissabte passat es donava el 
tret d’inici del XXXIX Concurs 
de Teatre amb la representa-
ció de l’obra Si Carinyu, de la 
companyia 7 de Kamping 
El concurs de teatre va co-
mençar amb mal peu.
Jo no em voldria fer pesat, 
però penso que totes les obres 
s’han de veure abans de triar-
les, per no tenir una sorpresa, 
com la de dissabte passat i no 
serveix l’excusa el que s’acos-
tuma a dir: que aquesta com-
panyia l’any passat va presen-
tar una bona obra, perquè no 
sempre 2 més 2 fan 4.
7 de Kamping va presentar  Si 
carinyu, una comèdia més de 
Festa Major local, que no una 
obra per presentar en un Con-
curs de teatre.
L’obra es va representar amb 
una escenografia senzilla 
però funcional, amb una bona 
il·luminació, uns petits efec-
tes especials encertats, però 
la interpretació d’alguns dels 

CARLES MUNTANER

Mal inici de concurs
actors va ser molt fluixa i man-
cada de ritme i algun personat-
ge exageradament apallassat, 
Una llàstima per ser la primera 
obra d’aquest concurs.  
Demà dissabte li toca al torn al 
grup de teatre Scla’ka si Teatre  
de Cardedeu amb l’obra Jeru-
salem.
A partir d’un Taller de Teatre 
organitzat pel Patronat Munici-
pal de Cultura de Cardedeu, va 
sorgir SCLA’KA SI TEA-TRE. 
En principi només va ser la vo-
luntat de posar en pràctica allò 
del que es va parlar i treballar 
en el Taller, per veure si en po-
dia sortir un espectacle a pre-
sentar davant del públic.
D’aquesta manera, l’agost de 
2005, i després d’un parell 
d’anys de preparació, es va es-
trenar Quan digui un, de Gary 
Blackwood. La filosofia que va 
inspirar en aquells moments 
a SCLA’KA SI segueix absolu-
tament intacta en aquests mo-
ments. Amb una voluntat ferma 

de treballar amb rigor, buscant 
sorprendre a l’espectador per 
tal d’aconseguir el principal 
objectiu: Explicar bé una his-
tòria a través de la transmissió 
d’emocions. 
Dema dissabte presenten Je-
rusalem de Jez Bütterworth. 
És el dia de Sant Jordi i estem 
a punt de presenciar com la 
civilització mata la bèstia, o el 
que és el mateix: com Sant 
Jordi mata el drac. No es tracta 
d’un drac qualsevol, senyores 
i senyors, es tracta d’un drac 
especialment cruent. 
Abans no s’acabi el dia, senti-
rem, a la vegada, una compas-
sió desmesurada per aquest 
drac ferotge i destructor, ene-
mic de tot ciutadà de bé, i una 
profunda necessitat d’eliminar 
la bèstia de les nostres antany 
fèrtils i pacífiques contrades. I 
tot, pel mòdic preu d’una entra-
da de teatre.
Aquesta obra té una durada de 
3 hores amb entreacte inclòs. 

XXXIX Concurs de Teatre de Piera

TEATRE / LA VEU

La Zaranda, Teatro Inestable 
de Andalucía la Baja, oferirà el 
seu darrer muntatge, El grito 
en el cielo, el proper dissabte, 
3 d’octubre, a les 21h, al Teatre 
Municipal l’Ateneu. L’especta-
cle, en castellà, forma part del 
Programa Estatal de Circula-
ción de Espectàculos de Artes 
Escènicas Platea 2015. Les 
entrades es poden comprar al 
Punt de Difusió Cultural i Turís-
tica d’Igualada (c/ Garcia Fos-
sas, 2), de dimarts a divendres 
de 19 a 21h i el dissabte d’11 
a 14h. També al web wwwtic-
ketea.com i des de dues hores 
abans a la taquilla del Passat-
ge Vives. Les entrades tenen 
un preu de 18 i 15 euros, amb 
descomptes per a diversos col-
lectius.

El grito en el cielo
L’estiu passat, la companyia La 
Zaranda va ser convidada a fer 
una residència artística a la Bi-
ennal de Venècia i d’allà va sor-
gir l’embrió de l’obra El grito en 
el cielo, estrenada el novembre 
al Festival Temporada Alta de 
Girona. Amb aquesta darrera 
creació s’ha inaugurat, a princi-
pis de setembre, la temporada 
del Teatre Romea de Barcelo-
na. L’espectacle és, un home-
natge a Juan de la Zaranda, co-

fundador de la companyia, mort 
l’any 2013 als 59 anys i, com 
expliquen des de la companyia, 
“per a nosaltres, representar 
l’obra és com deixar part de les 
seves cendres en cadascun 
dels escenaris on la fem”.
El grito en el cielo transcorre en 
un geriàtric. Presoners de l’he-
rència genètica, dels historials 
mèdics i del consum estadístic 
que administra el seu temps, 
aquests cossos desnonats aca-
baren dipositats al magatzem 
d’òrgans deteriorats, sense 
possible regeneració. Una con-
fortable i asèptica avantsala de 

la mort. Malgrat tot, a aquestes 
vides, reduïdes a mecanismes 
orgànics, no els han pogut abo-
lir totalment la condició de som-
niar.
Alguns decideixen escapar-se 
de l’acte final del seu destí, tot 
intentant una fugida de la de-
funció mèdicament certificada 
vers la llegendària font de l’eter-
na joventut. Un viatge de retorn 
a la vida recuperant el dolor 
com a dimensió humana i la joia 
de la llibertat perduda. Viure a la 
intempèrie de l’ànima.
Eusebio Calonge, autor de 
l’obra, diu que l’han portat a un 

geriàtric “amb la idea de retro-
bar el camí de l’esperança i, a 
partir d’allà, desencadenar tot 
el que volen comunicar”. Paco 
de la Zaranda dirigeix Celia 
Bermejo, Luis Enrique Bustos, 
Gaspar Campuzano, Francisco 
Sánchez i Iosune Onraita uns 
intèrprets que volen mantenir 
l’essència del teatre.

La Zaranda, teatre contempo-
rani molt particular
La Zaranda és de les compa-
nyies espanyoles amb més pro-
jecció internacional. Les seves 
creacions impacten i commo-

La companyia La Zaranda presenta “El grito en el cielo”, 
aquest dissabte, al Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada

uen, són una batzegada per als 
sentits i per a l’ànima. I és que 
els seus personatges “no viuen 
un argument, sinó una passió”, 
com diu el dramaturg Eusebio 
Calonge. Passió, compromís 
i genuïnitat defineixen la com-
panyia, que el 2010 va rebre el 
Premio Nacional de Teatro i, el 
2013, el Premi d’Honor Sebas-
tià Gasch que atorga el Foment 
de les Arts Decoratives (FAD) 
en reconeixement a la seva tra-
jectòria teatral.
Amb 37 anys de bagatge, al 
marge de modes efímeres i 
lluny de tàctiques comercials, 
La Zaranda continua desenvo-
lupant una intensa tasca creati-
va que li ha valgut un gran pres-
tigi nacional i internacional. Un 
llenguatge teatral molt particular 
i extremament contemporani, 
amb textos depurats i efectius, 
una plàstica tan senzilla com 
colpidora i poètica i l’ús simbòlic 
dels objectes. Les seves obres 
són fruit de la recerca constant, 
d’una introspecció profunda i 
d’un treball en comú que dóna 
lloc a la creació, una realitat que 
sorgeix com si tingués vida prò-
pia. La mort, les devastacions 
que deixa el pas del temps, la 
memòria. Són tractats amb hu-
mor i ironia sense perdre grave-
tat ni transcendència.

MÚSICA / LA VEU

Retornen els concerts de tar-
dor a la capelleta de la Mare 
de Déu de Montserrat d’Iguala-
da, situada al passatge Capità 
Galí, un racó entranyable i his-
tòric de la nostra ciutat. Els con-
certs a la capelleta van ser ins-
taurats l’any 2006, organitzats 
per Llegim…? Llibreria amb el 
doble objectiu d’obrir al públic 
general un espai de devoció i 
recolliment, però alhora màgic 
i meravellós, possibilitant als 
músics  estudiants, amateurs i 
professionals, de rodar els seus 
repertoris i presentar-los pú-
blicament perquè em puguem 
gaudir totes i tots. 
Dissabte passat vam tenir oca-
sió d’escoltar un concert de duo 
de saxòfons a càrrec de M. del 
Mar Prat i Montserrat Cala-
fell, que delectà un públic amb 
obres transcrites i d’altres origi-
nals  que abastaven un ventall 
d’estils i èpoques ben diferents, 
des de Bach a Hindemith pas-
sant per petites peces de jazz. 

Tant el públic com les intèrprets 
van mantenir l’atenció i el fervor 
artístic en les seves brillants in-
terpretacions  malgrat les extre-
mes inclemències ambientals 
encara mai viscudes en els nou 
anys de vida del concerts a la 
capelleta: els sorolls del corre-
foc i trobada de diables a la pla-
ça de l’ajuntament i la tempesta 
que acabà d’amanir-ho tot ple-
gat. El concert representava, en 
aquell entorn, un veritable oasi. 
Dissabte vinent, dia 3 d’octubre, 
tindrem un nou concert, aques-
ta vegada de cançó catalana 
a càrrec del cantautor igualadí 
amateur Francesc Regordosa. 
Ens oferirà un seguit de can-
çons, acompanyades per ell 
mateix a la guitarra, la gran ma-
joria de collita pròpia, tant en la 
lletra com en la música. El seu 
estil, molt personal, s’inspira en 
el folk, la nova cançó i la can-
çó francesa dels anys 60 i 70. 
L’hora del concert serà  ales 9 
del vespre.

Concert de cançó amb Francesc 
Regordosa  a la capelleta de la 
Mare de Déu de Montserrat
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El passat dissabte dia 19 va 
tenir lloc un espectacular cor-
refoc pels carrers de la nostra 
ciutat com a acte central de la 
festa d’aniversari dels Petits 
Diables i Diables Pixapòlvora 
d’Igualada.
Després de la trobada de les 
colles participants a l’antic 
Escorxador, on van gaudir 
d’un berenar, va donar inici 
el correfoc que va transcórrer 
pel carrer de l’Aurora, Santa 
Caterina, plaça de Catalunya 
i parc de l’Estació Vella, on 
hi va haver una tirada con-
junta molt lluïda i després 
de l’entrega de records a les 
colles participants, es va fer 
un reconeixement a diverses 

personalitats igualadines. En 
primer lloc al senyor Josep 
Miserachs, traspassat recent-
ment, anteriorment regidor de 
Cultura de l’Ajuntament igua-
ladí per la seva participació i 
entusiasme, així com a alguns 
dels fundadors de la colla, en 
Toni Monclús i en Pere Pelfort, 
i també a l’actual regidor de 
Cultura, Pere Camps.
Acte seguit es va fer el sorteig 
d’un capgròs i per acabar la 
festa es va fer un petit piromu-
sical. El número del sorteig del 
capgròs va ser el 112. Hi van 
participar també les colles de 
Badalona, Bellpuig, Masque-
fa, St. Cugat del Vallès, St. 
Vicenç dels Horts i Mal Llamp 
d’Igualada.

Espectacular correfoc en la 
festa dels 15 anys dels Petits 
Diables

MUSEUS / LA VEU

Com cada primer diumenge de 
mes, el proper 4 d’octubre, a 
les 11:30h, el Museu de la Pell 
d’Igualada convida tothom a 
participar en una visita guiada 
gratuïta per les seves exposici-
ons permanents, per conèixer 
el món de la pell i de les ado-
beries.
A Cal Boyer, antiga fàbrica coto-
nera del segle XIX i seu central 
del Museu, el visitant hi podrà 
distingit tres àmbits: L’home i 
l’aigua, Univers de pell i L’ofici 
d’adober. L’home i l’aigua pre-
senta una visió general de les 
qualitats i l’ús de l’aigua. Aquí, 
la col·lecció d’estris i enginys 
hidràulics es reforça amb el 
Canal d’Experimentació, que 
ajuda al visitant a comprendre 
els mètodes de canalització i 
d’aprofitament energètic i in-
dustrial de l’aigua. Univers de 
pell és una de les sales centra-
des en la pell, i es dedica a ex-
plicar l’ús de la pell per la huma-
nitat al llarg del temps a través 

d’una selecció acurada d’objec-
tes confeccionats total o parci-
alment amb pell, que exemplifi-
quen les múltiples aplicacions i 
utilitats del cuir. L’altre espai de-
dicat a la pell, L’ofici d’adober, 
se centra en el treball de la pell 
a Igualada des de fa generaci-
ons. Aquí, eines i màquines són 
els testimonis dels inicis manu-
facturers i de la millora constant 
fins a la implantació industrial, 
que explica la vigència dels pro-
cessos productius de les ado-
beries actuals i la configuració 
de tot el barri del Rec.
L’altre edifici del Museu és Cal 
Granotes, antiga adoberia del 
Pla del Cornet, que data del 
segle XVIII. Es troba situada a 
pocs metres de Cal Boyer i al 
costat del rec, canal medieval 
que abastia les fàbriques de 
la zona. En aquest espai hi ha 
la posada en escena de l’ofici 
artesanal de l’adob de la pell 
grossa o bovina, que transporta 
al visitant a la Igualada prein-
dustrial.

Aquest diumenge, 4 d’octubre, 
nova visita guiada i gratuïta al 
Museu de la Pell d’Igualada

EXPOSICIONS / LA VEU

Aquest divendres, 2 d’octubre, 
a les 19:30h, a la Sala Muni-
cipal d’Exposicions d’Igualada 
es durà a terme la inauguració 
de Sinestèsia, una exposició 
de Desedamas, tàndem artís-
tic format per Cecília i Mercè 
Gonzàlez, que parla d’aquest 
fenomen que consisteix en 
percebre conjuntament dife-
rents sensacions a través de 
diferents sentits, en un mateix 
acte perceptiu. La sensaci-
ons d’escoltar els colors o de 
veure el so són exemples de 
sinestèsia. Desedamas han 
treballat en aquesta exposició 
“escoltant” els colors i per això 
cada obra està associada a un 
color i a un tipus de música, i 
proposen una visió particular 
del món del tèxtil, un món es-

tretament vinculat a Igualada.
Les germanes Cecília i Mercè 
Gonzàlez van iniciar la seva 
tasca com a taller creatiu l’any 
1997, quan van pintar les pri-
meres peces de seda, especi-
alment fulards i quadres. Van 
començar d’una manera au-
todidàctica i realitzant cursets 
per perfeccionar la seva tècni-

“Sinestèsia”, exposició de Cecília i Mercè 
González, a la Sala Municipal d’Exposicions

ca, la qual consisteix a pintar 
seda i aplicar-la a diferents 
objectes com quadres, bijute-
ria, llums, etc. El 2007 van co-
mençar a pintar seda per fer 
patchwork i van compaginar 
les fires d’artesania amb les 
fires de patchwork, treballant 
també en la línia de l’art tèxtil.
Han dut a terme diferents ex-
posicions col·lectives, han 
rebut un accèssit als premis 
Unicaja d’artesania de Jaén i 
el segon premi disseny origi-
nal al Festival Internacional de 
Patchwork, entre altres.
L’exposició es podrà veure del 
2 al 18 d’octubre. Per a més 
informació, es pot consultar 
la pàgina web de Desedamas 
www.desedamas.com.

ARTESANIA / LA VEU

El passat dimecres 23 de se-
tembre alumnat i professorat 
del cicle formatiu de grau mitjà 
d’Artesania en Cuir de l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps 
va visitar diferents adoberies 
d’Igualada. En concret es va 
visitar l’adoberia Miret, per 
veure l’adob vegetal, l’ado-
beria Llacuna, per a la sola i 
Curtits Badia per al procés de 
l’adob al crom.
Cada una de les empreses 
van explicar, amb una gran 
dedicació, tot el procés d’adob 
i d’acabats de les pells per 
conéixer i apedendre les dife-
rències i les característiques 
del cuir a cada una d’elles. 
També van mostrar i explicar 
les instal·lacions, la maquinà-
ria i el seu funcionament. A 
més, cada adoberia també va 
oferir mostres de les diferents 

pells que realitzen per tal que 
l’escola en pugui tenir un petit 
mostrari.
D’aquesta manera, l’alumnat 
d’Artesania en Cuir, cicle for-
matiu específic reglat de dis-
seny en pell de l’escola mu-
nicipal d’art Gaspar Camps 

L’alumnat de disseny en pell de l’escola 
Gaspar Camps visiten adoberies igualadines

d’Igualada, únic i singular a 
Catalunya, van poder veure de 
primera alguns dels continguts 
impartits dins els diferents mò-
duls del cicle formatiu a l’es-
cola, així com vincular l’escola 
amb l’empresa i el sector de la 
pell de qualitat d’Igualada. 

EXPOSICIONS / LA VEU

Segons la definició mèdica, 
«l’Alzheimer és el tipus de de-
mència més freqüent. En ge-
neral, progressiva i irreversible 
i sol començar després dels 
65 anys, encara que pot fer-ho 
abans. Una lesió cerebral orgà-
nica que origina canvis de con-
ducta i de personalitat amb una 
progressiva pèrdua de memò-
ria, habilitats, llenguatge i de les 
facultats». La Biblioteca com-
memora el Dia Internacional de 
l’Alzheimer amb una exposició 
molt especial de la mà de la il-
lustradora Rosa M. Alonso Gar-

cia. «La iaia té una cosa que no 
es treu» és el títol de l’àlbum il-
lustrat que va publicar l’artista i 
també dona nom a aquesta ex-
posició en què es podran veure 
els dibuixos originals del llibre.
La mostra vol servir per reflexi-
onar entre tots sobre el conei-
xement d’aquesta malaltia que 
pateix l’àvia protagonista del 
llibre i que provoca un daltabaix 
en la seva família, en especial 
en la seva néta. Així, segons 
la definició de l’àlbum il·lustrat 
«(És una) cosa que no es treu. 
(Una) definició escaient i quel-
com ambigua, com és l’Alzhe-

imer. L’únic medicament capaç 
de conduir-lo és l’amor de la 
família i de qui t’estima». 
L’exposició es podrà visitar al 
vestíbul de la Biblioteca fins al 
24 d’octubre. També s’hi po-
dran veure diversos llibres que 
permeten abordar aquesta ma-
laltia des de diversos àmbits, 
així com contes infantils que 
ajuden els més petits a enten-
dre el que els passa de vega-
des als més grans. Al bloc de 
Rosa M. Alonso es pot fer un 
passeig virtual per aquesta i al-
tres obres seves: http://rosailus-
tradora.blogspot.com.es/.

La Biblioteca reflexiona sobre l’alzheimer amb 
l’exposició «La iaia té una cosa que no es treu»



Aquesta obra res-
pon a un projecte 
dissenyat per l’ar-
quitecte Jaume 
Riba i Samarra  i 
l’artista multifunci-
onal Clara Rossy i 
Ramírez; realització 
de la qual va ser 
possible gràcies al 
suport econòmic de 
la Diputació de Bar-
celona i la genero-
sa col·laboració de 
l’empresa igualadi-
na de químics Co-
mercial  Godó. De retruc, l’artista va comptar amb la 
cooperació de l’Eva Figueras i Ferrer i dels seus fills: 
Marc, Núria i Míriam.

Una mirada atenta a tot un procés de realització 
La proposta de reobertura de la porta lateral de Santa 
Maria va ser encarregada a l’Estudi d’arquitectura de 
Jaume Riba Samarra, on es va dur a terme el projecte 
inicial, tot gestionant seguidament el procediment per 
a la nova obertura del cancell. Atès que la Basílica de 
Santa Maria està considerada un “bé cultural d’interès 
nacional”, aquesta operació va ser assumida com a un 
repte significativament compromès del qual n’havien 
de participar respectivament: la Diputació de Barcelo-
na, la Regidoria de Qualitat Urbana de l’Ajuntament 
d’Igualada, el Servei de Patrimoni de la Generalitat, el 

CARMEL·LA PLANELL    (Text i fotos)

La reobertura de la porta lateral de Santa Maria
Bisbat de Vic i el mateix Mossèn Josep Massana.  
Amb un pressupost per a aquesta iniciativa força mo-
dest, malgrat la magnitud de l’obra; de primer la idea 
era fer una porta de fusta ferma però senzilla. Tot i així, 
en el moment de decidir-ne els detalls i els acabats, la 
intervenció de la Clara va anar en la línia d’afegir-hi el 
nom de Santa Maria sobre una planxa de ferro, gra-
vada amb àcid. Aquest enginyós i novell suggeriment 
d’impressió sobre una escultura metàl·lica  va conduir 
a l’artista a fer distintes proves a fi de cobrir la porta 
amb ferro. I, per a aquesta fita, una validada trajectòria 
professional, especialment en el camp de la pintura, i 
una incansable recerca de noves eines d’execució ar-
tística van ser suficients per a una efectiva temptativa 
d’utilitzar destreses inèdites de treball amb planxes pe-
tites i diferents químics, bo i incorporant i/o ampliant les 
habitualment emprades al Taller de Gràfica de Belles 
Arts per a aplicar-les a l’escultura. Posteriorment, en 
un espai ben condicionat per a la correcta execució de 
les proves i la posterior execució de la porta, segons el 
disseny de conjunt que s’havia confeccionat al despatx 
d’arquitectura, les 30 planxes que, distribuïdes asimè-
tricament entre uns discrets espiells de vidre, havien 
de cobrir 9 metres quadrats de porta van veure la seva 
execució en un temps gairebé rècord per a cenyir-se a 
la data d’inauguració, el passat 20 d’agost. 
En el sí d’una fantàstica composició escultòrica, el re-
sultat d’aquesta actuació creativa sobre les planxes 
de ferro, en una artista no gens procliu a esbossos, 
és una obra d’una delicada i càlida textura que com-
parteix airosa la naturalitat d’unes lletres decididament 
clàssiques amb l’instint creador de traces espontànies 

properes a l’abstracció, tot establint una harmoniosa 
comunicació entre els elements substancials de la na-
turalesa, la pròpia metamorfosi de paisatges intangi-
bles i l’agitació colorista dels jocs de llum i de foscor. 

La cultura... i les seves manifestacions
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CULTURA / LA VEU

El títol de “Primers Auxilis en 
Dret” podria fer pensar en una 
sessió intensa i de contingut 
difícil de pair i recordar. Una 
sessió dura, per dir-ho clar. 
Però la sessió d’aquest dilluns 
a l’AUGA fou ben al contrari: 
l’advocat igualadí Jesús Ga-
làn va protagonitzar una tarda 
molt divertida, amb somriures 
constants que no van impedir 
que els coneixements i les re-
comanacions quedessin ben 
entesos i memoritzats per part 
de la nombrosa assistència. 

Uns consells carregats de 
sentit comú recolzats sobre la 
base del Dret en totes les se-
ves variants: Testaments, Dret 
de Família, Testament Vital o, 
fins hi tot, els drets inherents 
als consumidors incloent-hi 
les vendes abusives i la capa-
citat i terminis per retornar-les. 
Una xerrada molt pràctica en 
un ambient distès i simpàtic.
El proper dilluns, dins dels ac-
tes de l’Octubre Solidari, tin-
drem la presentació del “Cafè 
Igualada”.

Els primers auxilis en dret 
també poden ser divertits, a 
l’AUGA

TEATRE / LA VEU

La directora de la Institució 
de les Lletres Catalanes, 
Laura Borràs, va ser la con-
vidada d’honor en l’inici de 
curs dels Clubs de lectura 
d’adults de la Biblioteca, que 
va tenir lloc dijous passat, 24 
de setembre. Una quarante-
na de lectors van participar 
en una trobada que va ser-
vir per reflexionar sobre la 
novel·la  de Frankenstein, de 
Mary Shelley. Laura Borràs 
va desgranar minuciosament 
tot el que representa aquest 
clàssic de la literatura i ple-
gats van comentar també les 
diverses adaptacions cine-
matogràfiques que se n’han 
fet. Precisament Borràs és 
autora d’assajos com  Per 
què llegir els clàssics, avui i 
Clàssics moderns, amb un to 
marcadament divulgatiu.
La lectura d’aquesta novel-
la va agradar molt als assis-
tents. Borràs els va parlar de 
la relació de l’obra amb el 
mite de Prometeu, de l’ho-
me que és capaç de crear 
un altre ser adoptant així el 
paper d’un déu creador. La 

relació pare-fill, la diferència i 
exclusió, la dicotomia humà-
monstre i són altres dels as-
pectes que va posar damunt 
la taula aquesta especialista. 
Mary Shelley (1797-1851) va 
publicar aquesta obra l’any 
1818 i, tot i que després van 
venir altres novel·les, cap va 
tenir tant èxit i va passar a la 
posteritat com Frankenstein.
La Biblioteca Central d’Igua-

Laura Borràs enceta els Clubs de lectura 
de la Biblioteca redescobrint el clàssic de 
«Frankenstein»

lada compta amb més d’una 
desena de clubs de lectura 
per a tots els gustos i edats: 
des del club infantil als diver-
sos clubs d’adults que fun-
cionen des de fa més de 10 
anys. Al llarg d’aquests anys 
als clàssics clubs de lectura 
se n’hi ha afegit d’altres com 
el de cinema, filosofia i an-
glès.



56
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
2 d’octubre de 2015 Cultura

Òbviament, Sant Petersburg segueix imposant-se com a 
l’autèntica capital artística i cultural de la Rússia dels nostres 
dies. Si bé es manté el seu inconfusible segell de capitalitat 
històrica, no et deixa indiferent que la seva supremacia dins 
d’aquesta tan controvertida Rússia de les darreres dècades 
romangui fidel al protagonisme del seu gloriós passat. Tots 
els atributs que magnifiquen i dignifiquen el seu extraordina-
ri patrimoni arquitectònic i artístic queden espectacularment 
expressats en aquesta mena de museu viu que es compar-
teix amb múltiples reclams d’una renovada quotidianitat. 
Tant és així que els ciutadans participen incansablement de 
les propostes culturals i artístiques que fan que no et resultin 
xocants les sovintejades cues per a l’accés a qualsevol dels 
múltiples actes o efemèrides. 
Avui, ja sigui des del carrer estant, des dels seus bellíssims 
canals, des d’algun parc públic o des dels mateixos recintes 
tancats –palaus, galeries i esglésies- te n’adones del gran res-
sò d’aquesta prolífica vida cultural. Emperò, són especialment 
els escenaris públics aquells que conviden a la gent a dedicar 
llargues estones a unes generoses ofertes presentades per 
personatges poc reconeguts. Aquí és quan resulta sorpre-
nent comprovar fins a quin punt els artistes de carrer paren 
decididament el rellotge per a lliurar-se apassionadament a 
satisfer el gust de la mirada o els plaers de l’audició d’un agraït 
públic. 
En aquest sentit, posteriorment a les grisors del comunisme, 
les velles manifestacions per l’art i la cultura han romàs vives 
fins a consolidar una Sant Petersburg en tant que la ciutat 

més culta i més europea de tot Rússia, semblantment a com ho 
va ser des de principis del segle XVIII. I tot i que la dignificació de 
capital, arran de la Revolució d’Octubre i el Triomf del Comunis-
me va perdre’s en ser irremeiablement substituïda per Moscou 
no ha estat fins arran de la Caiguda del Comunisme que la ciutat 
ha pogut recuperar aquell vast i colossal  patrimoni monumen-
tal, no sense l’orgull de presentar-lo en una successió de destins 
inexcusables. Des d’aquesta perspectiva, a pesar de tractar-se 
d’una invitació a un passeig relativament llarg, és del tot reco-
manable una relaxant i primera impressió mentre  ressegueixes 
el riu Neva per a apropiar-te d’un esplèndid parc arquitectònic 
vestit d’un no menys conreat disseny neoclàssic. 
Efectivament, ni les habituals boirines del riu escombren el que 
havia estat una antiga cabana, la Domik Petra I, una transitòria 
primera residència del tsar Pere mentre veia construir la seva 
gran fortalesa. De sobte, una estampa impressionant ocupa la 
teva mirada: és l’enorme recinte hexagonal -de façana de gra-
net- que alberga la seu residencial i militar, amb  la  catedral, de 
Sant Pere i Sant Pau. En una altra orientació, i en mig de la civilit-
zació, no tardes a certificar aquell excepcional creixement urbà 
que va donar pas a una pròspera ciutat d’edificis senyorívols si-
tuats a banda i banda del riu i, per extensió, també al llarg d’una 
àmplia xarxa de canals. Justament per aquest recorregut les 
perspectives se t’escapen quan sobre les tonalitats blaves, ver-
des i groguenques de les aigües del Neva, veus emmirallar-se 
amb una regularitat exemplar fileres i fileres d’edificis, tan sols 
fragmentats per una sèrie de ponts de pedra esculpits amb mo-
tius animalístics i amb unes laborioses siluetes de ferro forjat. 

CARMEL·LA PLANELL

Sant Petersburg, un referent urbà del vell europeisme (1a. Part)Arquitectures i veïnatges

PINTURA / LA VEU

El passat diumenge 20 de Se-
tembre, com a acte darrer de 
la Festa Major de Vilanova del 
Camí, es va celebrar el XXX-
VI Concurs de Pintura Ràpida 
organitzat per l’Agrupació Cul-
tural i Recreativa de Vilanova 
del Camí. Els artistes partici-
pants van poder pintar, durant 
tot el matí, qualsevol indret de 
la població. L’artista de Sant 

Martí de Tous, Núria Riba i 
Bosch, obtingué el 1r premi 
en la categoria d’adults, re-
presentant en la seva obra la 
zona del Parc Fluvial, prop de 
Can Titó. Josep Millàs (Igua-
lada) guanyà el segon premi 
i Judith Gangolells (Pallejà) 
fou obsequiada amb el tercer 
premi.
L’exposició de totes les obres 
participants es pot visitar al 

Núria Riba, guanyadora del 
Concurs de pintura ràpida de 
Vilanova del Camí

MÚSICA / LA VEU

El proper divendres 9 d’octu-
bre, Ferran Palau presentarà 
el seu nou treball al Hot Blues. 
Serà en un concert a 2/4 d’11 
de la nit. El preu de l’entrada 
és de 5 euros.
Després del seu debut amb 
‘L’aigua del Rierol’, disc que el 
va portar a estar entre el millor 
de l’any de revistes tan desta-
cades com Rockdelux, Ferran 
Palau, més conegut com un 
dels líders del grup Anímic, 
presenta el seu segon treball 
en solitari, ‘Santa Ferida’.
El disc, creat i gravat al llarg 
de dos anys al costat de Jordi 
Matas (Seward) i amb l’ajuda 
final de la mítica AKG Spring 
Reverb cortesia de Joan Pons 
(El Petit de Cal Eril), s’ha re- 
començant i re- gravat fins a 
tres vegades per trobar aques-
ta màgia que mai està absent 
en els discos d’aquest prolífic i 
exquisit artista.
Encara Palau no s’allunya 
d’unes temàtiques que sem-
pre li han atret i inspirat com 

és la mort, la religió i la culpa. 
Trobem en aquest nou disc 
una sensació més lleugera, 
on sobresurt una estètica i 
atmosfera estiuenca, de can-
çons que escoltaries amb la 
calidesa del sol i la brisa mari-
na acariciant la teva pell.
Ferran Palau lluita per fer-se 
comprendre a través de melo-
dies noves i refrescants sense 

deixar de portar-nos a aquests 
terrenys misteriosos als que 
ens té acostumats.
Un disc ple de hits com la en-
ganxosa “La daga” o la ja clàs-
sica “El meu lament”, i d’ecos 
de bandes com Talk Talk o 
Timber Timbre i de solistes 
com Cass McCombs o Dami-
en Jurado.

Ferran Palau presentarà el seu nou treball 
“Santa Ferida” al Hot Blues

Canal Fontanka i fileres d’edificis nobles.La vella fortalesa i la seva columna rostrada. L’estètica del ferro forjat.

Perspectiva de la Catedral de la Fortalesa.
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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.

UBI SUNT?
Marc Vila. 
Col·lecció de fotografies de 
l’artista igualadí, que pren 
com a eix el paisatge indus-
trial
De setembre a desembre al 
Teatre de l’Aurora.

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

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-

DIVENDRES 2

CLUB DE LECTURA INFANTIL
- Igualada 
Tertúlia per a nens i nenes que 
han llegit tots el mateix llibre. 
“El mar de la tranquil.litat i Sis 
cors a l’altra banda del mirall” 
de Josep Sampere.
Divendres, a les 7 de la tarda 
a la Biblioteca Central d’Igua-
lada.

MÚSICA
- Igualada 
Concert per a veu i piano amb 
el duo format per Marta Cordo-
mí i Guillem Martí.
Divendres, a 2/4 de 8 del ves-
pre a l’auditori de l’EMMI.

MÚSIQUES DE BUTXACA
- Igualada 
“I’ll be fine” de Cèlia Pallí.Can-
çons plenes de sentiments, 
qualitat i sensibilitat melòdica.
Barreja de pop-indie europeu 
amb influència sud-americana.
Divendres, a les 11 de la nit al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

XERRADA
- Piera 
“Fomentem l’autoestima dels 
nostres fills” a càrrec de la psi-
còloga Susana Arias.
Divendres, a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca de Piera.

CLUB DE LECTURA AL NUCLI 
ANTIC
- Montbui 
Tertúlia de persones que han 
llegit un mateix llibre, en aques-
ta ocasió “El codi Da Vinci” de 
Dan Brown.
Divendres, a 2/4 de 4 de la tar-
da l’Ateneu del nucli antic.

DISSABTE 3

TEATRE FAMILIAR
- Igualada 
“El comte Arnau”. Una història 
feta cançó, o una cançó feta 
història, que tothom ha sentit, 
però que molt pocs coneixen.
Dissabte, a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

TEATRE 
- Igualada 
“El grito en el cielo” de la Za-
randa. Humor negre i tendre 
que burxa en la dimensió hu-
mana del dolor i ens convida a 
la reflexió sobre la vellesa i la 
mort.
Dissabte, a les 9 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

FOLKLORE 
- Igualada 
1a diada de Sant Miquel, orga-
nitzada pel Ball de Sant Miquel 
i els Diables, d’Igualada.
Dissabte, a les 7 de la tarda a la 
plaça de Pius XII.

IV CERCAVILA DE LA TITA EL 
FUMAT
- Piera 
Mostra de les entitats de cultu-
ra catalana de Piera. Cercavila 
i festa amb concert.
Dissabte a les 5 de la tarda a la 
pista del Gall Mullat.

CONCURS DE TEATRE
- Piera 
Segona sessió de la 39a edició 
del concurs pierenc amb la pre-
sentació de l’obra “Jerusalem”, 
Scla’ka Si Teatre, de Cardedeu.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre 
al Teatre Foment.

DIUMENGE 4

TEATRE FAMILIAR
- Igualada 
“El comte Arnau”. Una història 
feta cançó, o una cançó feta 
història, que tothom ha sentit, 
però que molt pocs coneixen.
Diumenge a les 12 del migdia al 
Teatre de l’Aurora. 

CONEIX EL MUSEU DE LA 
PELL
- Igualada 
Visita guiada i gratuïta a tots 
els espais del Museu de la Pell 
i Cal Granotes.
Diumenge a 2/4 de 12 del mig-
dia al Museu de la Pell.

CULTURA EN FAMÍLIA
- Igualada 
Sessió de cinema infantil en ca-
talà amb la projecció de la pel.
lícula “Ratatouille”.
Diumenge a les 12 del migdia al 
Museu de la Pell.

SARDANES ENLLAUNADES
- Calaf 
Sessió de sardanes.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia 
al Casal de Calaf.

MÚSIQUES A CAU D’ORELLA
- Calaf 
Concert de Mazoni inclòs en el 
cicle Músiques a Cau d’orella, 
inclòs en la Gira dels 10 anys 
en concert.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda 
al Casal de Calaf.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- El Bruc 
Víctor Ferrer ens parlarà de 
les coves i avencs de Montser-

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

rat, del món de l’espeleologia 
i presentarà el seu llibre “Sant 
Llorenç, l’Obac i Montserrat”.a 
Gira dels 10 anys en concert.
Diumenge a 2/4 d’1 a Can Ca-
sas.

DILLUNS 5

CONFERÈNCIA
- Igualada
“AlteNativa 3, Cafè Ciutat –Co-
merç just. Presentació del cafè 
Igualada. Inauguració de les 
activitats de l’Octubre Solidari. 
Organitzat per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 6

HORA DEL CONTE
- Igualada
Contes de l’Ós Mandrós
L’Ós Mandrós ens explicarà 
contes d’arreu del món, contes 
bonics que tenen tot el que un 
ós necessita per viure: humor i 
tendresa.
Dimarts a les 6 de la tarda ala 
Biblioteca Central d’Igualada.

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

CINEMA INFANTIL
- El Bruc 
Sessió de cinema infantil amb 
la projecció de la peŀlícula “La 
tortuga i la llebre” adreçat a 
nens i nenes de 0 a 3 anys.

Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Verge de Montserrat.

DIMECRES 7

TALLER. ARA T’HO EXPLICO
- Igualada
M de Música. A càrrec de Glò-
ria Tomàs, professora de músi-
ca, i Anna Garcia, contacontes.
Dimecres a 2/4 de 4 de la tarda 
a la llar d’infants l’Espígol.

TEATRE
- Piera
La Cia. Patawa presenta l’es-
pectacle musical i amb can-
çons per a tota la família “Bit-
xos”.
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

CLUB DE LECTURA
- Montbui 
Tertúlia de persones que han 
llegit un mateix llibre, en aques-
ta ocasió “De qui és aquesta 
maleta”, de l’igualadí Darius 
Solé.
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Mont-Àgora.

DIJOUS 8

CONFERÈNCIA
- Piera
“Les llàgrimes de Mesopotà-
mia. El patrimoni arqueològic 
de l’antiga Mesopotàmia en 
perill”, a càrrec de l’arqueòleg 
i Professor d’Història Antiga i 
Arqueologia del Pròxim Orient 
Antic, Felip Masó Ferrer.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

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 SOMNIS 
IMPOSSIBLES
A través d’aquesta exposició 
coneixerem com treballa la 
Fundació Vicente Ferrer i les 
seves àrees d’actuació: Habi-
tatge, Ecologia, Dones, Sani-
tat, Persones amb discapacitat 
i Educació.
Del 2 al 30 d’octubre al vestíbul 
de l’Ateneu.

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

SINESTÈSIA
Desedamas per Cecília i Mercè 
Gonzalez
En aquesta ciutat tan vinculada 
al tèxtil, Desedamas ens propo-
sa una visió d’aquest món des 
de l’art.
Del 2 al 18 d’octubre a la Sala 
Municipal d’Exposicions.

PINTURA
Selecció dels treballs presen-
tats en el III Certamen de pin-
tura Mútua Igualadina, tema: 
salut
Del 2 al 24 d’octubre al Portal 
del Llevador.

MERCÈ RODOREDA I 
LA SEVA OBRA
Exposició bibliogràfica sobre 
la vida, obra i influència que ha 
exercit aquesta escriptora cab-
dal de la llengua catalana. 
De l’1 al 31 d’octubre a la Bibli-
oteca de Piera.

GRRRR... ANIMALS 
SALVATGES
Descobrirem l’hàbitat, com 
viuen, com s’alimenten i l’im-
pressionant món que els en-
volta dels animals salvatges. 
De l’1 al 31 d’octubre a la Bi-
blioteca de Piera.

D’IL·LUSTRADORS... 
PEP MONTSERRAT
Exposició bibliogràfica sobre 
l’il.lustrador Pep Montserrat 
un dels nostres il·lustradors 
de projecció internacional. 
De l’1 al 31 d’octubre a la Bi-
blioteca de Piera.

MOSTRA MANS UNI-
DES
Exposició i mostra de Mans 
Unides d’Igualada. 
Del 30 de setembre al 12 
d’octubre als locals de la par-
ròquia de Santa Maria.



El racó del Cineclub •  Aprendiendo a conducir

RICARD FUSTÉ.-

Aquest diumenge, a les 6 de la 
tarda, al Teatre de l’Ateneu, el 
Cineclub presenta la produc-
ció nord-americana del 2014 
Aprendiendo a conducir, diri-
gida per Isabel Coixet. La pel-
lícula es projectarà en la seva 
versió doblada al castellà.
La directora catalana és es-
sencialment una autora, es-
pecialitzada en drames sobre 
personatges que s’enfronten 
a una situació complicada (ja 
sigui passada, imminent o fu-
tura) i que mantenen entre ells 
relacions atípiques. Aprendi-
endo a conducir és un encàr-
rec, però això no implica ni 
que Isabel Coixet l’hagi abor-
dat amb desgana –ans al con-
trari- ni, com veurem, que el 

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

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. mòbil: 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

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

film estigui allunyat dels seus 
interessos.
Elegy (2008), sobre la relació 
entre una noia i un intel·lectual 
que es porten molts anys, tam-
bé va ser un encàrrec i se’n va 
sortir prou bé. I també tenia en 
el repartiment a Ben Kingsley, 
que és amic personal de la 
directora. I segur que Isabel 
Coixet tenia moltes ganes de 
tornar als Estats Units i rodar 
a Nova York.
Amb més dosi d’optimisme 
que en títols anteriors, ens 
explica la relació entre una 
escriptora madura (Patricia 
Clarkson) i l’indú de la secta 
sij (els del turbant) que la ins-
trueix per treure’s el carnet de 
conduir (Kingsley). En principi, 
els dos personatges semblen 

58

Cinema
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
2 d’octubre de 2015

Conduint a Nova York

tenir poques coses en comú, 
però la institució matrimonial 
acabarà sent tema de conver-
sa entre ambdós per raons di-
verses.

Una pel·lícula simpàtica i emo-
tiva amb la qual connectareu 
segur. Moltes escenes trans-
corren en un taxi que corre 
per Manhattan, i aquest és 

un escenari que sempre dóna 
joc; i si no, que ho preguntin a 
Martin Scorsese o a Jim Jar-
musch. 

Es projecta a Montbui •  Atrapa la bandera

RAMON ROBERT.-

El cinema d’animació fet a 
casa nostra, de vegades dóna 
algunes agradables sorpre-
ses.  Això va passar  amb la 
divertida i satisfactòria Les 
aventures de Tadeu Jones, 
una coproducció catalana, 
amb realització del Enrique 
Gato. El mateix equip reapa-
reix amb Atrapa la bandera, 
amb guió de Jordi Gasull i 
repetint Gato com a director. 
Aquesta animació centra el 
seu argument en dos perso-
natges fonamentals: Un am-
biciós multimilionari i un surfer 
de dotze anys, Mike. El multi-

Viatge a la Lluna
milionari Carlson vol apropiar-
se del satèl·lit terrestre i explo-
tar la font d’energia neta i real 
del futur, l’Heli 3. Per a això, 
haurà de esborrar de la Histò-
ria la gesta dels astronautes 
de l’Apol·lo XI i els seus fa-
mosos primers passos per la 
Lluna. I l’únic capaç d’impedir 
que se surti amb la seva és el 
simpàtic i decidit surfer, Mike 
Goldwing. Amb l’ajuda dels 
seus amics -el friki Marty, la 
futura periodista Amy i un petit 
llangardaix amb aspiracions 
de ser Godzilla-, viatgen a la 
Lluna acompanyats per l’avi 
de Mike, un antic astronauta 

que porta anys distanciat de 
la seva família. Ara està a les 
mans de Mike no només sal-
var el futur de la Terra, sinó el 
de la seva pròpia família.
La pel.lícula d’Enrique Gato 
té un altíssim nivell tècnic i un 
argument molt simple, segu-
rament pensat per ser entès 
pels espectadors xiquets. En 
qualsevol cas, estem davant 
d’un fantàstic model d’aventu-
ra infantil, en el que preval un 
bon treball de ritme cinema-
togràfic, posada en escena i 
muntatge. No té el nivell de les 
pel.lícules Pixar, però propor-
ciona diversió i entreteniment.



YELMO CINES ABRERA 3D
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APRENDIENDO A CONDUCIR
Estats Units. Comèdia. D´Isabel Coixet. Amb Ben Kingsley, Patricia 
Clarkson i Grace Gummer. Wendy és una escriptora de Manhattan que 
decideix treure el carnet de conduir mentre el seu matrimoni es dissol. 
Per a això pren classes amb Darwan, un refugiat polític hindú de la casta 
sikh que es guanya la vida com a taxista i instructor en una autoescola.

PHOENIX
Alemanya. Drama. De Christian Petzold. Amb Nina Hoss, Ronald Zehrfeld 
i Uwe Preuss. Alemanya. Una cantant jueva és traïda i enviada a un camp 
de concentració. En acabar el seu calvari, torna amb la cara totalment 
desfigurada i demana a un eminent cirurgià que la reconstrueixi perquè 
sigui el més semblant a com era abans. Recuperada de l’operació comença 
a buscar el seu marit, un pianista. Però el retrobament no és el que ella 
esperava. 

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.

MA MA
Espanya. Drama. De Julio Medem. Amb Penélope Cruz, Luis Tosar, Asier 
Etxeandia i Teo Planell.  Magda és una mestra en atur que després de ser 
diagnosticada de càncer de mama reacciona traient tota la vida que porta 
dins, des del imaginable a l’inimaginable. La seva lluita valenta i optimista 
farà possible que ella i el seu entorn més íntim visquin insospitades 
escenes d’humor i delicada felicitat.

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
APRENDIENDO A CONDUCIR
Diumenge: 18:00

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
UNA SEGUNDA MADRE (12 
anys) 
Diumenge: 18.00
PHOENIX (12 anys) Premi de la 
Críticade San Sebastian 2014
Diumenge: 19.55

CINEMA A L’ANOIA

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI-MONTÀGORA CINEMES

SALA AUDITORI SALA PETITA

ATRAPA LA BANDERA
Divendres: 18:15/20:15/22:15
Dissabte: 16:15/18:15/20:15/21:15
Diumenge: 16:15/18:15/20:15

MA MA
Divendres: 20:20/22:30
Dissabte: 16:00/18:10/20:20/22:30
Diumenge: 16:00/18:10/20:20

1/ REGRESION (12A)
Dv Dll a Dj: 18:00/20:15/22:30
Ds.: 15:45/18:00/20:15/22:30
Dg.: 11:30/15:45/18:00/20:15/22:30

2/HITAMM AGENTE 47 (16A)
Dv Dll a Dj: 18:30/20:35/22:40
Ds.: 16:15/18:30/20:35/22:40
Dg.: 11:50/16:15/18:30/20:35/22:40

3/ EVEREST (TP)
Dv. a Dj: 17:30/19:55/22:20
Dg.: 11:40/17:30/19:55/22:20
3/ LOS MINIONS (TP)
Ds i Dg: 15.30

4/EL CORREDOR DEL LABERINTO: 
LAS PRUEBAS (12A)
Dv Dll a Dj.: 19:15/22:00
Ds.:16:25/19:15/22:00
Dg.: 11:50/16:25/19:15/22:00

5/ AMERICAN ULTRA (7A)
Dg.: 12:00
5/ REGRESION (12A) 
Dv Dll a Dj: 19:15/21:30
Ds. i Dg: 17:00/19:15/21:30

6/DEL REVÉS (TP)
Ds.: 16:30
Dg.: 11:30/16:30
6/EL DESCONOCIDO (12A)
Dv a Dj.: 18:30/20:40/22:45

7/ IRRATIONAL MAN (12A)
Dv Dll a Dj: 17:45/19:45

Ds.: 15:45/17:45/19:45
Dg.: 12:00/15:45/17:45/19:45
7/ ANACLETO (7A) 
Dv a Dj: 21:45

8/ ATRAPA LA BANDERA (TP)
Dv Dll a Dj: 19:50/22:00
Ds.: 15:30/17:50
Dg.: 11:40/15:30/17:50
8/ LA VISITA (16A)
Dv a Dj: 19:50/22:00 
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Igualada Capital, de dilluns a divendres 
de 8h a 10h  informació, opinió i entreteniment

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

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

Igualada Notícies, ara les notícies de la ciutat s'escolten 
de dilluns a dijous de 13.30h a 14.30h, i divendres  a les 13h. També de 
dilluns a divendres a les 20h.

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

Estació central de dilluns a divendres de 10h a 12h, 
la millor música sona a Ràdio Igualada. I de 12h a 13h
Estació Central Hits

Cada dia segueix l’actualitat política i cultural a Ràdio Igualada. 
De 20.15h a 21h dilluns Tertúlia de Societat, dimarts D’Interès 
Municipal, dimecres Compareixença, dijous La Galeria
i divendres Vols Llegir?

De dilluns a divendres, de 21h a 22h, la Ràdio de la ciutat feta per la gent 
de la ciutat dilluns 24, dimarts Més enllà de Nashville, dimecres 
El Subterrani, dijous Espai 8 i divendres Planeta Igualada 

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

per als més petits El Conte, de dilluns a dijous a les 21h 

la solidaritat pren paraula amb Igualada Soliàdria, diumenges a les 10h

What's going on! (divendres 22h a 23h), 
Dj Craze in sessions (dissabtes 23h a 24h) Els millors Dj's punxen a Ràdio Igualada
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Ens sorprengué saber el teu traspàs,
quan ens havien dit que superaves

la cruel malaltia pas a pas
contra la que amb coratge lluitaves.

El Senyor t’ha cridat al seu costat,
i ja no et tindrem entre nosaltres,
hem d’acceptar la seva voluntat,

i els seus designis que són uns altres.

No et veurem més en les excursions,
ni en la coral cantant les cançons,

que l’esperit sempre ens alegraven;

les teves truites ja no tastarem,
mes un jorn dalt el Cel ens trobarem,

on la llum i la joia no s’acaben.

                                                Silver

Recordant la Berta

Àlvar Ymbernón i Tarrida
Ha mort el dia 29 de setembre de 2015.

Els seus �lls Andreu, David i Neus, néts,  joves i gendre,
 germanes i cunyats, nebots, mare dels seus �lls, familiars i amics

 us preguen un moment de record per a ell.
 Els funerals tindran lloc a la basílica de Santa Maria d’Igualada 

el divendres dia 2 d’octubre a les 10.00 h del matí.

Després la família l’acompanyarà en el seu darrer viatge a La Llacuna.

Setembre de 2015

PEPITA VILARRUBIAS CODINA

Aquest passat dissabte, 26 de 
setembre, moria a Barcelona 
a l’edat de 93 anys Manu-
el Oltra i Ferrer, un dels més 
preeminents compositors del 
nostre país.
La seva producció meticu-
losament catalogada per ell 
mateix supera els 500 títols. 
Obres per orquestra, per a 
cor, per a cobla, per conjunts 
de cambra, diverses cançons 
per a cor i cobla i més de 100 
instrumentacions de ballets 
populars.
Manuel Oltra fou catedràtic 
d’harmonia, contrapunt, fuga 
i formes musicals del Conser-
vatori Superior Municipal de 
Música de Barcelona des de 
l’any 1959 fins a la seva jubi-
lació el 1987.
Vinculat amb moltes entitats 
musicals, entre altres: Esbart 
Montseny, Orfeó Català i la 
cobla Sant Jordi-Ciutat de 
Barcelona.
Diferents han estat les distin-
cions que va rebre: l’any 1994 
va ser distingit per la Generali-
tat de Catalunya amb el Premi 
Nacional de Música i amb el 
Premi Nacional de Cultura Po-
pular i Tradicional; el 2010 re-
bia de mans del President de 
la Generalitat, José Montilla, 
la Creu de Sant Jordi.
Manuel Oltra tenia lligams fa-
miliars a Santa Margarida de 
Montbui, a on hi viuen els seus 
fills i nets i a més i tenia la seva 
segona residència a on venia 

a passar alguns mesos durant 
l’any; aquest fet possibilità la 
seva presència conjuntament 
amb la seva esposa i fills i 
convidats per l’Agrupació Sar-
danista d’Igualada que assis-
tís forces vegades al concert 
de sardanes i música per a 
cobla amb motiu de la nostra 
Festa Major.
Durant aquestes 23 edicions 
que portem d’aquest concert, 
hem pogut escoltar les se-
ves sardanes: Salomònica, 
Equívoca i Commemorativa, i 
obres per a cobla: Berceuse 
i Rondó, La contra dansa, La 
Filadora, Montmagastre i l’any 
1993 la seva Rapsòdia per a 
piano i cobla.
L’estima de l’Agrupació Sar-
danista d’Igualada a aquest 
insigne compositor, es plas-
ma l’any 2010 en un senzill i 

emotiu homenatge a la seva 
persona. Encara avui podem 
recordar les seves paraules 
d’agraïment: “Jo sóc home de 
poques paraules, el que he dir 
ho dic i escric al pentagrama”.
L’Agrupació Sardanista 
d’Igualada vol expressar el 
més sentit condol a la seva ví-
dua Sra. Pepita, als fills, nets, 
besnéts i demés familiars per 
tant sentida pèrdua.
Les persones no moren mai si 
hi ha algú que les recorda, el 
record de Manuel Oltra perdu-
rarà per sempre més, i la seva 
música és el gran llegat que 
ens deixa aquest compositor 
excepcional.
Que reposi en pau.

Agrupació Sardanista 
d’Igualada

(Lluis Pont i Torras)

Ha mort el compositor Manuel Oltra i Ferrer

L’insigne compositor Manuel 
Oltra, va morir el passat 25 de 
setembre als 93 anys. Oltra 
va escriure obres per a cobla, 
orquestra o cambra però, per 
damunt de tot, Oltra és el com-
positor català de música per a 
cors. Totes les corals del nos-
tre país recordaran les belles 
harmonitzacions de cançons 
populars catalanes i de na-
dales. Va musicar poemes de 
grans autors de la literatura 
catalana i espanyola i rebé la 
Creu de Sant Jordi i el premi 
Nacional de Música, en l’apar-
tat de composició. L’arxiu de la 
Coral Mixta d’Igualada compta 

amb 42 diferents partitures de 
l’autor, entre les quals figuren 
Amor mariner o el Bestiari de 
Pere Quart, sobre poemes de 
Joan Oliver, a part de múltiples 
harmonitzacions de cançons 
populars.  Pel Nadal del 2001, 
la Coral Mixta va convidar-lo 
al concert de Sant Esteve, en 
el qual es va cantar un recull 
de set nadales harmonitzades 
per ell. La Mixta i el seu direc-
tor, Alfred Cañamero, es dolen 
per la pèrdua del músic Ma-
nuel Oltra, proper a la ciutat 
d’Igualada, d’on provenia part 
de la seva família.

Coral Mixta d’Igualada

La vida musical catalana ha 
perdut una figura important 
per al món coral, Manuel  Oltra

ESGLÉSIA / LA VEU

Aquests propers dies 3 i 4 
d’octubre el convent dels 
Caputxins d’Igualada cele-
brarà la festa de Sant Fran-
cesc.

Dissabte dia 3
Missa a les 19’30 i a les 
20’30 primeres vespres i 
lectura del trànsit en record 

Festa de Sant Francesc al 
convents dels Caputxins

de la mort de Sant Francesc.

Diumenge dia 4
Missa Solemne a les 11’30 
en honor de Sant Francesc, 
amb la participació en els 
cants de la Coral de Santa 
Maria i desprès pica-pica.
A les 19’30 segones vespres 
en honor de Sant Francesc.



              

Roger Pons
Col. 1649.

Podòleg.
Postgrau Patomecànica del Peu i els seus tractaments 

ortopodològics a l’Hospital Podològic (UB Bellvitge).

podologiabalmes74@gmail.com
 .Quiropòdies

 (ungles, durícies, ulls de poll...)
.Estudis de la marxa i gest esportiu

.Plantilles personalitzades
.Peu diabètic

.Altres tractaments diversos

Av. Balmes 74 (edifici Punto Blanco) 
Igualada              

Tel. 93 804 57 76
TAMBÉ VISITES A DOMICILI

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Psicòloga

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

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

POLICLÍNICA IGUALADA

VOLS ANUNCIAR-TE?

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

C. de Manresa, 59 Igualada
Telf. 93 804 37 48 

www.laservarices.com
www.angiovascular.com

Tel. 93 804 24 51
Tel. 608 463 829

publianoiadisseny@gmail.com

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

· Dermatologia medicoquirúrgi-
ca i venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

Tels. 93 805 39 33 (consultori)
        93 290 68 67 (permanent)

DR. MARTIN ELENO

Ecogra�a abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95

IGUALADA

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES
EMDR - Resolució del trauma pel 

moviment ocular.
Diagnòstic i tractament dels trastorns 
de la personalitat, i de l’estat d’ànim.

C. Garcia Fossas, 2, 2n, 1a
(cantonada Rambla / Pl. Creu)

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

- Neuropsicologia infantil.
- Logopèdia.
- Trastorns de la parla i la lectoescriptura.
- Diagnòstic, psicoteràpia i tractament 
psicològic.
- Reeducació de la veu i quequeig.
- Medicina i Psicologia.
- Psicologia.
- Nens i adults

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc...

Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r pis
IGUALADA

Hores convingudes:
Tels: 629 16 56 67 - 93 803 25 90

93 805 51 74 

C. Indústria, 1
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 

08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

Passeig Verdaguer 55, local 4
Tel. 93 803 05 90

08700 IGUALADA

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

-Taps de bany i de sorolls fets a mida
-Reparació d’audiòfons de totes les marques

-Personal titulat

ORTOPÈDIA 
CASES

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.cat

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

articulats, ajudes gent gran

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

Dietes d’aprimament
Dietes per augmentar pes
Hipertensió, diabetis
LES, èczema, dermatitis atòpica
Colitis ulcerosa, síndrome de Crohn
Al·lèrgies, intoleràncies...

Més info: 654 50 97 81

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

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

Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.com 

. Nutricionista

. Naturòpata

. Homeòpata

. M Flors de Bach

. Auriculoteràpia 

. Doula 

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

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

IGUALADA

ODONTOLOGIA

APARELL DIGESTIU DERMATOLOGIA OFTALMOLOGIA PODOLOGIA

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

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

ORTOPÈDIA AUDICIÓ

CIRUGIA LÀSER

Eduard Darbra
Llicenciat en Psicologia

Màster en Psicologia Clínica
Psicoteràpia

Tel. 699 689 665
eduarddarbramagri@gmail.com

@EduardDabraMag
Hores concertades

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

· Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

Av. Andorra, 8 · IGUALADA
Tel. 93 804 24 27 

vives.singla@cofb.net

Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25 P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88

Assistencial Anoia S.A. CE NTR ES MÈ DICS
C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90

- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Oftalmologia
-Urgències i accidents laborals

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

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

 RUNNING

Les butllofes o flictenes són 
una acumulació de líquid 
transparent o sanguinolent a la 
pell, resultat d’una fricció repe-
titiva amb el calçat, els mitjons 
o les plantilles. Poden ser de 
diverses mides, i acostumen a 
generar-se en el pont del peu, 
dits, i part posterior del taló 
(zones de molta fricció).

Existeixen 3 camps d’actuació 
en la prevenció de les butllofes.

1. El calçat. Elegir exac-
tament el número que es 
necessita, ja que si no, pot ser 
que apareguin friccions. Si es 
porta plantilles, comprovar 
que estiguin en bon estat.

2. Els mitjons. Realitzen 
funció de protecció, i d’evacua-
ció de la suor. L’excés d’humitat 
que provoca la suor, pot mace-
rar la pell i fer-la més suscep-
tible a l’aparició de butllofes. 
Mitjons tècnics amb fibres sin-
tètiques de polièster, evacuen 
bé la humitat, a diferencia del 
cotó o la llana, que la retenen. 
La majoria de mitjons d’alta 
gama, ja tenen incorporats 
sistemes anti-butllofes. Inclús, 
si les butllofes apareixen als 
dits, hi ha mitjons tècnics amb 
compartiments específics per 
a cada dit.

3. La pell. La pols anti-
transpirant s’utilitza la setmana 
abans de la carrera per a man-
tenir els peus secs. El dia de 
la carrera només s’apliquen 
lubricants, com la vaselina, en 
les zones de fricció conegu-
des (taló, turmell, dits, pont 
del peu...). En proves de llarga 
distància és comú l’aplicació 
d’embenats neuromusculars o 
funcionals, a fi d’evitar l’abrasió 
de la pell. Aquests han de ser 
aplicats amb la pell seca abans 
de la carrera, i canviar-los cada 
dia.



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

El gourmet
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· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA  obert tots els dies

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 

· Menú diari i festius
· Servei de carta amb 
secció de tapes
· Esmorzars

Restaurant
Braseria i Cafeteria

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

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

Restaurant

Casaments · Reunions de treball · Convencions 
Presentació de productes · Celebracions familiars
Servei de carta i menú diaris · Menjar per emportar.

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

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

Tels. 93 808 40 03 
www.nouurbisol.com

 

Ingredients (2 persones)

       

      

200 g de pasta fresca, en aquest cas, nius.

1 Llauna de gules

6 Llagostins

3 Dents d’all

Encenalls de formatge parmesà.

Oli d’oliva

Sal

Aigua

En una olla, posem abundant aigua amb una mica de sal. Abans que 
l’aigua bulli , podem posar-hi un raig petit d’oli perquè la pasta no 
s’enganxi. Quan l’aigua bull, hi incorporem els nius de pasta fresca. El 
temps de cocció dependrà de la qualitat de la pasta, el millor és seguir 
les instruccions del paquet. La pasta ens ha de quedar al “dente”. Colem 
els nius de pasta i els reservem.

Mentre fem la pasta, en una paella amb una mica d’oli, hi posem all 
laminat i els llagostins, amb una mica de sal. Deixem coure uns 3 
minuts. Ho reservem.

Quan els llagostins no cremin els pelem i reservem.
Obrim la llauna de gules.
En una paella gran amb una mica d’oli, hi posem la pasta, les gules i els 
llagostins amb els alls laminats. Ho remenem amb cura i ho saltem uns 
2 o 3 minuts.

Ja es pot emplatar. En el plat hi posem encenalls de formatge parmesà 
i ja es pot servir.

Jordi Garcia Miguel

Preparació

Nius �escos de pasta saltats amb gules i llagostins
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
L’Èlia Borrull Lòpez és una 
igualadina que ha fet del 
disseny i de la producció la 
seva professió. Després d’un 
període inicial a Vivesa, va 
decidir plantar-se com a jove 
empresària i emprenedora 
col·laborant amb el disseny i 
fabricació de vàries marques 
de moda, entre elles la marca 
Ana Duran. 
Deu anys de trajectòria pro-
fessional   l’han dut a crear 
la seva pròpia marca BCN 
Beach i paral·lelament s’ha 
fet càrrec de la gestió de la 
marca Ana Duran.
Què és Ana Duran?
És una marca de biquinis 
i banyadors dirigit a una 
dona madura que és cons-
cient de l’evolució del seu 
cos, que busca comoditat, 
sense renunciar a l’elegància. 
Emprem teixits amb alt per-
centatge d’elastan que mode-
len el cos, i realcen la forma 
natural. No es tracta de tapar 
sinó de crear un bon equilibri 
entre funcionalitat i imatge.
Pel que veig parlem de 
peces d’un cert nivell.
El nostre producte es comer-
cialitza en botigues espe-
cialitzades,  i boutiques 
representatives, però tenim 
una col·lecció prou extensa 

per arribar a molts sectors 
del mercat. La peça de bany 
requereix un art que és essen-
cial, que la dona se senti 
còmode i atractiva, i a vega-
des comporta un encariment 
del producte, que permet fer 
peces que ens diferencien, 
però també tenim present que 
hem de ser competitius amb 
la demanda actual.
Com és que vostè ha adqui-
rit la marca?
Vaig començar a col·laborar 
amb Ana Duran fa deu anys. 
Després ens vàrem desvin-
cular i ara ens hem retrobat 
perquè ella em va expressar 
el seu interès en fer un traspàs 
de la marca,  descarregar-se 
de responsabilitats i al mateix 
temps assegurar la continuï-
tat de la mateixa. Ens vàrem 
posar d’acord ràpidament. 
Conservo l’equip de disseny i 
el taller de producció. Tenim 
plans d’expansió a mitjà i llarg 
termini, la marca té recorregut 
i està posicionada en un seg-
ment de mercat d’alta qualitat.
I BCN Beach?
És una línia jove, fresca, que 
juga amb dissenys casual i 
toc vintage. Els materials que 
utilitzem són molt dolços, com 
cotó tintat i rentat, que acon-
segueix peces amb les que 
la nostra clienta s’identifica. 

No les podem etiquetar dins 
d’una edat, és una qüestió 
d’estil de vida. Vàrem presen-
tar la primera col·lecció l’any 
passat i va tenir una exceŀlent 
acollida. En aquest moment 
estem desenvolupant el bran-
ding per posicionar la marca, 
amb un pla de màrqueting 
potent.
La seu de l’empresa és a 
l’avinguda Balmes, on hi 
havia una botiga. És una 
declaració d’intencions?
Doncs sí, la temporada vinent 
tenim intenció d’obrir una 
botiga outlet. Estem situats 
en una àrea comercial i hem 
d’aprofitar l’oportunitat. Adap-
tarem un espai per a la venda 
de biquinis de les dues mar-

No fa ni una setmana de les elec-
cions, i l’espectacular resultat de 
Ciutadans ja ha fet espavilar-se a 
més d’un en segons quins llocs de 
la comarca per buscar-se el seu 
espai... Ja és curiós que un partit 
que no té cap representant cone-
gut a l’Anoia s’hagi fet amb el 
segon lloc en els resultats, i hagi 
triomfat a Montbui i Vilanova, 
dues poblacions on alguns, fins no 
fa pas gaire, no sabien com fer-se-
les per fer fora l’alcalde del PSC... 
Doncs ja tenen feina! 
Sabem que, de retruc, C’s té una 
part d’èxit de la candidatura a 
l’Anoia. La professora de Dret 
Internacional Públic a l’UAB i 
exvicepresidenta de Societat Civil, 
Susana Beltrán García, nova dipu-
tada al Parlament, és nascuda a 
Igualada i encara hi té família. 
Va estudiar primària i secundària 
aquí, però ara viu a Barcelona i 
només es deixa veure per Igualada 
per la Festa Major i pel Rec.0... 
Algun pícaru de Montbui ja ha 
demanat el mòbil de la tal Beltran 
per veure com s’ho ha de fer per 
“entrar bé” a Ciutadans, i acon-
seguir el somni, fins ara impossi-
ble, de derrotar el socialisme al 
barri de Sant Maure, o sigui, a Teo 
Romero. I a Vilanova ja veuen en 
C’s la fórmula ideal per evitar tanta 
disgregació de forces polítiques i, 
diguem-ne, tornar a la normalitat...

ques i comptem en tenir-la 
oberta per al mes d’abril.
On es fabriquen les peces 
de BCN Beach i Ana 
Duran?
M’agradaria poder-ho fer tot 
aquí, però actualment una 
part de la producció la fem 
a altres països, i una altra 
part -a més del disseny- la 
fem aquí. En la mesura que 
els tallers de l’Anoia vagin 
tecnificant-se pensem que 
més part de la producció es 
podrà fer aquí. Els nostres 
proveïdors de matèria són 
empreses catalanes i italia-
nes.
Èlia Borrull és bàsicament 
dissenyadora?
És una feina molt global. 
Seguint una estratègia de 
posicionament, faig la gestió 
del producte, des del dis-
seny, el desenvolupament 
del producte, la fabricació, i 
el control de qualitat.
On es poden comprar les 
peces BCN Beach i Ana 
Duran?
En botigues multimarca a 
Barcelona, a la Costa Brava, 
a Marbella, a Madrid, al País 
Basc, al Corte Ingles… i 
seguim treballant perquè 
a l’estiu vinent hi hagi més 
punts de venda. 

4 paraules amb... Èlia Borrull

TOYOTA  IGUALADA
NOU CENTRE OFICIAL Av. Europa, 4

08700 - Igualada 938 048 230
toyotaigualada.toyota.es

SIEMPRE
MEJOR

Vine a conèixer la gamma
més fiable del moment.


