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LES IMATGES D’UNA ESPECTACULAR BARALLA ENTRE CLANS
GITANOS A PIERA DÓNA LA VOLTA A ESPANYA

Batalla campal a Piera

Les tapes i el
paisatge de
les oliveres
andaluses
passen al
davant dels
Reis d’Igualada
El Consell de Patrimoni
Històric d’Espanya, reunit a
Astúries, ni va anomenar els
Reis d’Igualada -ni entre els
projectes en espera- a l’hora
de presentar els candidats a
Patrimoni Immaterial de la
Unesco. Pàgina 8

Imatges dels desagradables incidents que es van viure a Piera dilluns. L’Ajuntament ha fet una crida a la calma.

Pàgina 28

TOT I NO TENIR-NE NECESSITAT PER LA MAJORIA ABSOLUTA, L’ALCALDE
TORNA A SORPRENDRE COM JA VA FER L’ANY PASSAT AMB EL PSC

Mostra
d’Embotits i
Vins d’Altura
a la Llacuna
Pàgina 21

Castells pacta amb el PP
Tornen les sorpreses. Si fa un
any l’alcalde Marc Castells ja
va sorprendre tothom pactant
-sense tenir-ne cap necessitat,
perquè l’antiga CiU té majoria
absoluta a l’Ajuntament- amb
el PSC les ordenances fiscals i
el pressupost municipal per al
2016, en aquesta ocasió s’hi ha
afegit un convidat més: el PP.
Dilluns, el regidor Joan Agramunt compareixia amb Jordi
Riba i l’alcalde per anunciar
que han arribat a un acord per
als impostos i taxes municipals del 2017.
Per contra, ERC, CUP i Decidim se situen clarament a
les antípodes, presentant una
proposta alternativa que s’ha
quedat literalment a la paperera de la història. Pàgina 12

El Club
Natació
Igualada, en
fallida tècnica
L’assemblea extraordinària
del Club Natació Igualada,
que va fer-se dimarts al vespre, deixa entreveure una
caòtica situació econòmica
que el deixa a l’espera d’un
miracle per sobreviure.
Pàgina 10

Jordi Riba (PSC), Marc Castells (PDC) i Joan Agramunt (PP), presentant el seu acord.
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c/ Alemanya, 17 · 08700 · IGUALADA · Tel. 93 805 21 17

La Generalitat
expedienta
l’Hospital
d’Igualada

Pàgina 9
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L’EDITORIAL

Salvem el CNI

E

stem acostumats a veure com alcaldes carregats de somnis de grandesa, ben envoltats de persones que els riuen les gràcies,
destrossen les arques públiques amb projectes desproporcionats, o producte de males matemàtiques financeres. Al final, gairebé per producte
de la naturalesa, s’acaba imposant el sentit comú,
i tot torna a la suposada normalitat de la qual
hauríem de tenir unes
mínimes garanties. Però
als ciutadans la “broma”
ens costa molt cara, perquè les institucions públiques no són com les
empreses: no tanquen
mai. N’hem vist casos
de tots colors, en això, i
no hauríem d’anar gaire lluny. Per exemple,
l’Ajuntament d’Igualada. I no és pas l’únic.
Ens dol veure com ara, un club esportiu com el
Club Natació Igualada, està “de facto” en fallida
econòmica, producte, sembla, d’una mala gestió plena d’accions obscures -i condemnables, de
confirmar-se la seva certesa- que obligadament
necessiten d’una investigació acurada, i, sobretot,

determinin graus de culpa. Estem parlant del club
més antic de la ciutat, que, més enllà de la competició merament esportiva, ha tingut al llarg de la
història un patrimoni important i també un elevat
protagonisme en l’actualitat social a Igualada. Des
de la inauguració de la piscina del Molí Nou, l’any
1934, en plena República, la capital de l’Anoia ha
tingut una entitat nodrida de diverses seccions per les que han
passat moltes generacions d’igualadins. El
Club Natació forma
part del record i estima de moltíssima
gent.
Hauria de servir
aquest trist exemple
com a model de rescat ciutadà, no per
amagar sota el calaix de les penes un trist capítol
de la seva història recent, sinó per garantir-ne el
futur com a pagament de les moltes bones pàgines
que ha donat a la ciutat durant dècades. El mal
d’uns quants no amagarà mai el bé de la majoria.
I el Club Natació Igualada és part de tots.

Ens dol veure com ara, Club
Natació Igualada, està “de
facto” en fallida econòmica,
producte, sembla, d’una mala
gestió plena d’accions obscures

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Javier Fernández, president d’Astúries i de la nova gestora del PSOE,
ha declarat que “La pitjor solució
són unes terceres eleccions i no em
plantejo deixar llibertat de vot als
diputats del nostre grup parlamentari”. Un pas cap a l’abstenció en una
investidura de Mariano Rajoy.
Verónica Pérez Fernández, sevillana de 38 anys, president del Comitè
Federal socialista, íntima de Susana
Díaz, que havia dit en la tumultuosa
sessió que va acabar amb la dimissió
de Pedro Sánchez: “En aquest moment, l’única autoritat en el PSOE
sóc jo, els agradi o no”, resulta que
des dels divuit anys que està al partit,
dedicant-s’hi en exclusiva.

Josep Borrell, exministre socialista
i expresident del Parlament Europeu, va escriure que “Pedro Sánchez ja no és secretari general, que
era l’objectiu. Ara al PSOE tothom
haurà de sortir de la seva ambigüitat, i superar el trilema: anar a terceres eleccions seria suïcida, és poc
raonable creure que l’actual gestora
tingui intenció d’impulsar la formació d’un govern alternatiu. Així
que serà Rajoy el que ens posarà
condicions, més enllà de la mera
investidura”.
Mariano Rajoy, president del govern en funcions, en canvi ha dit
“no posaré condicions a la investidura, em guanyaré els suports amb
les accions de govern”
Artur Mas, expresident de la Generalitat, davant la posició del fiscal
però demana deu anys d’inhabilitació per a ell, ha dit “Jo em declaro
innocent. Ni Irene Rigau, ni Joana Ortega ni Francesc Homs ni jo
mateix som culpables. Tampoc de
desobeir. Som responsables, que és
molt diferent”.
Baltasar Garzón, exjutge de l’Audi-

ència, ha dit sobre el cas Gürtel que
“hi ha proves suficients, una allau de
proves que no tenen res a veure amb
les intercepcions telefòniques perquè
el tribunal se’n pugui formar un judici suficient i dictar una sentència”.
També ha negat que hi hagi hagut
una persecució del PP com es va dir
el 2009, “Més aviat hem sigut altres
els perseguits, els que hem mirat
d’investigar la corrupció”.
Rodolfo Benito, exconseller de Caja
Madrid en representació de CCOO va
declarar a l’Audiència Nacional, que
“aquestes targetes, de les quals estaven
autoritzades, eren conegudes i estaven controlades, però moltes de les
despeses que se m’atribueixen en els
fulls Excel són totalment falses. No he
comprat en la joieria que ací diu i no
he estat mai a Bolivia”.
Eduardo Torres Posada, Francisco
José Pérez Fernández, Miguel Ángel
Abejón i Fernando Serrano, membres de la comissió de control de
l’antiga caixa, la targeta era “un plàstic de lliure disposició per a qualsevol
tipus de despeses, que no era necessari justificar i mai se’ns va demanar
reemborsament”.

#latevaveu
Jordi Marcé Nogué
@jordimarce
Els alemanys també treballen el 12 d’Octubre.
Aquí us ho deixo.

Pia Prat Jorba ©
@PiaPrat
Por lo que leo en #LosientoPoscos a Susana
y el extremeño les van a dar ardor de
estómago ver como sus conciudadanos de
Cat son indepes

Ton Casellas
@toncasellas
Ell ja ho sap! Farà el relleu com a capità a
la selecció catalana, a la oficial!
@3gerardpique

Oriol Panadès
@OriolPanades
Tant de bo tots els hospitals de Catalunya fossin taaaaant professionals com és mostra a
#EmergenciesTV3 en el Clínic de Barcelona.

Toni Claramunt
@ToniClaramunt
Si que és estrany... Circulant pel país i em trobo
un Hispano “ intervingut” per la força pública

Alex Mellinas
@melli_alex
Només a llocs com el @somiatruitesDO et pots
trobar dinant el mateix dia la Roser Capdevila
i el gran @vizcarrafanclub #IgualadaPower

Georgina Guixà
@GeoGuixa
Mosquits psicòpates que s’amaguen a
l’ascensor i esperen que estigui en marxa
per atacar-te i que no et puguis escapar
#PeliDePor
David Valls Mestres
@dvallss
El 12 d’octubre ens veiem al carrer, a les
classes alternatives que organitza el
@SEPCIgualada
pauortinez
@pauortinez
52M d’europeus no poden escalfar el seu
habitatge. Afectats senten vergonya.
Directius empreses no.
Que la vergonya canviï de bàndol!

Natàlia Mas Guix
@nataliamasguix
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Felicitats a @JuanManSantos for your
courageous commitment to bring peace to
#Colombia #NobelPeacePrize
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LA VEU de ...
JAUME SINGLA, periodista

PERE PRAT, empresari

@jaumesingla

@pere_prat

El vell i el nou

La corrupció

E

N

stic molt d’acord amb l’anàlisi política
que feia en Joan Vich, divendres passat,
en aquestes mateixes pàgines. Hi estic
d’acord, però dubto molt que es puguin
complir les seves previsions. No es compliran perquè Joan Vich fa una anàlisi des de Catalunya...
però Espanya és tota una altra cosa.
És ben cert que institucionalment Espanya viu una
pugna entre el vell que ha de morir i el nou que
ha de néixer. I dic el vell “que ha de morir” perquè
la corrupció econòmica dels vells PP i PSOE (o la
vella CDC) ens ha costat als ciutadans 200.000 milions d’euros. Però és que el PP -vell o nou- s’ha
corromput també institucionalment, a l’utilitzar
els instruments de l’Estat (de dret?) per agredir els
adversaris polítics.
Mentre acusen al govern de Catalunya “de gobernar
solo para los independentistas”, el ministre de l’Interior no té cap vergonya en destinar diners de l’Estat
per inventar-se proves falses contra l’alcalde de Barcelona o el Ministro de Asuntos Exteriores no para
de mobilitzar les ambaixades -pagades també pels
catalans- per desacreditar Catalunya. I no parlem
de la gravíssima utilització de la Justícia, per anar
contra els càrrecs electes de Catalunya.
Queda clar que la vella política espanyola no té cap
mena de futur.... sense castigar durament a la població de Catalunya, sigui o no sigui independentista.
També estic d’acord amb en Joan Vich que la recent
defenestració del secretari general Pedro Sánchez
és la victòria del vell PSOE enfront del nou PSOE.
En el que discrepo -i em voldria equivocar- és que
aquesta no sigui una victòria transitòria, sinó que
és definitiva. Ho és perquè una part de l’electorat
sociològic del PSOE ha migrat cap a Podemos i el
nucli dur de la vella guàrdia socialista, ha migrat
cap als consells d’administració de les empres de
l’Ibex-35.
Per la seva banda -mai més ben utilitzat el terme- el
PP no es renovarà mai de mai. Entre altres raons
perquè amb la seva postura anticatalana s’asseguren vuit milions de vots fora de Catalunya. No és
pas que als ciutadans espanyols ja els estigui bé la
corrupció del PP, el que els està bé és que el PP maltracti Catalunya. Per això cada vegada que surt un
escàndol econòmic a les files del PP, el govern porta
a algú de Catalunya davant els tribunals. Així el que
perden per la corrupció, ho guanyen als tribunals.
A Espanya el vell es resisteix a morir i el nou no acaba de néixer. Ni naixerà. No oblidem que a Espanya
no es va fer la Reforma però es va aplicar, a sang
i foc, la contrareforma.

Classes de repàs
Primària-ESO-batxillerat

29€/mes
www.aula42.es
626082108

o hi ha veritats sinó percepcions. Res és
cert ni fals. Depèn de les pròpies conviccions. A vegades recolzades en la ciència.
D’altres en les veritats dels altres. Les que
al llarg del temps han configurat normes que donen
confort i faciliten la convivència. Només elements
del contracte social. D’allò que es fa per poder viure
i relacionar-nos amb l’entorn. Així les normes han
acabat sent eines de dominació per aprofitar-se dels
demés. Només interès.
Estaria bé que tothom podés incrementar i defensar
el propi patrimoni, tant cultural com econòmic. Però
el benefici no pot ser només personal. Ho ha de ser
també social. I mai s’obtindrà amb l’explotació d’éssers humans o destruint el medi natural, perquè això
significa falsificació, engany, prevaricació, corrupció,
mentida i hipocresia. I són activitats addictives. Mai
n’hi ha prou. I se serveixen de les palanques de l’economia i la política. Per això, tant l’una com l’altra,
necessiten l’ètica per ser humanes, creïbles i dignes
de confiança. Si sols són ficció, tot acaba en barbàrie
i opressió.
Una percepció derivada d’escoltar el que diuen els
acusats del cas Gürtel, les targetes black, o les explicacions del PSOE per facilitar la governabilitat del
PP. Mentides i justificacions de tothom per crear una
fumarada que els asseguri el manteniment dels pri-
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LL. CAPDEVILA

vilegis. Cap penediment. Cap autocrítica. Financers i
empresaris enlairats per l’ascensor de la política, per
la que no calen, ni coneixements, ni títols. Usuaris de
les portes giratòries, on qualsevol pot servir per dirigir un ministeri o una entitat financera, per representar Espanya al Fons Monetari Internacional, el Banc
Mundial o per administrar els comptes i negociar els
contractes de l’Estat.
Només necessiten la confiança de qui mana i tenir la
cara de pell engruixida i endurida. Aviat aprenen a
fer servir els diners dels pressupostos que no els costen de guanyar i que administren com aquells que es
repartien les cireres al cementiri. “Una per a tu i dues
per a mi”. Gent que ignora la línia entre públic i el
privat. Els que consideren que el que és del comú no
és de ningú. Els que aprofiten l’ocasió per enriquir-se,
justificant-ho amb la seva dedicació i desvetllament.
Els que tot ho fan bé i diuen que la culpa és dels altres.
Aquells que viuen del respecte dels altres a les seves
lleis. Els que parlen d’ordre públic per mantenir les
seves prebendes i no dubten en aplicar la repressió
per defensar-se dels qui els diuen lladres. Res és veritat, ni mentida. Només percepcions. Algunes valentes. Com les de veure que la corrupció comença amb
els que voten els corruptes. O les que exigeixen que
sigui públic qualsevol documents de totes les administracions. Com succeeix a Suècia des fa 250 anys.

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

62 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS
ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC
DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

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

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78
ESTIL LLAR IGUALADA S.L.
Rambla St. Feran 62, 1r, 4t ·
estilllar@yahoo.es
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LA VEU del lector
FUNDACIÓ SANITÀRIA
SANT JOSEP: HOSPITAL
DE DIA REHABILITADOR
Calamanda Campa
Quan vaig començar aquest procés de
recuperació ho veia absolutament tot
negre.
Vaig pensar en totes aquelles petites
i minúscules coses que no podria fer,
començant per cordar-me la jaqueta
i acabant en pelar una simple taronja. No m’imaginava que allò m’hagués
passat a mi...
Els primers dies, quan sortia d’aquí,
em queien unes llàgrimes fredes per la
cara, perquè no volia tornar a allà. No
volia veure aquelles persones desgraciadament afectades ja que jo encara
no havia assimilat que fos una d’elles,
o més ben dit, no ho volia assimilar.
Per això, quan veia aquelles àvies que
anaven a recollir els seus néts a l’escola i els donaven el berenar, el món em
queia a sobre. Volia desesperadament
tornar al meu dia a dia, volia anar al
mercat a comprar i poder fer el dinar,
volia recuperar el que havia sigut la
meva vida.
Però a mesura que passaven els dies,
aquestes llàgrimes anaven a menys.
Veia que el meu cos reaccionava positivament als tractaments d’aquí. Notava que de mica en mica el meu cos
avançava i cada vegada podia moure
més coses, dins els meus límits.
Per aquests motius, l’únic que puc dir
envers Sant Josep és GRÀCIES. Gràcies
per absolutament tot. Però amb el que
estic més agraïda és amb el tracta que
m’heu tingut. Heu aconseguit crear un
ambient molt familiar que a mi particularment m’ha ajudat a no sentir-me
sola amb aquesta desgràcia. M’heu
donat ànims en els moments que de-

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: nok, 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.

queia i m’heu guiat en aquest camí que
malauradament encara no s’ha acabat.
Així que agrair-vos tot aquest suport
que m’heu donat i sobretot donar-vos
les gràcies pels vostres somriures cada
vegada que entro aquí, perquè són
aquests els que em fan pujar els ànims i
els que fan que el dia sigui menys llarg.
Gràcies per ser la meva petita escola,
amb al diferència que aquí no vinc a
aprendre coses noves sinó a recordar
les perdudes.

RESPOSTA SOBRE L’INCIDENT DELS PETITS
DIABLES
Petits Diables d’Igualada
Sobtadament la setmana anterior es
va publicar un article on se’ns acusava directament sobre un esdeveniment
que, en cap cas en teníem constància.
No vam dubtar ni un moment en posar-nos en contacte amb la persona en
qüestió i vam poder parlar sobre els
fets.
Des de l’entitat cultural voldríem
transmetre que la nostra prioritat ha
estat sempre vetllar per la seguretat
de les persones. Hem estat i som propers a tothom; qui ha volgut saber de
nosaltres ha pogut establir sempre un
diàleg i ens ha trobat. El que és trist i
desafortunat és com es fan les coses i
amb quin objectiu. Sensibilitzar no és
acusar, informar no és jutjar.
La nostra colla és una associació sense
ànim de lucre que neix amb la voluntat de donar resposta a les inquietuds
i els desigs d’un grup de nens i nenes
de 6 a 18 anys que, juntament amb els
seus pares i mares, volen participar en
els actes de cultura popular i tradicional que se celebren en la nostra ciutat.
No dubteu que com a pares, en som

plenament conscients del risc que suposa actuar amb foc, motiu pel qual
realitzem cursos de formació, informem a grans i petits i disposem d’assegurança.

CURSA SOLIDÀRIA A VILANOVA DEL CAMÍ. UN
QUILÒMETRE, UN SOMRIURE. COMPETICIÓ O
SOLIDARITAT?
Ivan Junyent
Referint-me a la cursa solidària “Duetrail” que es va fer el passat cap de
setmana a Vilanova del Camí, un esdeveniment de caràcter social i solidari per recaptar somriures en centres
hospitalaris. On els voluntaris hi posen
tots els esforços que poden i a vegades,
els pares obliden la finalitat de la cursa
i perden les formes. Em refereixo a que
potser no tothom va poder menjar-se
l’entrepà promès o els fills no sortien
correctament a les classificacions de
la cursa infantil degudament, i alguns
pares varen mostrar certa disconformitat. Organitzar una cosa així no és
fàcil i ho hem de tenir clar.
Estem en una societat on els pares inculquen la competitivitat als fills abans

que la solidaritat. És difícil doncs, encabir els dos formats en un mateix sense la pedagogia suficient. Però aquesta
pedagogia no l’han de fer tota els organitzadors, sinó que s’ha de començar
desde les mateixes llars i nuclis familiars, fent veure a la quitxalla la finalitat
de la cursa.
La propera edició volen eliminar els
premis pels tres primers classificats
dels més petits, però crec que haurieu
de eliminar alhora els dels més grans.
Sinó, qué els estem ensenyant als menuts? Que ell que es petit no pot tenir
un premi per haver quedat primer en
una cursa i jo que sóc gran sí?
És una mica contradictori, i no vull
restar la importància a la competitivitat ja que en l’esport, i en el món laboral, sense aquesta competitivitat no
es tenen resultats i millores. I els fills,
sovint, veuen reflectit en els pares on
volen arribar. Però, potser quedar dels
primers no hauria de ser el que més
desitgin els participants més menuts.
Hi han un munt de curses cada cap
de setmana per obtenir aquest efectes
competius i en aquesta cursa, hauriem de tenir clar tots que l’important
no és arribar primer ni últim, sinó
participar. No oblidem aquesta frase
tant clàssica.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVAZQUEZ.COM
ANNA BERNARDÍ, MIREIA CONDE I SHEILA AVILÉS
Totes tres van ser proclamades millors esportistes de Santa Margarida de Montbui durant la Gala de l’Esport celebrada el cap de
setmana passat.

AVINGUDA MONTSERRAT, Nº 12 · IGUALADA (BCN)

Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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M’agrada
que estiguin protegits

Quan una cosa ens agrada de debò, el que volem és protegir-la.
A CaixaBank, amb les assegurances i un sistema de seguretat de
Securitas Direct protegiràs el que més t’importa i, a més, podràs
aconseguir fins a 3 mesos gratuïts.1

1. Promoció vàlida per a contractacions d’assegurances de Llar i Auto de SegurCaixa Adeslas, i en la quota de servei d’un sistema de seguretat contractat i finançat a través
de CaixaBank, SA, fins al 31-10-2016. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, i també a les condicions de subscripció. Consulta
les condicions i les assegurances en promoció en qualsevol oficina de CaixaBank. Assegurances d’automòbils i de llar de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances
i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA, amb NIF A08663619 i
domicili a l’av. Diagonal, 621, 08028 Barcelona, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Oferta de Securitas Direct, SAU per a
contractacions de sistemes de seguretat a través de Compra Estrella, de PromoCaixa, SA, finançats a través de CaixaBank, SA, fins al 31-10-2016. Requisit de permanència de 3
anys en la contractació d’un sistema de seguretat per a la llar. CaixaBank col·labora exclusivament en el finançament i el pagament d’aquests sistemes de seguretat. Finançament
subjecte a aprovació segons les polítiques de risc de l’entitat. Més informació, a www.CompraEstrella.com. NRI: 1565-2016/09681
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MÒNICA MORROS
@monicamorros

Un sistema inhumà

T

ot i la perversa crisi que
estem vivint, el sistema
capitalista segueix gaudint d’un ampli suport
entre la població. És quelcom que
no es qüestiona o que sols és qüestionat per poques veus.
La màxima d’aquest sistema rau
en l’acumulació incessant i en la recerca incansable
de benefici, indistintament dels efectes devastadors
que se’n puguin derivar (condicions laborals precàries, destrucció massiva del medi ambient etc).
La gran victòria del sistema capitalista ha estat la
ocultació de la seva insostenibilitat i la creació del
miratge que el situa com a ens perfectament autònom. En aquesta marc, allò al què s’atorga rellevància, allò al què s’atorga valor és sols al treball
que es desenvolupa dins del mercat laboral. Tot el
treball domèstic o de cura, que permet la reproducció de la vida humana i que majoritàriament

ha estat i és desenvolupat per dones, són tasques
que no es consideren TREBALL.
Perquè quan planxes, fregues, rentes, cuides els
avis o portes els nens a l’escola no estàs treballant,
estan gaudint, INDUBTABLEMENT, d’un temps
d’oci. Perquè quan prepares el dinar, el sopar o
vas a comprar, INDISCUTIBLEMENT, estàs disfrutant d’unes grans vacances. El mercat ho veu
CLARÍSSIM, ja que considera que estàs INACTIU/VA.
Però tot això te una explicació ben senzilla. El sistema capitalista es nodreix del sistema patriarcal, i
a la inversa. Si es relega a les dones a l’esfera privada i es menysprea aquesta feina, ja que s’invisibilitza de manera flagrant (els indicadors econòmics
no comptabilitzen aquestes tasques), el capitalisme compta amb un exèrcit de mà d’obra que li
surt de franc i les jerarquies de poder segueixen
estables amb un status quo que es perpetua. Actualment les dones han entrat al mercat laboral,

però això no ha suposat una entrada dels homes a
les llars, en la mateixa mesura, sinó que ha duplicat la jornada femenina.
Però de veritat que algú considera que sense tot
l’engranatge de l’esfera domèstica i de cura no
s’esvairia tota oportunitat del capitalisme per
mantenir-se dempeus ja que els principals pilars
s’ensorrarien?
De veritat que és més important la tasca que fa
un comercial, un empresari o un treballador de la
construcció que la que desenvolupa una mestressa
de casa en la cura de la seva família?
Estem sota un sistema cínic que prioritza el capital a la vida. Que avantposa el benefici al nostre
benestar. I que s’entossudeix a invisibilitzar a les
dones i la seva aportació històrica.
Hem de trencar el consens naturalitzat i, com bé
afirma l’economista feminista Cristina Carrasco,
caminar cap a un model més humà, que tingui
com a prioritat la sostenibilitat de la vida.

BERNAT ROCA, professor de Filosofia i Història
@crossroads1815

El llegat de Companys

L

luís Companys està assegut a la saleta. Li diuen
que algú acaba de picar a
la porta. “Louis, les Allemands sont déjà là”. Amb calma
passa la pàgina del llibre que té
a les mans i continua com si no
passés res. La policia alemanya el troba a la seva
cadira llegint Vies des saints (Les vides dels sants).
Podia haver fugit de França fa dies, però està cansat. També té raons importants per quedar-se. El
seu fill Lluïset, malalt d’esquizofrènia des que era
estudiant de Dret, havia desaparegut durant un
trasllat entre hospitals per culpa dels bombardeigs. Què poden fer els homes quan tot el fat es
capgira? Somriure i dir que no hi ha pressa, ningú
ens espera allà dalt.
Companys sap que ha comès algun que altre error,
que la seva reputació està malmesa, fins i tot (o
especialment) entre els republicans i els catalanis-

tes. Té molts dubtes, poques esperances. Quants
amics ha perdut? És lluny de casa, el govern de
Catalunya s’ha esfumat com el fum d’un cigar, i
ell, que s’havia sentit totpoderós a la Monumental no fa ni tres anys, és ara un refugiat més. Tot
i això, sap que hi ha una altra vida després de la
mort, el trajecte final que converteix els derrotats
en herois i màrtirs. Companys accepta l’aposta,
el tot o res del destí. Sap que hi ha instants en
que la vida es bifurca, instants en què un home
arriba a la glòria i un altre s’enfonsa en el fang. I
anar a l’infern no li interessa, és molt més bonic
l’Empordà.
Arribarà el dia en què un professor explicarà a
un alumnat expectant les últimes hores de la
seva vida: el seu viatge cap a la frontera com a
presoner dels nazis, les dures condicions del seu
trasllat a Madrid, l’estada a la presó i la tortura,
les il·legalitats al voltant del seu judici i la mort
ignominiosa a Montjuïc. Una mort que l’atrapa

descalç mentre crida amb la cara al vent “Per Catalunya!” en un acte tan fútil com patriòtic. El seu
temps passarà i aviat poca gent sabrà qui era, però
als ulls de la història ell romandrà sempre estoic,
dempeus davant l’escamot d’afusellament un dia
de matinada.
Els soldats disparen, però l’han de rematar amb
un tret de pistola (no acabava de morir-se); i per si
no fos poc, un oficial li roba al mort un mocador
ensangonat com a trofeu, acte indigne pel qual
serà donat d’alta de l’exèrcit. El 123è President de
la Generalitat ha mort, però neix el màrtir. El període de violència i odi no acabarà fins més tard, ja
que s’enceta una purga violenta contra el règim
anterior. Montjuïc és avui un lloc de memòria
perpètua, un lloc on reposa avui Lluís Companys
amb el seu fill Lluïset i Carme Ballester, la seva segona parella i una de les dones més desconegudes
de la història de Catalunya. I quan veig la llum de
l’alba se’m treuen les ganes de marxar.

Joc de cartes
o videojoc?
Mentre tingui amics
al costat, m’és igual.
Rafa Nadal — Tennista
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ALBERT MATEU, regidor de la CUP a l’Ajuntament d’Igualada
@almateu

Les ordenances, l’oficina i l’alcalde

L

a CUP ha donat suport a
tres mocions en defensa
de l’Oficina Liquidadora
d’Igualada i per la continuïtat del servei a la ciutat un cop
es desplegui el nou mapa territorial
de l’Agència Tributària Catalana. Va
votar favorablement dues mocions al ple igualadí del
passat 20 de setembre (tant la moció presentada per
CiU com la d’ERC) i també ho va fer com a grup comarcal al ple del Consell anoienc del dia 27 del mateix
mes. En aquesta ocasió, a més, aportant in extremis
un text de consens per tal que els dos grups que constitueixen JxSí al govern català superessin el bloqueig
que han protagonitzat en aquest assumpte primer a
Igualada i -si no hagués estat pel nostre grup, per poc
no tornem a les mateixes- després al Consell Comarcal.
El text que vam aportar al Consell -i sense el qual potser encara estaríem esperant l’inici de la sessió- no és
cap altre que el què la mateixa tarda havíem acordat
a l’Ajuntament d’Igualada els portaveus dels diferents
partits al consistori: el famós manifest. En aquella reunió a Igualada, en què el senyor Castells va cercar l’adhesió de la resta de grups a un text que llimava arestes
amb els republicans (després del nefast espectacle viscut al ple una setmana abans, ple de desqualificacions

personals cap al portaveu d’ERC) l’alcalde va emplaçar els portaveus a “passar un dia d’aquesta setmana
pel despatx d’alcaldia” a signar-lo. Va explicar, també,
el projecte d’iniciar una recollida de signatures pel
mateix motiu i la celebració d’un acte de signatura del
manifest, a celebrar-se l’endemà mateix, al que assistirien representants de diferents entitats del món professional, sindical i empresarial.
Però la resta de grups municipals no hi érem convidats,
a tal acte. Li vaig demanar a l’alcalde per quin motiu, si
es feia un acte públic de signatura, la resta de grups no
hi eren convidats i se’ns emplaçava a passar un altre dia
pel despatx. L’alcalde va simular treure-li importància,
entre ganyotes, alhora que responia “podeu venir si voleu, eh”. Jo li vaig fer notar que no em semblava correcte
aquest procediment, que ens vulgués per signar i no ens
convidés, i li vaig comentar que si realment hi podíem
anar ho fes extensiu a la resta de grups, en aquell moment fora de la conversa entre nosaltres dos. I així va
quedar la cosa quan vaig haver d’abandonar la reunió
de pressa per anar cap al ple del Consell.
L’endemà, dimecres 21 a migdia, l’Eva Pedraza, companya regidora del grup de la CUP, va assistir a l’acte
de signatura del manifest. Era evident que la resta de
grups no hi havíem estat convidats pel motiu de sempre, per les ànsies de protagonisme d’un alcalde que
menysprea constantment la resta de grups. La foto

amb les entitats, la de la defensa a ultrança dels interessos igualadins, per ell solet. La resta ja passaríem a
signar en algun moment pel despatx, lluny de les càmeres que a ell tan li agraden. Però mira, allà estàvem,
ja que ens vam agafar al “podeu venir si voleu, eh” esgarrapat el vespre anterior. Ara bé, van cridar un per
un tots els representants socioeconòmics per signar el
document, però a nosaltres, també presents a l’acte,
res de res. Ni ase ni bèstia. Tots a signar quan ell digui
i on ell digui, però aparteu-vos de la foto que feu nosa.
Doncs així no, senyor alcalde. Més que res perquè, tot
i no ser gaire amants de fotos i pompositats, tampoc
ens agrada que se’ns prengui el pèl.
I fins aquí la cosa. La nostra posició sobre l’Oficina
Liquidadora es pot trobar en qualsevol de les tres mocions a les què hem donat suport. I sobre les ordenances, donarem a conèixer la proposta que li vam fer
arribar a la regidora d’Hisenda i sobre la qual, a hores
d’ara, després d’haver anunciat a premsa el seu acord
amb PSC i PP, encara no tenim resposta. Així que millor que l’alcalde no ens parli de respectes i confiances. Potser el problema del senyor alcalde és l’aparició
d’una alternativa d’esquerres fàctica davant la qual
necessita polaritzar la ciutat en bons i dolents, un joc
maniqueu al que sembla que hi ha grups a qui agrada
jugar. Però nosaltres no hem vingut aquí a fer el que
ell digui i quan ell ho vulgui. Nosaltres, no.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

Els excessos de Margallo
rat dialèctic el va perpetrar, poc abans de la darrera
Diada Nacional de Catalunya, el cap de la diplomàcia
espanyola i encarregat, de facto, dels afers derivats del
procés de desconnexió catalana, el ministre Margallo.
Aquell dia devia sortir de casa sense agafar el maletí de les normes bàsiques de la diplomàcia, cosa que
tampoc ens ha de sorprendre si tenim en compte
les peculiaritats del personatge. Un es pot fàcilment
imaginar que la diarrea mental del ministre pretenia menystenir i desacreditar el moviment independentista català. La realitat és, però, que, banalitzant
el terrorisme, l’únic que n’ha sortit desacreditat ha
estat Margallo.
Si m’encarreguessin construir una frase similar utilitzant les mateixes paraules, jo invertiria els termes, i
el resultat obtingut seria més o menys aquest: “la dissolució d’Espanya se superarà, un atac terrorista, no”,

sobretot quan hi ha morts pel mig. O és que algú es
veuria capaç de consolar una víctima del terrorisme
utilitzant com a argument la vomitada del ministre?
Arribats a aquest punt, no puc evitar preguntar-me
si els votants del partit d’aquest sinistre personatge hi
tenen alguna cosa a dir. O potser les repetides sortides
de to del ministre espanyol ja els estan bé?
El fet és que Margallo ens demostra massa sovint que
quan toca el tema català té més vocació de tertulià
d’una cadena mediàtica cridanera que de diplomàtic
discret i assenyat. Per cert, a Margallo també se li escalfa la boca amb altres interlocutors. Així, amb pocs
dies de diferència se les va tenir amb el ministre principal de Gibraltar, Fabian Picardo, que havia dit que
“Espanya mai posarà la mà al Penyal”. L’espanyol li va
respondre: “La mà, no, hi posaré la bandera, i ho faré
molt abans del que Picardo creu”.

Més Respostes Immediates. Préstec Expansió.
Et responem en 24 hores. Els teus diners, disponibles en 24 més.
Sol·licita’l a bancsabadell.com/prestecexpansio.

Document publicitari

“

Un atac terrorista se supera, la dissolució d’Espanya,
no”. He destacat la frase en
negreta per tal que no passi
desapercebuda. S’ha de llegir més
d’un cop per copsar el veritable abast
d’aquesta afirmació que, a primera
vista, pot semblar innocent, però, d’innocent, no en té
res. Inclou la clàssica amenaça però, aquest cop, mig
encoberta. Conté també el ja tradicional discurs de
la por que la majoria de catalans tenim perfectament
superat. I no cal dir que s’hi endevina igualment una
manca de tacte, del tot reprovable, envers les persones
que han patit en carn pròpia o en el seu entorn més
proper algun episodi de violència terrorista.
Per a segons qui la defensa de “la sagrada unidad de
la patria” permet qualsevol excés. Així, aquest disba-

Ser on siguis
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Les “tapas” i els “olivares de Jaén”, per davant dels Reis d’Igualada, que
ni apareixen a Madrid per triar candidats a patrimoni de la UNESCO
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

N

o sembla que els
Reis d’Igualada tinguin bons parents a
Madrid. La setmana passada
es va reunir el Consell de Patrimoni Històric, que va ser
informat de la proposta del
Govern d’Espanya de nomenar, d’entre les candidatures
presentades, aquells elements
que opten a ser reconeguts per
la UNESCO com a Patrimoni
Immaterial de la Humanitat.
Per aquest camí ja hi han passat, amb èxit, els Castells i la
Patum de Berga.
Ja se sabia que hi havia una
llarga llista de pretendents, alguns en llista d’espera... però
és que entre les “candidatures
presentades”, no hi apareixen
els Reis d’Igualada, proposats

al Govern d’Espanya per part
de la Generalitat de Catalunya. No ens ha fet ni cas. De
moment.
Curiosament, el govern de
Rajoy ha proposat les “tapas”
com “Manifestació Representativa de Patrimoni Cultural
Immaterial de la Humanitat”,
de la mateixa manera que la
Setmana Santa, els Carnestoltes i la Transhumància, segons
que ha informat el Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport.
Durant la reunió, que es va fer
els dies 6 i 7 d’octubre a Avilés
(Astúries), es va informar sobre les candidatures davant la
UNESCO en curs: les “Festes
de les Falles de València”, “Les
Tamborades” i la candidatura
internacional “la pedra seca”,
liderada per Xipre i Grècia, en
la qual també participa Espa-

nya.
Així mateix, l’Institut de Patrimoni Cultural d’Espanya
(IPCE) ha informat als membres del Consell de la investigació realitzada en l’últim any
al voltant del Espart i les jornades internacionals que tindran lloc a Múrcia els dies 27 i
28 d’octubre.
En la seva 79 edició, el Consell de Patrimoni Històric ha
acceptat la inclusió en la Llista
Indicativa espanyola a la Llista de Patrimoni Mundial de la
Humanitat de la UNESCO de
la candidatura d’ “Els paisatges de l’olivar a Jaén”.
De la mateixa manera, ha
aprovat la sol·licitud d’ampliació del Bé declarat Patrimoni
Mundial “Monuments d’Oviedo i del Regne d’Astúries” per
incorporar l’Església de Sant

Els Reis d’Igualada, un dels millors reclams de la ciutat.

Salvador de Valdediós.
Durant els dos dies de la reunió es va informar al Consell
de l’avanç de les candidatures
espanyoles a la Llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO ja presentades. Atenció:
“Menorca talaiòtica” i “Bos-

cos de fagedes europeus’” i de
la candidatura “Medinat Al
Zahra”, en procés de presentació. Dels Reis d’Igualada, ni
rastre, malgrat l’intens treball
fet des d’Igualada amb el suport explícit del Departament
de Cultura de la Generalitat.

La setmana vinent comencen les compareixences al Parlament dels
representants de l’Anoia en els tràmits per la Vegueria Penedès
o formular propostes que els
grups parlamentaris puguin
illuns de la setmana recollir i incorporar en el text
vinent, 17 d’octu- final de la llei. Aquesta serà lap
bre, el president de la rimera compareixença d’un
Unió Empresarial de l’Anoia, anoienc en aquest tràmit,
Blai Paco, farà una comparei- davant la cambra catalana.
xença al Parlament de Cata- També ho faran Pere Carles,
lunya, davant la Ponència que expresident de la Fira d’Iguaha d’elaborar l’informe sobre lada i de la Federació de Fires
la Proposició de llei d’adap- de Catalunya; el castellolinenc
tació de la Llei 30/2010, del Joan Serra i Muset, enginyer
3 d’agost, de vegueries, a la superior en organització innova comarca del Moianès i dustrial i alcalde d’aquesta
a la creació de la vegueria del població, i ho faran per esPenedès.
crit Francisco Guisado, alcalDins del procediment legisla- de d’Òdena; Marc Castells i
tiu, algunes entitats comparei- Berzosa, alcalde d’Igualada, i
xeran per donar la seva opinió Xavier Boquete i Saiz, presi-

REDACCIÓ / LA VEU

D

dent del Consell Comarcal de
l’Anoia.
Recordem que el passat mes
de juny es va presentar al registre del Parlament la proposició de llei per modificar
la llei de vegueries del 2010 i
incloure-hi la del Penedès. La
proposició va ser presentada
conjuntament pels grups parlamentaris de Junts pel Sí, Partit dels Socialistes de Catalunya, Catalunya sí que es pot
i Candidatura d´Unitat Popular, que sumen un total de
99 diputats i conformen per
tant una amplíssima majoria al Parlament, més del
73%, alhora que representen

les forces de més arrelament
i tradició democràtica del
territori. Ciutadans (C’s) i
PP no s’hi van afegir. L’objectiu dels grups que signen
la proposta és que s’aprovi
al Parlament abans d’aca-

bar l’any. Mentrestant, les
quatre comarques afectades
ja tenen el compromís del
vicepresident del govern,
Oriol Junqueras, de nomenar el delegat territorial al
més aviat possible.
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La Generalitat expedienta l’Hospital d’Igualada
i relleven el director Assistencial i el d’Urgències
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

D

ivendres, la Generalitat i l’Hospital
d’Igualada feien públics els seus informes sobre
la mort del jove Gabriel Pérez.
En resum, el departament de
Salut ha obert un expedient
sancionador al centre sanitari
igualadí en trobar “irregularitats” en el protocol que es va
seguir en aquest cas, especialment en la segona ocasió en la
qual el jove va acudir al servei
d’Urgències. Com a conseqüència de les investigacions,
s’ha rellevat al director d’Urgències i també el Director Assistencial. El màxim responsable del centre, però, segueix en
el càrrec.
La Generalitat informa que ha
detectat “presumptes irregularitats durant la investigació”.
També ha recomanat al Servei
Català de la Salut que iniciï
d’ofici un expedient de responsabilitat patrimonial per
indemnitzar pels danys causats per aquesta mort.
Millores en els
protocols d’Urgències
Fonts del Departament de
Salut han indicat que no s’ha
tractat d’una negligència
mèdica, sinó d’un assumpte d’”organització”, tot i que
l’Hospital d’Igualada, del
Consorci Sanitari de l’Anoia,
ha substituït els responsables
d’Urgències i de la Direcció
Assistencial. En qualsevol cas,
Salut ha exigit a l’hospital que
implementi una sèrie de mesures de millora “en alguns
protocols i en els mecanismes
de coordinació i traspàs d’informació entre els professionals del Servei d’Urgències”,
i li ha anunciat que farà una
“supervisió d’aquesta implementació”. El departament,
que ha informat la família de
les conclusions de l’expedient informatiu, li ha expressat el condol i s’ha posat a la
seva disposició per a qualsevol
aclariment. L’informe de la
Generalitat està signat per la
Subdirecció General d’Avaluació i Inspecció Sanitàries i
Farmacèutiques del Departament de Salut.
L’Hospital d’Igualada ha recordat que el passat 7 de setembre va lliurar al Departament de Salut un informe
clínic del cas, en què es van
detectar “algunes mancanC

M

Y

CM

MY

ces en els processos, atès que
es va produir un retard en el
diagnòstic i disfuncions de
coordinació entre els professionals que van atendre el pacient”.
En un comunicat, l’Hospital
d’Igualada assegura que ja
ha “pres mesures de millora”,
com canviar
els protocols
a
02_05-10_14.pdf
1
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Urgències, “millorar els registres de seguiment, control
i traspàs dels pacients entre
els professionals”. També ha
“augmentat les mesures de seguretat a la sala d’operacions”,
ha substituït els responsables
d’Urgències i de la Direcció
Assistencial i ha creat una
nova
figura de responsable de
13:29

seguretat del bloc quirúrgic.
L’Hospital d’Igualada ha
informat que atén més de
60.000 urgències l’any, de les
quals unes 2.300 són per dolors abdominals i unes 122
són causades per apendicitis
agudes.
L’alcalde Marc Castells -i
president del Consorci Sa-

nitari de l’Anoia- ha declarat
aquesta setmana en conèixer
els informes que “l’Hospital ha
entrat en la bona direcció. Tenim màxima confiança en els
professionals de la salut de casa
nostra. El que ha succeït és un
accident molt desgraciat, i el
que la família decideixi a partir
d’ara em semblarà correcte”.

#granpaís

Catalunya
va atraure el 2015
un 57,8% més
d’inversió estrangera
productiva que el 2014.

CY

CMY

Font: Ministerio de Economía y Competitividad.
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Un centenar de socis i simpatitzants escolten en una assemblea extraordinària la caòtica situació del club més històric d’Igualada

Desastre econòmic al Club Natació Igualada
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Apostes esportives,
menjars, viatges, roba,
restaurants, begudes,
entrades a Port Aventura... la targeta del
gerent “treia fum”

E

l Club Natació Igualada, l’entitat esportiva amb més anys de
la ciutat, que havia arribat
a tenir un miler d’associats,
està ferida de mort. Avui, només un miracle, acompanyat
d’una operació financera que
necessitarà molta ajuda, podria salvar l’entitat. La Veu va
destapar fa un parell de setmanes el que, dimarts, en una
assemblea extraordinària que
va reunir prop d’un centenar
de persones a les Comes, ha
acabat essent més greu del que
dèiem. En total, 60.000 euros
de deute. I el més colpidor és
de la manera com es diu s’ha
generat.
Molta expectació
La reunió a la sala d’actes del
poliesportiu va generar molta expectació, que va convertir-se, a mida que avançaven
els minuts, en una barreja de
tristor i indignació. Per part
de la junta directiva, orfe de
president per dimissió de Toni
Llenas, va prendre la paraula
el vicepresident Enric Brunet.
Va explicar, com ja va avançar
La Veu, que el gerent Joan Pajares va presentar en el seu dia
un projecte per traslladar el
CNI a una instal·lació del polígon de Les Comes, pròxim
a Can Busqué. El projecte era
molt ambiciós, però “la majoria de la junta va decidir quedar-se a l’Infinit”, complex en
el qual el CNI té un 2% del capital empresarial, malgrat que
en els seus inicis va arribar a
posseir-ne el 30%. “El projecte
que ens van presentar no era
real”, va dir Brunet als socis.
Poc després, president i gerent
van plegar. I aquí es destapa,
segons la junta, tot plegat. “En
veure els comptes ens vam
adonar dels problemes que hi
havia”, va dir. Efectivament,
n’hi ha per estar preocupats.

“No sabíem res de res”,
perquè “tot s’ho feien
el president i el gerent,
els números que ens
ensenyaven ens semblaven correctes i els que
es duien a la gestoria,
també”, argumenten
des de la junta directiva
que queda al CNI

El CN Igualada va renunciar a 60.000 euros de “beneficis” de l’Infinit.

Els deutes del club
pugen 60.000 euros,
una quantitat difícil
de salvar en una entitat
que ara ingressa
el que gasta exactament
cada mes
Aquests són alguns dels diners
que es deuen:
- 12.500€ a l’Infinit (Anoia
Esports SL)
- 5.000€ a la Federació Catalana de Natació.
- 4.000€ a proveïdors.
- 6.000€ per l’edició del llibre
del 75 aniversari.
- 2.500€ al proveïdor de banyadors.
- 6.000€ d’un campus.
- 5.000€ de Seguretat Social.
- 2.000€ a tècnics.
- 10.000€ d’un crèdit, del
qual n’és avalador el gerent
dimissionari.
Hi ha més deutes, però en
total en sumen 60.000 euros.
Un capital important, sobretot si, com va dir Brunet per
sorpresa de tothom, l’anterior president Toni Llenas va
renunciar, sense saber-ne les
causes, a 60.000 euros de “beneficis” de la gestió de l’Infinit
-on hi té part el club- a través
d’un simple correu electrònic.
Un aspecte que alguns dels
socis no s’acabaven de creure la seva “legalitat”, però es
veu que la té tota, segons va
dir Brunet. Aquest acord, fins
ara, suposava uns ingressos
de 2.300€ mensuals, a més
uns ingressos variables de
30.000€ anuals.
En qualsevol cas, el vicepresident va continuar relatant que

s’han trobat “moltes irregularitats, com 800€ de despeses mensuals de la targeta
del club que tenia el gerent,
gastats en apostes esportives,
roba, restaurants, begudes,
entrades a Port Aventura...”.
Brunet va explicar que el gerent havia pagat 4.000€ fins
al moment. Respecte al crèdit,
“era per pagar sous, però no es
van pagar mai”.
Per acabar-ho d’adobar, els
problemes que va ocasionar la
intervenció de l’Ajuntament,
la tardor de l’any passat a
l’Infinit, com a conseqüència
de la “mala praxi” que va fer
el CNI en aquesta instal·lació,
han fet que s’hagi passat dels
13.500€ d’ingressos mensual que hi havia i despeses de
9.600€, a només 4.800€ d’ingressos -només de les quotes
dels nedadors- i unes despeses
de la mateixa quantitat. És a
dir, zero de diferència...
“O sigui, què fem?”, va preguntar Enric Brunet als assistents a l’assemblea. La junta
volia saber si continuar esbrinant què passava i convocar
després unes eleccions per
renovar la directiva, o bé tirar
pel dret i canviar-la de seguida, i iniciar accions judicials
contra el fins fa poc gerent.
Toni Gassol, objecte
de les crítiques
Però, com és lògic, alguns dels
assistents va voler esbrinar
més coses. I, sobretot, com va
ser possible que el vicepresident primer -i actual president
segons la Llei de l’Esport-,
tresorer del club, Toni Gassol,
va permetre aquesta situació.
Alguns socis van acusar-lo

de deixadesa i desídia, però
sempre des de la directiva es
va argumentar que “no sabíem res de res”, i que “tot s’ho
feien el president i el gerent,
els números que ens ensenyaven ens semblaven correctes i
els que es duien a la gestoria,
també”.
La caòtica situació ha provocat la desaparició completa de
seccions, com la de Màsters o
la d’Excursionisme, que s’han
quedat sense ningú. Brunet va
dir que “podríem sortir-nosen, però tardarem dos anys i
mig en fer-ho”, i Gassol exposava que “des de l’Ajuntament
ens diuen que ens ajudaran”.

El consistori dóna anualment
una subvenció de 2.600 euros
al club.
Finalment, els socis van decidir contractar els serveis d’un
advocat per defensar els interessos del club, i alhora, iniciar
una auditoria externa per saber
en quines condicions econòmiques reals es troba l’entitat, que
no té marge de maniobra econòmica.
Abans d’acabar l’any s’haurà
d’informar novament els socis
del desenvolupament d’aquestes iniciatives, i la junta directiva actual es mantindrà fins que
es decideixi convocar eleccions
a la junta directiva de l’entitat.
Com era d’esperar, ni Toni
Llenas ni Joan Pajares es van
deixar veure per l’assemblea.
Tampoc els membres de la junta directiva que els donaven suport i que van dimitir amb ells.
Un dels anteriors membres de la
junta, que fa molt temps va plegar, ho resumia tot molt fàcilment: “això es veia venir... i ara
ha explotat. Tard o d’hora havia
de passar. Més clar, l’aigua.

Perill d’esfondrament en
un edifici del carrer Retir

REDACCIÓ / LA VEU

L

a Policia Local va interrompre el trànsit
de vehicles pel carrer
del Retir ahir al migdia davant el perill d’esfondrament
d’una casa de dues entrades
i sis habitatges. Al matí, una
part del terrat va cedir, obligant al desallotjament de les

persones que viuen en l’edifici, que han estat reubicades
mentre s’avalua l’estat de
l’immoble. Tot sembla indicar que la quantitat de pluja
caiguda aquests dies hauria
estat la causa principal de
l’esfondrament parcial, situació que no és la primera vegada que succeeix en edificis
del nucli antic.
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Marc Castells torna a sorprendre pactant també amb el PP
els impostos i taxes municipals del 2017
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

T

ornen les sorpreses.
Si fa un any l’alcalde
Marc Castells ja va
sorprendre tothom pactant
-sense tenir-ne cap necessitat,
perquè l’antiga CiU té majoria
absoluta a l’Ajuntament- amb
el PSC les ordenances fiscals i
el pressupost municipal per al
2016, en aquesta ocasió s’hi ha
afegit un convidat més: el PP.
Dilluns, el regidor Joan Agramunt compareixia amb Jordi
Riba i l’alcalde per anunciar
que han arribat a un acord
per als impostos i taxes municipals del 2017, una avantsala
del que també pot ser una entesa de cara als pressupostos
de l’Ajuntament per a l’any
vinent.
I no s’acaba aquí la cosa. L’escenografia de l’acord també
comporta l’evidència d’un
trencament total amb les altres tres forces polítiques del
consistori: ERC, Decidim i
la CUP, amb qui sembla que
l’alcalde no vol saber-ne res
de res. La negativa de la CUP
a signar el manifest contra el
tancament de l’Oficina Liquidadora, tot i haver dit que sí
ho faria, ha esverat l’alcalde,
que, ja ho sabem, no és gaire
amic d’ERC i especialment del
seu líder a la ciutat, Josep M.
Palau. Tant és així que, en plena presentació de l’acord amb
socialistes i populars, va titllar
les tres forces de l’oposició
com a “UTE Radical”...

Congelació de l’IBI
Castells va apuntar que havia
rebut amb “insistència” per
part del PSC i el PP que es
portés a terme una congelació
efectiva de l’Impost de Béns
Immobles (IBI) “i així serà,
amb un acord que suma esforços per la ciutat. Compartir
idees és pensar també en els
ciutadans”.
Joan Agramunt manifestava
que “el PP sempre estarà al
costat del govern en els temes
de gran interès local. Aquest
és un pacte de ciutat, i sempre ens trobaran al costat si
el que es tracta és no pujar la
pressió fiscal dels igualadins”.
Agramunt afegia que “l’alcalde ens ha dit que abans d’acabar l’any s’arribarà al 75% de
deute, i això donarà camí per
a recórrer i poder ajustar, per
exemple, la taxa d’escombraries comercials”. Es dóna el cas

L’alcalde titlla ERC, la
CUP i Decidim, que
presenten una proposta
alternativa, com una
“UTE Radical”
que el PP va presentar públicament la setmana passada
la seva proposta, però no va
indicar res de cap negociació
amb el govern municipal...
Una de les principals mesures plantejades és la rebaixa del tipus de gravamen de
l’IBI, que passarà del 0,96%
actual al 0,92%. A la pràctica,
això suposarà que el rebut es
congelarà en el proper exercici, ja que aquesta reducció
ha d’anivellar l’increment de
la base cadastral, que s’actualitza anualment des de l’any
2010. Castells ha recordat que,
des de l’any 2011, quan el tipus impositiu era del 1,02%,
l’Ajuntament l’haurà rebaixat
en sis anys en un 10%, seguint
així “la voluntat d’alleujar
progressivament la càrrega fiscal als ciutadans”. Ha destacat,
en aquesta línia, que el 2017
també es mantindran vigents
els ajuts per al pagament de
l’IBI adreçats a famílies nombroses, amb bonificacions que
en conjunt superen els 60.000
euros, i també a famílies monoparentals i persones grans
i pensionistes, arribant en
aquest cas als 150.000 euros
anuals.
També es fa una rebaixa en
l’Impost sobre l’Increment del
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) o de
Plusvàlues, pels increments
generats en un període de
temps entre els 16 i els 20 anys,
passant del 2,7 al 2,6%.
Pel que fa a les taxes, són novetat destacada l’increment
d’un 10% de la taxa d’escombraries als comerços, serveis
i indústries de més de 1.000
m2, considerats grans generadors de residus, i la rebaixa
d’un 10% de la mateixa taxa
als comerços, serveis i indústries de menys de 75 m2, passant de 231 a 208 euros.
També es congela la taxa de
recollida d’escombraries domiciliària i per mantenir les
bonificacions en aquest capítol als majors de 65 anys i
pensionistes amb ingressos
baixos, un fet que l’any 2016
ha suposat a aquest col·lectiu
en conjunt un estalvi de més

Jordi Riba (PSC), Marc Castells (PDC) i Joan Agramunt (PP).

Dario Castañé (Decidim), Josep M. Palau (ERC) i Albert Mateu (CUP).

Bàsicament, la proposta d’ordenances fiscals
que s’aprovarà dimarts
vinent provocarà una
congel.lació de l’IBI
de 42.000 euros. A banda,
l’Ajuntament preveu reduir
en un 21% la quota mínima
per l’obertura d’establiments
industrials i activitats, passant
de 405 a 320 euros.
Una altra novetat és que
l’Ajuntament assumeix una
gestió que fins ara era de la
Generalitat, la corresponent a
l’autorització de l’emmagatzematge de residus especials durant un període superior a sis
mesos, una taxa ja existent que
ara passa a ser de competència
municipal.
Proposta d’ERC, CUP i DI
La resta de forces de l’oposició van presentar a la regidora
d’Hisenda, Montserrat Duch,
una proposta d’ordenances
fiscals, però abans de tenir-ne
una resposta l’alcalde ja va
presentar la seva pactada amb
socialistes i PP. Un gest que no
ha agradat gens a ERC, CUP i

Decidim, que dimarts al vespre presentaven la seva proposta, basada en un seguit de
mesures per a la introducció
de “Criteris de Progressivitat”
en la fiscalitat igualadina. En
resum, es tracta d’avançar de
manera que, a la llarga, qui té
més pagui més, i a la inversa.
Josep Maria Palau (ERC) va
explicar que fa temps que
els tres partits treballaven en
aquesta direcció “amb esperit
enriquidor” i la proposta “és
la demostració que hi ha una
alternativa possible per tenir
una fiscalitat més justa per a
Igualada. La redistribució de
recursos fa possible més justícia i més disponibilitat de
diners per a les famílies, que
reactivaran així la capacitat de
comprar en el comerç local”.
Albert Mateu (CUP) recordava que la fiscalitat progressiva
“no és el mateix que els ajuts
socials, és un esglaonat que,
en funció de les rendes de cadascú, corregeix el que s’ha de
pagar”. Dario Castañé (Decidim) afegia que “la nostra
és una proposta de consens,
basada en un denominador
comú, i que és perfectament

assumible si volgués el govern
municipal”. Castañé deia que
“el que han aconseguit PSC
i PP és del tot insuficient, i el
govern ha donat un espectacle”, i es mostrava molt decebut amb Castells: “no coneix
la paraula consens”.
A grans trets, les propostes
que fan ERC, Decidim i la
CUP són avançar cap a la congelació real de la recaptació en
els propers anys; l’aprovació
d’unes bases d’ajuts de pagament de l’IBI per a famílies
amb rendes baixes, i l’increment gradual de l’IBI fins al
10% en immobles no residencials de gran valor; incloure la
ubicació de grans superfícies
comercials en la zonificació
de l’IAE de màxima tributació; tarificació progressiva en
l’accés a les escoles bressol i
els serveis socials, activitats
extraescolars, educatives i
culturals; creació d’una taxa
de clavegueram, inclosa en el
rebut de l’IBI, en funció del
consum d’aigua; i establir una
taxa de recollida de deixalles
per a cada activitat empresarial en funció del seu nivell de
reciclatge.
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Nou programa de prevenció Montserrat Montaña i Marcel Mateu,
del SIDA i embarassos no nous coordinadors d’ICV a l’Anoia
desitjats a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

E

l Servei Comarcal de
Joventut, juntament
amb CEPS – Associació
per a la prevenció i la promoció de la salut, ofereixen a la
comarca de l’Anoia el programa: “Prevenció del VIH/Sida,
altres malalties de transmissió
sexual i embarassos no desitjats de l’àmbit extraescolar:
Formació de Mediadors/es”.
El programa té com a objectiu formar per a la prevenció
de les MTS i embarassos no
desitjats a mediadors (educadors, informadors, orientadors, monitors, etc.) en
contacte habitual amb joves
a l’àmbit extraescolar (serveis
juvenils, casals, esplais, entitats, escoles taller, programes
d’inserció laboral, etc.) per tal
de capacitar-los per desenvolupar intervencions amb els i
les joves.
Els participants del programa podran dur a terme una
formació inicial de 10 hores
al Consell Comarcal amb la
que es treballaran continguts
teòrics de la mà de psicòlegs i
educadors socials i continguts
pràctics a través dels quals es
dissenyaran intervencions i
activitats concretes per treballar aspectes que influencien en l’adopció de conductes
preventives: treball de creences, missatges que reben
els i les joves, responsabilitat
personal, pressa de decisions,
habilitats de comunicació i
negociació amb la parella, etc.
Al final de la formació és dóna
un certificat acreditatiu a cada
assistent.
Després de la formació es du-

ran a terme assessories individualitzades amb les que es
donarà suport en el disseny de
les intervencions que realitzen
els mediadors, s’orientaran
metodologies i es recomanaran activitats en funció de
cada grup de joves.
També es podran sol·licitar tallers complementaris dirigits
als i les joves dels municipis,
entitats, etc. que hagin fet la
formació prèvia per tal de
complementar les intervencions que realitzin els mediadors, i tallers complementaris
dirigits a mediadors per a treballar altres continguts.
Per finalitzar, els responsables
del programa faran seguiment de les intervencions realitzades durant els 12 mesos
següents d’haver rebut la formació.
El programa és totalment gratuït i s’inicia amb la formació
els dies 4 i 11 de novembre de
9h a 14h al Consell Comarcal. La formació va adreçada a qualsevol professional o
entitat que treballi amb joves
(administració pública, casals,
esplais, entitats, etc.)
Les inscripcions es poden fer
a la web anoia jove.cat i omplir el formulari. Per qualsevol dubte es pot trucar al
93.805.15.85 o bé enviar un
correu electrònic a joventut@anoia.cat.
Des del Servei Comarcal de
Joventut conviden a tothom
a participar del programa, ja
que “és una bona oportunitat per a tots aquells agents
que estan en contacte amb
joves i que vulguin dur a terme accions preventives dins
d’aquest àmbit”.

Convocatòria de Tècnic especialista
de Laboratori clínic.

M

ontserrat Montaña
i Marcel Mateu
han estat escollits
nous coordinadors comarcals
d’ICV Anoia, en l’Assemblea
del passat dissabte dia 1 d’octubre a Igualada, on van rebre
el suport de la militància i on
es va escollir també la nova
Executiva Comarcal que formen 7 persones, cinc de les
quals dones.
L’Assemblea es va iniciar amb
la intervenció d’Eusebi Alonso, fins ara coordinador comarcal, que va presentar per
la seva aprovació l’informe de
Gestió de l’Executiva sortint
així com l’estat econòmic de la
formació política a la comarca. En un debat posterior entre els assistents es va dedicar
força temps a parlar sobre el
futur de les idees d’esquerra a
Catalunya i com des d’ICV es
pot ajudar que aquestes propostes, per a un millor futur
per a la majoria dels catalans i
catalanes, es facin possible.
Montaña i Mateu, nous cooordinadors comarcals, van
destacar en la seva intervenció
el treball de consolidació i ampliació de la capacitat d’ICV
Anoia d’influir en la vida social i política del nostre territori, potenciant aquells espais
en els que estem participant
de forma activa i ampliant el
ventall acció política i social.
Per la nova direcció comarcal aquesta qüestió centrarà
el treball de la nova Executiva Comarcal, sense oblidar el
treball polític en els municipis
anoiencs en els que ICV està
present amb o sense representació institucional.

Per publicitat a

Consorci del Laboratori Intercomarcal
de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf.

Les dades dels/les candidats/es seran tractades d’acord amb la
llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.

Tampoc es pot oblidar que
En Comú Podem, força de
confluència amb la presència
d’ICV, ha estat la primera força a la nostra comarca en les
darreres eleccions generals,
en les seves dues convocatòries. En aquest sentit, David
Cid, coordinador nacional
d’ICV, que va assistir a l’Assemblea i va ser l’encarregat
de fer la cloenda, va centrar

la seva intervenció en el futur
que s’obre a Catalunya a partir
de la col·laboració de diverses
forces polítiques i moviments
socials i del treball que s’està
desenvolupant per la creació
d’un nou subjecte polític que
faci possible donar als catalans
i catalanes una alternativa política amb possibilitats d’incidir en el nostre país en defensa
de les classes populars.

Una infermera i un mestre
Montse Montaña Peironcely
Igualadina. Infermera, Doctora en Cirurgia per la UAB
l’any 2015. Actualment, Cap
del Programa docent d’infermeria a la Corporació
Sanitària del Parc Taulí (càrrec funcional que compagina
amb activitat assistencial a
la Unitat del son i la Unitat
d’Al·lèrgies de l’Hospital de
Sabadell), Professora associada al Departament d’Infermeria Medico Quirúrgica de
la Universitat de Barcelona i
Professora col·laboradora a la
Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat. Implicada
en moviments infermers en
la cerca de la regeneració de
la “Organización Colegial de

Enfermería”. Militant a ICV
des de l’any 2014.
Marcel Mateu Pijoan
Neix i viu a Santa Margarida de Montbui. Llicenciat en
Biologia per la Universitat
de Barcelona. Des de fa una
colla d’anys treballa de professor de Biologia i Geologia
a ESO i Batxillerat a l’Institut Montbui, on hi té la plaça. És militant d’ICV des de
l’any 1999 i va ser regidor per
aquesta formació política a
l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui entre els
anys 1998 i 2003. Al llarg dels
anys ha participat, amb més
o menys intensitat, en diverses entitats de Montbui.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

S’ofereix:
Incorporació a una empresa líder en el seu àmbit,
ubicada en la província de Barcelona, amb certificat
de Qualitat ISO. Contracte laboral amb jornada completa al servei d’Urgències amb caps de setmana i
festius.
Candidats/es interessats/des: Consultar les bases i
requeriments a http://www.cli.cat/Noticies.aspx
Data límit: 31.10.2016

La nova executiva comarcal d’ICV.

www.marcelclaramunt.com

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51
671 669 047

publicitat@veuanoia.cat

MAR C E L C LARAM U N T
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53
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Igualada segueix les passes de Montbui i garantirà
un àpat als alumnes d’ESO als instituts públics
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

T

al i com ja va fer-se
l’any passat a Montbui, i amb força èxit,
Igualada també participarà a
partir d’aquest any en el projecte “Menja sa a l’insti”, una
iniciativa que compta amb
la col.laboració de Creu Roja
Catalunya i que ja s’ha experimentat en altres sis ciutats del
país. Gràcies a la iniciativa,
tots els alumnes d’ESO dels
instituts públics de la ciutat
tindran garantit un àpat saludable, cada dia de dilluns a divendres. No hi podran participar els alumnes de Batxillerat,
tot i que des de l’Ajuntament
indiquen que això no suposarà cap entrebanc, i ningú no
es quedarà sense menjar si és
que la seva família no li pot
proporcionar en condicions.
Els instituts Pere Vives Vich,
Joan Mercader i Badia Margarit seran els centres on es tirarà endavant aquest projecte,
que s’iniciarà en les properes
setmanes.
Dilluns, la tinent d’alcalde
d’Acció Social i Igualtat, Carme Riera, i la regidora d’En-

senyament i Joventut, Patrícia
Illa, el regidor socialista Jordi
Riba, i el president a l’Anoia de Creu Roja, Dr. Francesc
Xavier Botet, van presentar
aquesta iniciativa, que ha estat
molt benvinguda pels professors i les Ampa’s dels centres
escolars. El projecte tindrà
un cost de 60.000 euros, que
aportaran a parts iguals
l’Ajuntament i Creu Roja.
Aquesta és una mesura inclosa
en el pressupost de la corporació de l’any 2016 a proposta del grup dels Socialistes
d’Igualada.
El problema de la
jornada intensiva
Es dóna el cas que des de la
implementació de la jornada intensiva a l’ESO als centres públics, els instituts de la
ciutat no serveixen dinar als
alumnes en edats compreses
entre els 12 i els 16 anys. Això
fa que algunes famílies, bé
perquè tenen pocs recursos
econòmics o bé perquè tenen
dificultats logístiques, no puguin garantir l’aportació d’un
àpat saludable cada dia als seus
fills. D’aquí que s’activi ara a

Menjador en un centre de secundària.

Igualada el programa Menja
sa a l’insti. D’aquesta manera,
tots aquells que ho necessitin
podran gaudir d’un servei de
menjador al seu institut i, en el
cas de les famílies en situació
de vulnerabilitat, podran ser
beneficiàries d’una beca.
El programa, doncs, recupera
el servei de menjador i contempla els ajuts necessaris
perquè tots els alumnes de
secundària que ho necessitin
s’hi puguin acollir. Els àpats
consistiran en un menú equilibrat diari durant tot el perío-

de lectiu, revisat per nutricionistes de Creu Roja Catalunya
i de l’Agència de Salut Pública
de Catalunya.
Creu Roja es coordinarà amb
els centres educatius i els serveis socials municipals per a la
implementació del programa,
supervisant també el funcionament del menjador i la tasca dels voluntaris que hi col·
laborin. Amb aquest mateix
objectiu es constituirà una
Comissió de Seguiment amb
tècnics municipals i tècnics
de Creu Roja.

El Dr. Botet explicava durant
la presentació que “Creu Roja
està al servei dels col.lectius
més vulnerables, sempre ens
hem anat adaptant a les circumstàncies, perquè sorgeixen nous reptes. Aquí és on
s’emmarca aquest projecte,
que beneficiarà alumnes de
tota la comarca, ja que als
instituts hi ha joves de molts
municipis. És important
destacar que darrere de tot
aquest programa hi ha molta
feina feta, amb menús molt
treballats”.

El Saló de Nuvis i Festes omplirà l’Escorxador els dies 22 i 23
d’octubre, amb quasi una setantena d’expositors
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Saló de Nuvis i Festes, NUVIS FEST, que
enguany estrena nom
i ubicació ja té ple el recinte
un mes abans que se celebri
l’esdeveniment.
Concretament, han contractat un estand un total de 68 marques
i/o establiments; 28 d’Igualada (41%), 7 de la resta de la
comarca (10%) i 33 d’arreu
de Catalunya (49%). El saló,
que se celebrarà a l’edifici modernista de l’Escorxador el 22
i 23 d’octubre, omplirà la nau
central, dues naus laterals i els
jardins.
Conscients de l’evolució dels
casaments, del naixement de
nous formats i del gran pes
que els esdeveniments estan
prenent en l’àmbit empresarial i personal, des de l’organització es va adaptar el tradicional nom de “Saló de Nuvis”
en “Nuvis Fest”, un nom nou
que vol reflectir la realitat dels
casaments i celebracions, que

prenen més sentit sota la denominació de festa. En aquest
sentit, el certamen acollirà expositors que ofereixen serveis
de sempre com restaurants,
fotografia, joieria o viatges
de nuvis fins a altres més innovadors com food trucks,
paintball per comiats de solters, wedding planners, vídeos
amb drons o càterings només
d’ostres.
Seguint la tendència del sector i com a reclam de públic,
el saló prendrà forma d’una
gran festa, tant pel que fa a la
decoració i ambientació, com
pels continguts, ja que s’oferiran concerts en directe, degustació de còctels, tallers infantils, inflables, jocs de paintball,
passejades en ruc... A més de
varis food trucks instal·lats als
jardins especialitzats en productes tan originals com crispetes, còctels o cupcakes.
Passarel.la de models
La passarel·la de models també torna amb força al Nuvis

Menjador en un centre de secundària.

Fest. Enguany, l’organització
ha fet el càsting online, al qual
s’hi han presentat prop de 50
persones i de les quals se seleccionaran 25. Dissabte a les

set de la tarda tindrà lloc la
desfilada de moda per adults i
diumenge a les sis de la tarda
es farà la de nens i nenes.
Nuvis Fest està organitzat per

Fira d’Igualada i compta amb
el suport de l’Ajuntament
d’Igualada. Enguany celebrarà
la seva 16 edició i espera acollir més de 4.000 visitants.
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El Casal Popular d’Igualada organitza
per demà un homenatge a Companys
REDACCIÓ / LA VEU

D

Taller de primers auxilis per infants i
nadons, a Creu Roja Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

E

tificat de Creu Roja que acredita l’aprofitament del curs.
Les inscripcions ja estan obertes fins el 17 d’octubre. Les
places són limitades. Podeu
trobar més informació i inscripcions a través del següent
enllaç: cruzroja.es/principal/
web/formacion/informacion-curso?cod_curso=339970

NUCLI
Ç
A
ER

SE

M

PR

IC
NT

l proper dissabte 22
d’octubre es durà a
terme un Taller de
Primers Auxilis per Infants i
Nadons, organitzat per Creu
Roja Anoia. Aquesta acció
formativa està adreçada a tota
la població en general , i més
concretament al col·lectius o
persones que tinguin tracte
amb infants i/o nadons. L’objectiu és capacitar als alumnes amb les eines i recursos
necessaris per poder donar
una primera assistència en cas
d’urgència o emergència, fent
especial incidència en les patologies pediàtriques.

Aquest nou format té una
durada de 8 hores eminentment pràctiques, i es tractaran, entre d’altres, Cadena
de la Supervivència, Suport
Vital Bàsic, obstrucció via aèria, Hemorràgies, Cremades,
Traumatismes, la farmaciola,
etc..
Els alumnes obtindran el Cer-

U

D

avid Andrés, xef del
restaurant Somiatruites d’Igualada i
cap de cuina del restaurant
Abac de Barcelona, participa
aquesta setmana a la final del
concurs San Pellegrino Young
Chef 2016 que se celebra a
Milà i que enfronta als 20 millors xefs joves –menors de
30 anys– del món. L’igualadí
competeix amb la recepta Llet
d’ovella, carn de Xai, pistils de
Carxofa i fum de Pi, un plat
d’arrel tradicional catalana
inspirat en les costelles de xai
i carxofes a la brasa, però que
Andrés ha evolucionat de tal
manera que l’elaboració del
plat finalitza amb una infusió
de llom de xai curat i fumat i
amb una quallada de llet feta
dins d’una carxofa.
El xef igualadí opta pels ingredients locals i és per això
que ha empaquetat tots els
estris i matèria prima necessària per emportar-se a Milà
on els cuinarà avui divendres
14 d’octubre. La final constarà

de tres parts; ahir dijous 13 i
avui divendres 14 d’octubre,
els 20 finalistes es dividiran en
dos grups de 10 per elaborar i
presentar al jurat les seves elaboracions.
Com a resultat d’aquesta primera fase de la competició,
el jurat proposarà tres xefs
finalistes que cuinaran demà
dissabte per a la festa final en
la que es proclamarà el guanyador de millor Xef Jove del
Mon San Pellegrino 2016, i
que prendrà el relleu del guanyador de l’any passat, l’irlandès Mark Moriarty. El passat
mes de maig, David Andrés es
va proclamar millor xef jove
de la península (regió Espanya
i Portugal) per segon any consecutiu a la semifinal celebrada a Barcelona.
L’igualadí, que es postula com
una de les joves promeses de la
cuina catalana, viatja amb un
acompanyant de luxe (cada
jove concursant estarà acompanyat per un xef de primera fila mundial del seu país),
l’Andoni Luis Aduriz xef del
restaurant Mugaritz.

en especial, al llarg silenci
que ha tingut lloc fins a dia
d’avui. Silencis i imposicions
de drets nacionals i socials
per a un país nacionalment
lliure i socialment just. Avui
com ahir, només exigim decidir, com a país i el que tot
això comporta: tots els drets
civils, polítics i socials que
ens corresponen com a persones humanes. Uns valors
intrínsecs a aquest país que
ens fan el que som.
Un país construït fet per
tots i per a tothom. Recordem-los,
homenatjant-los
amb la millor lliçó: la victòria. Per ells, per nosaltres
i per tothom, hi hem d’anar
més ferms que mai. Llibertat.
Democràcia. Justícia social.
Països Catalans”.

TE

REDACCIÓ / LA VEU

emà dissabte a les 6
del matí, tindrà lloc
l’Homenatge a Lluís
Companys. Serà al C/ President Lluís Companys (Les
Comes II), davant del monolit en honor al president Lluís Companys, 76 anys després
del seu afusellament.
L’acte tindrà la mateixa estructura que l’any passat: es
llegirà un text, es faran les
salves d’honor i, en finalitzar
l’acte, hi haurà esmorzar de
cafè amb llet i magdalenes per a tots els assistents.
Com cada 15 d’octubre, i seguint la flama dels qui ens
han precedit, El Casal Popular d’Igualada, farà homenatge a Lluís Companys i Jové.

En record a la seva persona, a
la seva fermesa i al seu compromís, que executà fins a les
últimes conseqüències els valors i càrrec que representà.
President de la Generalitat
de Catalunya, fou afusellat
a 2/7 del matí al Castell de
Montjuïc el 15 d’octubre de
1940. Companys és l’únic
president escollit democràticament que ha estat afusellat, en el període de guerra
contra el nazi-feixisme estès
a Europa entre 1936 i 1945
i, en particular, perpetuat
a l’estat espanyol fins a dia
d’avui.
Des del Casal ens expliquen
que “són 76 anys en la memòria, que se sumen als exiliats, represaliats, executats
, camps de concentració i,

COM

David Andrés, a la
final mundial del millor
cuiner del món
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L’ENGLANTINA - HIDRAMAR NATURA - SARA CASTELLS JOIERA
CASA VICTÒRIA - LES CONFECCIONS - L’ESTANC DE LA PLAÇA
CAL FUM- CAL PERICO - LA BOTIGUETA - CENTRE ÒPTIC ANOIA
LA BONA ESPARDENYA - BORN BY CALA - BC80 MARC ELVIRA
ATMOSFERA SPORT - NON STOP TRAVEL - ALFIL - EL SAÜC
LA CISTELLERIA - FIDEL SERRA - ROSA LLUCIÀ - LLEGIM...?
CAL TARGARONA - INCREscENDO - JONC - LLUNA D’ARGENT
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Trobada de joves de l’Anoia que han
estat en campus europeus de Rotary
REDACCIÓ / LA VEU

U
Empresaris de l’Anoia
s’interessen per l’Iran
REDACCIÓ / LA VEU

U

n grup d’empresaris de la comarca de
l’Anoia han assistit a
la jornada sobre ‘Oportunitats
de Negoci a Iran després de les
sancions’ per conèixer les possibilitats econòmiques que ofereix aquest país. En la trobada,
organitzada conjuntament per
la UEA i la Cambra de Comerç, s’han tractat diversos
punts d’interès com els sectors
més emergents, els motius pel
qual és un mercat potencial,
consells a l’hora de treballar a
l’Iran, i s’ha exposat l’experiència positiva d’un empresari de
la comarca.
Irene Martínez de la consultora Pars Consulting, experta en
economia iraniana, ha parlat
dels sectors emergents, com
l’aviació, el petroli, el gas, la
mineria i el metall, el turisme,
l’automòbil, i l’agricultura, bàsicament, sucre, blat de moro,
carn i oli. Els països que ja estan treballant de forma important a Iran són: França, sobretot en el sector de l’agricultura;
Dinamarca en sector químic;
Alemanya, molt forta en sector
automobilístic; i Japó, dins del
sector tecnològic.
Al llarg de la sessió també s’han
exposat els principals motius
pels quals Iran és un mercat

potencial: per l’augment demogràfic de la seva població,
el creixement econòmic anual
que està entre un 6 i 8%, i l’ús
del 42% de la seva capacitat
productiva. També per què és
un país amb molta demanda
tecnològica, s’emmirallen en
EEUU o Europa, i a més a més,
la borsa iraniana ha pujat un
20% des de l’aixecament de les
sancions.
Sobre això, Salvador Planas
d’Aresbank, ha destacat que
des de l’aixecament a mitjans
de gener de 2016 de les sancions, “els bancs iranians es van
poder tornar a connectar al sistema swift, fet que és un gran
pas cap a la normalitat”.
Per la seva part, Reza Gheshmi de la Cambra de Comerç
de Barcelona ha parlat de les
diferents formes de treballar
comercialment a la zona. La
sessió s’ha tancat amb l’exposició de Samuel Jiménez, export manager de Saifor, SLU,
que porta treballant a Iran
des de 2008. Ha destacat que
els negocis es fan molt lents,
però que si estan interessats
pel negoci, mai et faran perdre
el temps. “És un poble molt
amable i molt acollidor que
busca enfortir els llaços personals per així fer bons negocis
i establir relacions comercials
consolidades”.

n any més el Rotary
d’Igualada organitza
la trobada de joves de
l’Anoia que aquest estiu han
participat en diferents Camps
que organitza aquesta Entitat.
Divendres passat, a les instal·lacions de Sesoliveres, ells
amb els seus pares i socis rotaris, van compartir taula i tot
seguit van explicar i mostrar
els reportatges de les seves experiències.
Països com Txèquia, Eslovènia, Finlàndia, Itàlia, Alemanya, Egipte i Romania, han
estat els receptors d’aquest
joves, fent diverses activitats.
Visites culturals, treballs de
ceràmica, aeronàutica, fins i
tot el muntatge d’un violí que
va sonar al sopar.
Entre els vuit participants, hi
eren els guanyadors dels tres
premis que atorga el Rotary
dintre del programa protagonistes del futur, i que organitzen conjuntament amb l’ajun-

tament d’Igualada, el CECI
i l’Escola d’Enginyeria, que
distingeixen al millor estudiant d’Igualada, i els treballs de
recerca de ciències/tecnologia
i humanitats/socials.
Van cloure l’acte Jaume Solano, president del Club i la
Regidora d’Ensenyament i
Joventut Patrícia Illa qui va
ressaltar l’amistat que generen aquestes activitats, entre
persones de diferents procedències i tan necessari que és
per la Pau d’avui i en el futur.
El suport a la Joventut, es una

de les àrees preferents que treballa Rotary International. A
més del miler de beques que
atorga a tot al món, 8000 joves
es mobilitzen cada any participant en intercanvis d’un
curs, els familiars de 45 dies
i els 110 Camps majoritàriament europeus.
Dintre d’aquests darrers, el
d’Igualada “Catalunya Art&Natura” aquest estiu va arribar a la 25e. edició i va comptar amb l’assistència de 12
joves representants dels cinc
continents.

Xerrada al Consell a tècnics socials
sobre la crisi de refugiats a Europa
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat 5 d’octubre,
una vintena professionals i càrrecs electes
vinculats a l’àmbit del benestar social, van participar a la
sessió informativa: la crisi dels
refugiats a Europa, organitzada per l’Àrea de Ciutadania i
Convivència del Consell Comarcal de l’Anoia.
La xerrada va aprofundir en la
situació actual de les persones

i a més... si ets subscriptor de

Tots els dies són el dia de
l’espectador!

que actualment fugen dels diversos països en conflicte armat al món, en les principals
rutes de fugida i les polítiques
d’acollida que s’estan desen-

volupant en el marc europeu.
La sessió va ser impartida per
Victòria Planas, responsable
d’acció humanitària del Fons
Català de Cooperació.

5,60€

(oferta vàlida per a
un subscriptor més
un acompanyant)
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Tres seminaris gratuïts
per a Pimes

19

Augmenta la participació
a les Jornades IDEA
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

L

’Ajuntament d’Igualada, en coordinació amb
el Consell Comarcal de
l’Anoia, ha programat tres
seminaris formatius adreçats
a responsables de petites i
mitjanes empreses. L’objectiu d’aquestes sessions, que
giraran al voltant de tres
àmbits temàtics diferents,
és oferir eines concretes que
permetin a les empreses millorar la seva competitivitat i
el seu creixement en el mercat.
El primer seminari, Planificació i gestió estratègica per
a pimes, permetrà conèixer
els elements que formen
part d’un sistema de gestió estratègica, identificar
quins són els factors clau
de competitivitat empresarial, caracteritzar els diferents models d’estratègia i,
finalment, conèixer el procés
d’elaboració d’un pla estratègic i quines són les eines de
treball per fer-ho. L’activitat
tindrà un enfocament pràctic i estarà orientada a donar
les pautes per a l’elaboració
d’un pla estratègic. La sessió
anirà a càrrec de Josep Gallet
i Antoni Niubó de l’empresa
Estrategia DL i es realitzarà
el proper 25 d’octubre de 9
a 13h.
La segona activitat, Recursos
públics per al finançament del
creixement i la millora de la
competitivitat empresarial, té
com a principals objectius
donar a conèixer els programes i recursos públics que
promouen la internacionalització, la innovació i el creixement empresarial, informar dels diferents productes
i instruments per tal que les
empreses coneguin el més
adequat a les seves necessitats de finançament i facilitar
el contacte entre els organismes públics que ofereixen els
diferents programes i instruments amb les empreses interessades. Durant el trans-

Destrucció d'arxiu
confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

curs de la sessió, s’informarà
els assistents de les principals
instruments i línies d’ajut i
finançament que ofereixen
ACCIÓ i l’Institut Català de
Finances (ICF) per a promoure aquests àmbits. La
sessió anirà a càrrec de Laura
Sobrevias, delegada d’ACCIÓ a la Catalunya Central,
i Mercè Finestres, delegada
comercial de l’ICF a la Catalunya. Es farà el dia 8 de novembre de 9:30 a 12:30h.
Finalment, el darrer seminari
abordarà Com optimitzar l’ús
de les xarxes socials a l’empresa. La sessió farà èmfasi
en la importància que l’ús de
les xarxes socials estigui integrada amb l’estratègia digital
de l’empresa i tindrà com a
principals objectius identificar el potencial i els beneficis
que aquestes ofereixen a les
empreses, conèixer quins criteris cal considerar a l’hora
de plantejar la nostra presència a les xarxes socials, identificar quines són les més
prioritàries per les empreses
i identificar els problemes
clau que es troben les empreses en la gestió de les xarxes
socials i el seu posicionament a Internet. El seminari
anirà a càrrec de l’empresa
Rosebud i comptarà també
amb la participació de l’empresa igualadina Stikets, que
presentarà la seva experiència en aquest àmbit. La sessió
es durà a terme el 29 de novembre de 9 a 13h.
Tots els seminaris es desenvoluparan a Ig-nova Tecnoespai, a l’Avinguda Barcelona, 105, amb l’assistència
gratuïta i les places limitades. Per a més informació i
inscripcions, es pot escriure
a l’adreça oficinaempresa@
aj-igualada.net o trucar al 93
806 65 55.
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya en
el marc dels Programes de
Suport al Desenvolupament
Local.

CLASSES
D’ANGLÈS
GRATIS
Professor nadiu
665 402 625
Plaça del Rei

L

a segona edició de les
Jornades IDEA dobla la
participació
Els organitzadors valoren
positivament la resposta de
l’empresariat encara que, reconeixen que, de cara altres
edicions han d’arribar encara
més lluny.
La segona edició de les Jornades IDEA -Igualada Disseny
En Acció-van acabar divendres amb el doble de participació que el primer any. Així
doncs, la iniciativa, que pretenia acostar el disseny i la innovació amb el teixit empresarial
i industrial de la comarca, ha
fet un pas endavant cap a la
consolidació.
La principal novetat d’enguany ha estat el canvi de
format: de una fira amb expositors ha passat a unes jornades que es centraven en els
Pitchings, presentacions en
petit format, i els Workshops,
sessions de treball. Per a l’organització, l’entitat disseny=Igualada, aquest nou format ha
complert l’objectiu d’aconseguir que ambdues parts es
comuniquessin i debatessin
sobre els temes que es presentaven. “Considerem que
aquest format ha servit per
intensificar el debat i el punt
de trobada, que era el que ens
interessava. Per això, de cara
l’any vinent treballarem per
tornar a tenir Jornades IDEA
amb el mateix format”, declara Pep Valls, director de les
jornades.
Les Jornades IDEA van néixer
per explicar a l’empresariat la
necessitat d’aplicar el disseny
i la innovació en la producció
per tal de millorar la competi-

tivitat i, alhora, reindustrialitzar el territori. Tot i així, Valls,
assegura que aconseguir integrar el disseny en el funcionament industrial és un procés
llarg: “Estem començant una
carrera de fons. Es tracta de
moure’ns perquè a poc a poc
aquesta consciència cali dins
de les empreses”.
Encara que també reconeix
que de cara a les pròximes
edicions han d’arribar a més
empresaris. “Hem d’aconseguir que tots els sectors de tots
els indrets de l’Anoia en siguin
partícips”, expressa el director.
Tot i axí, l’organització valora
com un èxit la xifra 230 participants als Pitchings i Workshops, fins on es van desplaçar
des de Barcelona un nombrós
grup d’alumnes de l’Escola
Elisava, de l’Institut Europeu
del Disseny i l’escola de disseny Eina. També hi van participar alumnes i professorat de
l’Escola d’Art Gaspar Camps
d’Igualada.
En les Jornades IDEA, que van
tenir lloc a l’Adoberia Bella
d’Igualada i al Campus Motor
de Castellolí, s’hi van debatre
temes com la impressió 3D,
la cooperació internacional,

la cuina, el motor o la pell.
La part del programa que va
despertar més interès va ser el
Workshop de la pell, on hi van
participar més de 40 persones.
Aquest taller va acabar amb
un debat entre tots els participants sobre la situació del
sector a la ciutat, amb la presència de la investigadora de
la pell de la UPC, Concepció
Casas, Javier Peña, director de
l’escola Elisava, Raffaella Perrone, directora de l’àrea del
disseny de l’IED de Barcelona,
els professors l’escola d’Art
Gaspar Camps d’Igualada
Xavier Vives i Olga Dubovik,
la seva directora, Raquel Camacho, així com els igualadins
Xavier Claramunt i Ricard
Vila, arquitecte i dissenyador
industrial, respectivament.
L’Ajuntament d’Igualada, que
dóna tot el suport a IDEA, hi
va estar representat per les regidores Àngels Chacón i Maribel Cuadras.
Tanmateix, IDEA compta amb
la col·laboració de la Unió
Empresarial de l’Anoia, Fira
d’Igualada, el Campus Motor
de l’Anoia, Escola d’art Gaspar Camps i Igualada Leather
Cluster Barcelona.
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SERGI SABORIT VILÀ @ssaborit

GONZALO BERNARDOS @GonBernardos
Professor -titular d’economia de la UAB

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Deutsche Bank recibió un trato de favor en los test de estrés.
¿Qué extraño, no?

Buena noticia:
Sigue aumentando la constitución de sociedades
Cataluña lidera la creación de empreses

Els estudis demostren que A partir d’ara els/les treballadors/es
els emprenedors amb men- a la finalització d’un contracte
d’interinitat tenen més sòlida base
tors tenen més èxit i que les per reclamar questa indemnització,
JUNYENT
PIA PRAT JORBA
empresesJOSEP
creixen
més ràpid i és molt possible
també que els jutjats del social els donin la raó.
que les que no en tenen.
STEPHANIE MARKO

STEPHANIE MARKO
Directora de l’empresa Stikets
@StphenieMarko

HELP

M

oltes vegades, es veu l’acte de demanar ajuda com una feblesa i
s’atribueix als més forts la capacitat de fer les coses sols. Però en
els negocis, com en la vida real, és totalment a
la inversa. Els estudis demostren que els emprenedors amb mentors tenen més èxit i que
les empreses creixen més ràpid que les que no
en tenen.
La reconeguda web TechCrunch afirma que
els emprenedors amb mentors tenen 3 vegades més capacitat de convertir-se en un “Top
Performer” dins el sector tecnològic que els
que no han demanant ajuda. Dins el món de
pimes, el 30% de les empreses de nova creació no sobreviuen més enllà de 24 mesos i el
50% no arriben als 5 anys. En canvi, el 70% de
pimes amb mentors superen amb seguretat
aquest període. La web MicroMentor destacava ja el 2012 que, dins el seu grup d’usuaris,
les empreses amb mentors pugen la facturació una mitja de 106% en un any, mentre que
les que no en tenen creixen un 14%.
Que cal tenir mentors queda clar. Llavors per
què els empresaris no en tenen? Ego, temps,
desconeixement… Els fets són clars: és impossible que una persona sàpiga de tot, i sempre hi ha algú que en sap més que tu.
Els mentors, a part d’assessorar-nos sobre
temes concretes, ens regalen el millor dels
seus anys d’experiència sense haver de patir
la pitjor part. Ens donen energia per afrontar decisions complexes, estan orgullosos dels
nostres èxits i hi són per donar-nos consells
savis quan tenim dificultats. Els mentors també ens permeten formar part d’una xarxa més
amplia d’experts i ens donen accés a coneixements i connexions que no tindríem sols.
L’anomenat “mentoring” no és una cosa nova,
ni una moda. Són molts els qui han demanat ajuda per créixer. Aristòtil era el mentor
d’Alexandre El Gran. Benjamin Graham era
mentor de Warren Buffet i aquest ho era de
Bill Gates. Yves St. Laurent tenia Christian
Dior com a mentor. Steve Jobs era mentor
de Mark Zuckerberg i el Pare Michael Vander Peet era mentor de la Mare Teresa. Fins i
tot, en Luke Skywalker tenia Obi-Wan Kenobi
com a mentor.
Buscar un mentor és fàcil. Hi ha molta gent
que vol ajudar, o com diu l’actor i mentor
Kevin Spacey, vol “send down the elevator”
(fer baixar el ascensor). Nosaltres, per trobar
mentors, només hem de ser forts i humils per
estar oberts a demanar una mica de “help” i
pujar a l’ascensor.

Periodista. Cap de secció d’Expansión.

ORIOL AMAT @oriolamat

SANTIAGO PORTILLO

Multinacionales que apuestan por Catalunya.
Tesla elige Barcelona como sede de su negocio en España.

Una de les estructures d’estat
més importants és la creació d’un
Banc Central de Catalunya, una
institució INÉS
que LUMBRERAS
actuaria com a part
integral del Sistema Europeu de
Bancs Centrals.
NATÀLIA MAS

S. MARKO

S. PORTILLO

N. MAS

SANTIAGO PORTILLO
Advocat
@sportillolex

CONTRACTES D’INTERINITAT I INDEMNITZACIÓ (II) :

J

a tenim la primera sentència dels tribunals
de l’estat: els contracte d’interinitat laboral
comporta dret a percebre 20 dies per any treballat a la seva finalització segons la sentència
del tribunal superior de justícia de Madrid de data
5 d’octubre de 2016.

Madrid, en sentència de data de 5 d’octubre de 2016, va
decidir que la finalització del contracte d’interinitat (no
estem parlat mai de cap acomiadament improcedent o per
raons econòmiques, sinó per la fi ordinària del contracte)
merita dret al/la treballador/a a percebre una indemnització de 20 dies per any treballat.

Com dèiem en el nostre article publicat a La Veu de
l’Anoia el passat divendres 30 de setembre comentant la sentència del Tribunal de Justícia de l’Unió
Europea de 14-09-2016 (TJUE), calia esperar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid,
per veure com es pronunciava, no en relació a si el
contracte d’interinitat ha de comportar dret a una
indemnització a la seva finalització (la llei no recull
dret a cap indemnització en aquesta modalitat contractual), extrem aquest que el TJEU 14-09-2017 ja
va deixar clar que SI, sinó sobre si la indemnització
ha d’ésser de 20 dies per any treballat, o quina ha de
ser. Doncs bé, el Tribunal Superior de Justícia de

La Sentència d’un Tribunal Superior de Justícia no fa jurisprudència, altres tribunals poden discrepar o fins i tot
el Tribunal Suprem que si fixa jurisprudència o unifica
doctrina, però ara per ara és aquesta l’única i primera sentència que hi ha dictada per un Tribunal de l’Estat, i amb
certa solidesa jurídica.
Per tant, a partir d’ara els/les treballadors/es a la finalització d’un contracte d’interinitat (així com amb efectes retroactius els finalitzats dintre d’un l’any anterior a la data
de la possible reclamació) tenen més sòlida base per reclamar aquesta indemnització, i és molt possible també que
els jutjats del social (o una majoria) els donin la raó.

NATÀLIA MAS GUIX
Directora general d’anàlisi econòmica departament de la vicepresidència i d’economia i hisenda
@nataliamasguix

BANC CENTRAL DE CATALUNYA: OPORTUNITAT PER A L’ECONOMIA CATALANA
Bancs Centrals.

R

ecentment s’han marcat dues fites clau
en el calendari polític: el mes de juny del
2017 estarem preparats per fer la desconnexió d’Espanya i al setembre es farà
un referèndum per votar si desitgem ser una república independent. El procés ha entrat doncs en
una fase final. Una fase determinant que requereix
preparar les estructures d’estat necessàries per fer
el trànsit cap a un estat independent. Aquesta és
una tasca de gran complexitat. Requereix un treball discret però alhora també comunicatiu, per tal
d’aportar confiança als ciutadans dels passos que
es fan per complir amb el mandat democràtic del
27S.

Quines oportunitats oferiria per a l’economia catalana?
(1) en primer lloc, l’oportunitat d’adoptar una regulació
i supervisió financera (tant micro com macroprudèncial) que es regeixi per les millors pràctiques internacionals; (2) en segon lloc, un Banc Central Català propi
aportaria uns beneficis considerables a l’economia de
Catalunya (d’uns 500 milions d’euros anuals nets), derivats de l’assignació que fa el Banc Central Europeu dels
euros en circulació a cada estat de la zona de l’euro, del
repartiment d’ingressos provinents de les operacions de
liquiditat i dels fons de les reserves mínimes que els bancs
catalans haurien de tenir al Banc Central Català. Aquests
recursos els genera actualment el Banc d’Espanya (en els
darrers 5 anys el seu benefici anual net ha estat d’uns
2,500-3,000 milions d’euros). Implicarien doncs nous
recursos que es podrien destinar cada any, íntegrament,
a la millora de serveis públics essencials com la sanitat o
l’educació; (3) en tercer lloc, la creació d’un banc central
generaria un efecte multiplicador en el PIB resultant de
la creació de llocs de treball especialitzats – que tant necessaris són pel futur laboral dels nostres joves.

En l’àmbit econòmic i financer, una de les estructures d’estat més importants és la creació d’un Apart del treball tècnic, aquest procés requereix un diBanc Central de Catalunya, una institució que ac- àleg fluid amb les principals institucions europees. Un
tuaria com a part integral del Sistema Europeu de diàleg que estem tenint i que està sent molt positiu.
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La Llacuna reuneix productes de qualitat i proximitat
a la Mostra d’Embotits i Vins d’Altura
Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya visitarà diumenge la Mostra
LA LLACUNA / LA VEU

L

a Llacuna acollirà
aquest cap de setmana la novena edició de
la Mostra d’Embotits i Vins
d’Altura, una fira gastronòmica i participativa protagonitzada per l’embotit, el vi i altres
productes agroalimentaris de
qualitat i de proximitat característics del territori.
La mostra, organitzada per
l’Ajuntament, vol donar a
conèixer la qualitat dels productes del municipi, impulsar
la seva comercialització i promoure’n el seu consum, a més
de posar en valor el món rural
i el turisme d’interior.
La Llacuna, a més de 600 metres d’altitud i amb un clima
similar al Penedès, està situada en un indret privilegiat per
a la producció d’aquest tipus
de vins, coneguts com a Vins
d’Altura i és reconeguda pels
seus excel·lents embotits.
La Mostra d’Embotits i Vins
d’Altura tindrà lloc els dies 15
i 16 d’octubre si bé el seu punt

àlgid serà diumenge al migdia, a la plaça Major, amb la
mostra d’embotits, vins i caves d’altura, i altres productes
agroalimentaris com el formatge i tota mena d’activitats
relacionades amb els vins i la
vinya.
La celebració començarà el
dissabte 15 d’octubre a les
vuit del vespre, al local de Cal
Sagrera, amb una conferencia sobre “el mapa dels sòls,
el canvi climàtic i com afecta
a la vinya” a càrrec de Josep
Ribas, enòleg. Seguidament
debat obert i participatiu
presentat per Ricard Roca. A
continuació hi haurà un berenar-sopar amb degustació
d’embotits, formatges i vins,
amenitzat amb música en directe. La vetllada continuarà
amb l’entrega del premi Raïm
d’Altura, un reconeixement
pel qui recau, de la feina ben
feta i dedicació. El preu del
berenar-sopar és de 8€. Els tiquets es poden comprar o reservar a l’oficina de turisme o
a l’Ajuntament.

L’endemà, diumenge 16 d’octubre, tindrà lloc la Mostra d’embotits, vins i caves
d’altura, a la plaça Major en
la que hi participaran més
d’una desena de productors
de vins i embotits i també de
formatges. A més, hi haurà
tota mena d’activitats relacionades amb els vins i la vinya

per a tots els públics, com el
concurs d’aixafar raïms, l’intercanvi de plaques de cava,
una exhibició d’un bufador
de vidre i fassina d’aiguardent,
un taller de treballar amb
fang, pintar amb vi, entre altres manualitats.
Diumenge, la mostra rebrà
la visita el M. Hble. Sr. Artur

Mas i Gavarró, 129è president
de la Generalitat de Catalunya.
Els tiquets per a la degustació
de vins, formatges, embotits
i postres es podran obtenir
a l’estand de l’Ajuntament.
Amb la compra d’un tiquet
es podrà gaudir d’una degustació d’embotits, formatges,
postres, vins i caves d’altura.

El Consell Comarcal de l’Anoia sol·licita l’adhesió a un
conveni per afavorir el destí de recursos municipals
per pal·liar la pobresa energètica
El conveni l’han subscrit l’Agència Catalana de Consum, el Departament de Treball i les associacions municipalistes
COMARCA / LA VEU

E

l Consell Comarcal de
l’Anoia ha sol·licitat
l’adhesió al Conveni
marc de col·laboració amb entitats locals relacionades amb
actuacions dels seus Serveis
bàsics d’Atenció Social, subscrit d’una banda per l’Agència
Catalana del Consum (ACC)
i el Departament de Treball,

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05
mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

Afers Socials i Famílies, i de
l’altra per l’Associació Catalana de Municipis i la Federació
de Municipis de Catalunya.
L’objectiu del conveni és orientar els vincles i les obligacions per a l’Agència Catalana
del Consum i les entitats que
s’hi adhereixin, per tal d’afavorir el destí de recursos econòmics a pal·liar la pobresa
energètica i de gestionar per
als ens locals adherits una

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia
Advocades • Administradores de finques
Mediació • Dret concursal

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

aportació finalista, procedent
de l’ACC.
Aquesta aportació va destinada al reemborsament de
la despesa efectuada pels ens
locals durant l’any 2015 i, al
pagament del deute pendent
de l’any 2015 de les persones
i famílies en situació de risc
d’exclusió residencial, per a
la cancel·lació del deute de
subministraments de serveis
bàsics, que abonin els ens lo-

cals abans del 10 d’octubre del
2016.
El 5 d’agost de 2015 es va
publicar al DOGC la Llei
24/2015 de 29 de juliol, de
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica. Aquesta llei, estableix la
protecció de persones i unitats
familiars en situació de risc
d’exclusió residencial davant
dels talls de subministraments

que puguin acordar les companyies
subministradores
d’aigua potable, electricitat i
gas per manca de pagament.
L’import màxim a atorgar per
l’Agència Catalana del Consum està fixat en 300.000 €
per Consells Comarcals i per
municipis de més de 20.000
habitants, llevat que la suma
total de sol·licituds superi la
dotació pressupostària inicial
fixada en el conveni.

Lluís Mir
Pardo
ADVOCAT
Retir, 40 , 1r Pis. Igualada
Tel. 93 237 42 01
luismir@icab.es
www.lmabogadosbarcelona.com

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)
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Carlos Vico presenta el
Tornen els Contes estrellats
seu llibre “Superviviente”, a la biblioteca montbuienca
avui a Mont-Àgora
MONTBUI / LA VEU

A

MONTBUI / LA VEU

quest divendres a
partir de les sis de la
tarda tindrà lloc a la
Biblioteca Mont-Àgora l’activitat de planetari “Contes
estrellats”. Alexandre Bonanit,
de l’Associació Bocafoscant
serà l’encarregat d’ensenyar
a grans i petits les principals
constel·lacions del cel de tardor, combinant-ho amb l’explicació de contes i llegendes.
L’activitat, que és recomanada
per a infants a partir de sis
anys, es realitzarà a l’interior
d’un planetari inflable.

E

l vilanoví Carlos Vico
presentarà aquest proper divendres al vestíbul de Mont-Àgora el seu
llibre “Superviviente”. L’acte
començarà a les vuit del vespre.
Farà la presentació la regidora de Cultura montbuienca Montse Carricondo
i és organitzat per Cafeteria
Mont-Àgora.
Carlos Vico explica en els prolegòmens del llibre que “he
estat empresari, he creuat el
desert, he tingut dos fills, he
corregut el Dakar, me he arruïnat, he vist passar les bales per
sobre del meu cap, he entrenat
a persones de tota mena, he
capturat animals mortífers, he
perdut casa meva per la crisi
econòmica...he ballat amb la

Mort en més d’una ocasió...”.
Sense cap mena de subte, un
supervivent en tota regla.
En aquest llibre “Superviviente” Vico explica moltes de
les seves vivències durant 35
anys, que li han portat a saber
afrontar tota mena de situacions extremes.

Nou curs de preparació
de la prova d’accés al
Grau Mitjà de FP
MONTBUI / LA VEU

L

a formació és un dels
elements bàsics per garantir l’accés de les persones al mercat de treball. Des
de fa uns anys l’Ajuntament
de Santa Margarida de Montbui, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, ha posat
a disposició dels ciutadans del
municipi un curs de preparació per la prova d’accés de
Grau Mitjà de Formació Pro-

fessional.
Enguany aquest curs ha començat aquest mes d’octubre, i compta amb una desena d’inscrits. El curs estarà
en marxa fins el proper mes
d’abril i en ell els participants
podran aprendre les competències bàsiques per poder
superar la prova d’accés corresponent. En els darrers anys
de realització d’aquest curs, el
nivell d’aprovats ha estat força
important.

Visites guiades al Palau
dels comtes de Plasència
MONTBUI / LA VEU

E

ls primers diumenges
de mes es pot conèixer
un dels espais montbuiencs amb més encant i a la
vegada més desconeguts fins
ara: el Palau dels Comtes de
Plasència, o, com es diu al Nucli Antic montbuienc, la “Casa
Gran”, un dels espais amb més
història d’aquest nucli, i que
per la seva condició d’edifici privat ha estat allunyat del

ressó públic durant moltíssims anys.
Aquesta activitat va a càrrec
de l’historiador montbuienc
Daniel González, i permet que
els visitants coneguin un dels
espais privats amb més història i personalitat del municipi.
Es tracta de conèixer els espais
d’aquest Palau, edifici barroc
que a partir del segle XVII va
ser l’epicentre del poder polític i econòmic del llinatge
Lanuza-Montbui.

Festa de tardor a la Tossa i homenatge
a les parelles que fa 25 o 50 anys es van
casar en aquesta ermita
MONTBUI / LA VEU

D

ins el marc de la festa
de Tardor que tindrà
lloc el diumenge 23
d’octubre, es portarà a terme
un petit homenatge a les parelles que fa 25 o 50 anys es
van casar en aquesta església.
Per aquest motiu, totes les parelles que enguany celebrin els
25 o 50 anys de casament a La
Tossa, i que estiguin interessades a participar en aquest pe-

tit homenatge, es poden posar
en contacte, abans del dia 18,
amb la Fundació la Tossa, al
telèfon 653 653 167.
Per seguir de forma habitual les diferents activitats a La
Tossa, podeu seguir-ho a través de la plana de Facebook,
en el perfil latossademontbuianoia, o a través de la web
www.latossa.cat
Cal destacar, que moltes
d’aquestes parelles, visquin
aprop o visquin més lluny, és

molt emotiu veure que tornen a La Tossa, amb els fills, o
fins i tot, amb els néts i netes,
per mostrar-los aquesta joia
romànica i paisatgística de
l’Anoia.

Detingut un home per fugir d’un
control d’alcoholèmia
VILANOVA DEL C. / LA VEU

A

gents de la policia de
la Generalitat - Mossos d’Esquadra van
detenir un home de 26 anys,
de nacionalitat espanyola i veí
de Vilanova del Camí (Anoia), com a presumpte autor
dels delictes de conducció temerària i per conduir sota els
efectes de les begudes alcohòliques.
Els fets van passar la matinada de dilluns en un control
preventiu d’alcoholèmia que
s’efectuava al quilòmetre 0,6
de la carretera C-244, al terme municipal de Vilanova del
Camí.
Pels volts de les 01.00 hores els
agents han detectat un vehicle

que, en veure el control policial, ha apagat els llums i ha fet
un canvi de sentit per evitar
ser aturat.
Davant la sospita que els ocupants del vehicle haguessin
comés algun il·lícit penal, una
patrulla de mossos ha sortit
darrera del vehicle escàpol.
El conductor del turisme ha
fet cas omís de les indicacions
que li feien els agents perquè
s’aturés. Ha intentat fugir per
l’interior de la població conduint de manera temerària,
a gran velocitat i circulant en
contra direcció en alguns moments.
Finalment el vehicle fugitiu ha
topat contra una patrulla de
mossos i no ha pogut continuar la marxa. Seguidament, els

dos ocupants del vehicle han
intentat fugir a peu, però han
estat interceptats pels agents.
Quan li han fet la prova d’alcoholèmia al conductor del
turisme ha donat un resultat
de 0,43 mg d’alcohol per litre
d’aire expirat. Ha quedat detingut com a presumpte autor
de dos delictes contra la seguretat viària.
Com a conseqüència de la topada, dos mossos d’esquadra
han resultat ferits lleus amb
contusions i han estat atesos
a l’hospital d’Igualada.
El detingut ha quedat en llibertat després de declarar
a la comissaria d’Igualada,
amb la obligatorietat de presentar-se davant del jutge
quan sigui requerit.
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Col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Institut Català de
les Dones en la prestació de serveis d’informació i atenció
COMARCA / LA VEU

E

l Consell comarcal de
l’Anoia ha aprovat i
acceptat el Contracte-Programa amb l’Institut
Català de les Dones per a la
coordinació, cooperació i col·
laboració en matèria d’eradicació de la violència masclista, subscrit pel quadrienni
2016- 2019. A través d’aquest
contracte-programa l’Institut
Català de les Dones donarà
suport a la xarxa de Serveis
d’informació i atenció a les
dones (SIAD), de titularitat
municipal o comarcal, que
ofereixen informació, orientació i assessorament en tots
aquells aspectes relacionats
amb la vida de les dones: àmbit laboral, social, personal,
familiar i altres.
L’Institut Català de les Dones i
els ens locals es comprometen
a treballar conjuntament i col·
laborativament i a fer un front
comú per prestar els serveis
d’informació i atenció a les
dones amb eficàcia, equitat i
justícia social. L’administració
de la Generalitat de Catalunya,
a través de l’Institut Català de

El contracte-programa
preveu una aportació
màxima de 34.500 euros i té una vigència de
quatre anys
les Dones, atorgarà finançament i suport tècnic als ens
locals amb l’objectiu de poder
oferir un servei bàsic d’informació, assessorament, primera atenció i acompanyament,
si s’escau, perquè les dones
puguin exercir els seus drets
en tots els àmbits de la seva
vida personal, familiar, social
i laboral.
Els objectius generals del contracte-programa són oferir un
servei permanent d’informació, assessorament, primera
atenció i acompanyament, si
s’escau, en relació amb l’exercici dels drets de les dones en
tots els àmbits; treballar amb
estratègies comunitàries, individual i col·lectivament amb
el teixit associatiu femení, així
com promoure accions que
visualitzin les dones; i vincular el SIAD amb els circuits
d’atenció local per a l’abor-

datge de la violència masclista.
Entre les accions a desenvolupar per l’ens local hi ha
proporcionar a les dones del
territori informació actualitzada, orientació i assessorament, realitzar accions que
garanteixin la interrelació i
la coordinació entre professionals del SIAD, participar i
oferir espais de formació, reciclatge i intercanvi professi-

onal al personal que treballa
en el marc del SIAD, afavorir
la iniciativa i/o col·laboració
amb les activitats del territori amb relació a les polítiques
de dones o oferir un espai de
relació de les dones a través
d’activitats i accions de treball grupal.
Amb l’aprovació d’aquest
contracte-programa, l’Institut Català de les Dones apor-

tarà al Consell Comarcal de
l’Anoia la quantitat màxima
de 34.500 euros anuals pel
servei d’informació i atenció
a les dones, durant el període
de vigència d’aquest acord,
que acaba el 31 de desembre
de 2019, sens perjudici de les
actuacions que es desprenguin de l’avaluació del contracte programa de 2019, que
s’executaran l’any 2020.

Cinc dies per fer un mos Els alumnes de l’Escola Jorba
diferent en la I Ruta de participen amb els Agents Rurals en
la Tapa de Vilanova
l’alliberament d’un xoriguer
VILANOVA DEL C. / LA VEU

D

urant cinc dies de la
setmana que ve, dinar
o sopar a Vilanova del
Camí es pot convertir en una
experiència diferent. Fer un
mos o una menjada lleugera,
o el que popularment també
coneixem com “fer unes tapes”
serà més fàcil o si més no amplia les opcions amb la proposta que ha impulsat Vilanova
Comerç amb el suport de Promoció Econòmica i la implicació de vuit establiments vilanovins. Plegats han organitzat la l
Ruta de la tapa que ens convida
a descobrir una oferta gastronòmica diferent des del 12 al
16 d’octubre.
Vuit bars i restaurants participen en aquesta proposta: El
meu poble, Bar Molina, Bar
Londres, Tony’s Bar, Sweet India, Restaurant Nou, La Plaça
i El Fanalet. Els seus menús

posaran especial atenció la setmana que ve, a les tapes que de
ben segur, entre tots, podran
ser variades; des de les més tradicionals a algunes més arriscades i exòtiques.
El preu també serà un al·licient ja que han pactat el mateix
import a tot arreu per la tapa i
una beguda: 2,50 euros. A més,
gaudir de la gastronomia pot
tenir doble recompensa, ja que
a banda d’assaborir les elaboracions, els clients podran també votar les tapes dels diferents
establiments i participar en un
sorteig.
L’organització ha previst un
premi per a l’establiment que
tingui la tapa més votada i
també dos premis econòmics,
de 100 i 50 euros, que es sortejaran entre els clients que
votin.
Aquesta I Ruta de la tapa
compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

JORBA / LA VEU

L

a setmana passada, en
motiu de l’inici del
programa de sensibilització i educació ambiental
eduCAR 2016, els alumnes de
l’Escola Jorba, inclosos els més
petits de la Llar d’Infants, van
pujar al castell de Jorba per
trobar-se amb els Agents Rurals i fer l’alliberament d’un
xoriguer.
Els nens i nenes van poder
parlar amb els Agents, que els
van explicar la importància de
l’alliberament d’aquesta au,
i van poder veure el xoriguer
de prop, abans que aquest emprengués el vol. Va ser un matí
enriquidor per alumnes i mestres, ja que l’alliberament d’un
animal no és una activitat que
els infants puguin fer cada dia.
El xoriguer és un petit falcó
que es pot identificat perquè
fa “l’aleta” (s’aguanta en un

punt a l’aire) a l’hora de caçar,
tot observant la seva presa.
L’acció es va repetir, simultàniament, en 40 centres de les

comarques catalanes, i en el
cas de l’Anoia, va ser a l’Escola
Jorba on es va dur a terme la
iniciativa.
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Actuació conjunta de Policia,
Bombers i Brigada per retirar un pi
al carrer Les Quadres

Avui, concert a l’Espelt del
quartet :
“En Clau de Cor”

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

a Policia Local de Vilanova del Camí i una
dotació dels Bombers
de la Generalitat de Catalunya
van intervenir dimecres a la
nit a la cruïlla dels carres Les
Quadres i Sant Isidre. Un arbre va caure a la via pública,
sobre les deu del vespre, impedint la circulació del trànsit
rodat.
Precisament va ser una de les
persones que circulava per
aquesta via la que va avisar
la Policia Local que es va desplaçar ràpidament fins el lloc
dels fets, on també van ser
requerits els Bombers de la
Generalitat de Catalunya. Els
Bombers van tallar algunes de
les branques del pi que impedia la circulació pel carrer Les
Quadres i també de Sant Isidre, amb l’objectiu de permetre el pas, almenys per una de
les dues vies.
Segons explica l’Inspector José

ÒDENA / LA VEU

Pérez, a la mitja nit va quedar obert el pas pel carrer
Les Quadres però es va mantenir tancat l’accés pel carrer
Sant Isidre -entre Quadres i
Manresa- que no s’ha restablert fins dijous.
La Brigada Municipal s’ha
encarregat de tallar l’arbre,
de grans dimensions, que va
poder ser retirat de la via

gràcies a una grua pop. Durant el matí de dijous van
continuar els treballs per reparar els danys que ha ocasionat la caiguda d’aquest
arbre. La Brigada s’està fent
càrrec de la reparació del paviment mentre que el TAC
s’ocupa de la tanca perimetral de la plaça que també va
quedar afectada.

E

n el marc del III Cicle de
concerts a les Capelles
de Sant Miquel i Santa
Magdalena (antic parvulari)
de l’Espelt (Òdena) tindrà
lloc aquest divendres 14 d’octubre el segon concert. Aquest
cop l’encarregat d’amenitzar
la sala serà el quartet de veus
femenines “En Clau de Cor”.
La cita serà a les 21:00h i l’entrada és lliure.
En Clau de Cor està format

per María Fernández, Maria Guirado, Maria Esplugas
i Berta Lunes, sorgeix de la
unió de diferents experiències musicals amb l’objectiu
d’oferir un repertori vocal
ampli i divers. La seva vessant
polifacètica abasta diferents
àmbits que han anat cultivant
al llarg de la seva trajectòria
musical. Les quatre components són membres del Cor
de Noies de l’Orfeó Català,
amb seu al Palau de la Música
Catalana.

L’aigua del riu Anoia era, ahir dijous, Conferència sobre
dret en clau d’humor a
de color vermell
Òdena
VILANOVA DEL C. / LA VEU

E

ls vessaments al riu
Anoia són una constant, sobretot quan
s’intueix que ha de ploure.
Ahir dijous, per exemple, baixava de color vermell.
De bon matí, el regidor de
Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilanova del Camí,
Luís Perea, ho posava en coneixement de les autoritats
competents, l’ACA, que a primera hora de la tarda, encara
no s’havien pronunciat.
El regidor també ho comunicava als Agents Rurals que a
la tarda estaven fent tasques
d’observació i anotacions sobre el terreny. Les pluges de
migdia però han diluït el color vermell de les aigües a l’alçada d’Igualada mentre que
al Parc Fluvial continuaven
granes.
El tema dels vessaments i l’estat de degradació actual del
riu ha revifat durant les darreres setmanes les discussions
entre oposició i govern però
també han posat a la defensiva

ÒDENA / LA VEU

E

la ciutadania i els col·lectius
defensors del medi natural.
L’Ajuntament no té competències sobre les aigües del
riu però és el municipi el que
en pateix les conseqüències.
Al darrer Ple Municipal es
va demanar al govern que fes
més pressió sobre l’ACA, que
és qui en té les competències,
i fins i tot es va plantejar, des
del públic, la possibilitat de
fer mobilitzacions per acon-

seguir respostes per part dels
responsables del riu.
L’Alcaldessa de Vilanova del
Camí, Vanesa González, va
exposar el tema a la darrera
reunió de la Mancomunitat
de la Conca d’Òdena “perquè
és un problema que afecta als
municipis que compartim el
riu”. González assegura que la
Mancomunitat treballarà de
manera unida i coordinada
en aquest tema.

l pròxim dimarts 20
d’octubre a dos quarts
de vuit del vespre, el
Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Òdena acollirà la
xerrada “Primers Auxilis en
Dret”, una conferència pedagògica i divertida sobre el
món del dret a càrrec de l’advocat i conferenciant Jesús
Galán Galán.
Les lleis són el conjunt de normes que regulen la convivència. Primer va la vida, a la vida
li apliquem la raó i la lògica, i
ja tenim la llei. L’’objectiu de
la conferència és transmetre
als assistents que el dret és un
instrument que regula la convivència, que està a favor de
l’home i no en la seva contra,
i que tothom el pot entendre.
Jesús Galán és advocat col.
legiat de l’Il.lustre Col.legi
d’Advocats de Barcelona i administrador de la societat jurídica Galan Advocats des de
fa gairebé 20 anys. Combina

la seva activitat com a advocat amb la de conferenciant i
col•laborador en programes
de ràdio, televisió i premsa. El
seu perfil com a advocat i com
a conferenciant l’arrodoneix
amb les habilitats comunicatives que posa en pràctica en les
seves conferències i que són la
clau de l’èxit de les seves intervencions. Per a més información pot consultar-se el web
www.jesusgalangalan.com
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L’actor Jordi Hervàs reviu durs
Una seixantena de
moments de la història a l’escenari de poblatans participen al
l’Ateneu poblatà
bingo de tardor
LA POBLA DE C. / LA VEU
LA POBLA DE C. / LA VEU

U

L

’Ateneu
Gumersind
Bisbal de la Pobla de
Claramunt va ser l’escenari, el dissabte 8 d’octubre
al vespre, de la representació
de l’obra Els darrers dies de
la Catalunya Republicana, a
càrrec de la companyia Terra Teatre. Una seixantena de
persones van assistir a aquesta escenificació, inclosa dins
del Correllengua 2016 i de la
programació de les Festes Culturals, organitzada per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament.
L’actor Jordi Hervàs va encarnar la figura de l’escriptor,
periodista i polític Antoni Rovira i Virgili per reviure uns
dies dramàtics de la seva vida,
quan entra en fase culminant
l’ofensiva final de Franco contra Catalunya. L’obra està plena de moments angoixants,
difícils que recorden la desfeta i l’èxode dels catalans, que
van ser una de les principals
víctimes de la guerra encesa a
Espanya per l’alçament militar
de 1936.

Amb una gran posada en escena i una actuació brillant,
Hervàs, convertit en Rovira
i Virgili, estableix un diàleg
amb un violoncel·lista que
s’expressa amb aquest instrument, a mans del músic Edmon Bosch, per fer arribar al
púbic aquesta vivència terrible i que fa referència a molts
temes encara vigents avui en
dia. L’escenificació de l’obra
no deixa indiferent l’espectador sinó que el commou,
l’emociona i fins i tot li pot
portar records no gaire agra-

dables.
El text està basat en l’obra de
Rovira i Virgili que porta el
mateix nom. La direcció escènica d’aquest espectacle teatral
és de Marc Hervàs, l’adaptació
del text és de Jordi Hervàs i
ambdós s’han encarregat de
dissenyar l’espai. L’atrezzo és
d’Irene Santos.
Al final de la representació,
l’actor va llegir el manifest
amb motiu del Correllengua
2016. L’autor d’aquest text és
l’escriptor i periodista Vicenç
Villatoro.

na seixantena de poblatans i poblatanes
van participar, el divendres 7 d’octubre, al bingo especial de tardor que va
organitzar l’Associació per a
l’Oci de la Gent Gran. L’activitat, que va comptar amb
el suport de la regidoria de
Benestar Social de l’Ajuntament, va tenir lloc a partir de
2/4 de 6 de la tarda al Teatre
Jardí.
Es van cantar cinc bingos
que van ser per a: Benet Soteras, Encarnación Carrión,
Frederic Gombau, Carmen
Martínez i Teresa Sallent,
que li va tocar el bingo especial. Els regals van ser cedit
per l’entitat organitzadora i
per l’empresa de viatges McTravelmon, de Capellades.

Més de 360 persones
participen als cursos i
tallers de l’Ateneu
LA POBLA DE C. / LA VEU

Els alumnes de l’Escola de Pintura de
mostren les seves obres d’art

LA POBLA DE C. / LA VEU

E

ls quadres dels alumnes
de l’Escola de Pintura
de la Pobla de Claramunt omplen, des del diumenge 9 d’octubre, les parets
de la Sala Municipal d’Exposicions. La inauguració de la
col·lecció pictòrica va anar
a càrrec de l’alcalde, Santi
Broch, i de la professora de
l’escola, la poblatana Pilar Gil.
A la mostra es poden veure
obres de vuit alumnes: Rosa
Romeu, Angelina Solé, Rosa

Sabaté, Teresa Brugués, Montse Vidal, Leonor García, Roser
Chiva i José Luis Rodríguez.
L’exposició és molt diversa,
tant pel que fa a estils, com a
tècniques i temàtiques. Hi ha
obres fetes amb oli, aquarel·la
o llapis. El visitant pot veure
bodegons, paisatges de mar i
muntanya, flors o abstractes.
És una exposició amb molt
de color i en què els alumnes,
sobretot els que ja fa anys que
es dediquen a l’art del pinzell, demostren que són uns
veritables artistes, i les seves

obres tenen un gran valor. La
mostra es podrà visitar fins al
diumenge 23 d’octubre. L’horari d’obertura és de dilluns a
dissabte, de les 6 de la tarda
a les 8 del vespre, i els diumenges, de les 12 a les 2 del
migdia.
La col·lecció de pintura està
inclosa dins de la programació de les Festes Culturals,
que es va iniciar a principi de
setembre i que s’allargarà fins
a final de novembre. L’activitat l’organitza la regidoria de
Cultura de l’Ajuntament.

A més de jugar al bingo, els
assistents van poder berenar.
Pel que fa a la programació
d’activitats de l’Associació
per a l’Oci de la Gent Gran és
previst fer una excursió per
anar a veure el musical de
Dagoll Dagom Scaramouche
al Teatre Victòria, el dissabte
5 de novembre. La sortida es
farà a 2/4 de 4 de la tarda des
de l’Hotel Robert.
La data límit per apuntar-se
és el dilluns 17 d’octubre i el
preu és de 53 euros. El pagament s’ha de fer a CatalunyaCaixa i després portar el rebut
al Local Social de l’Ateneu
Gumersind Bisbal, de dilluns
a dijous, de les 9 del matí a les
12 del migdia, i de dilluns a
divendres, de les 4 de la tarda
a les 8 del vespre. Per a més
informació es pot trucar al
telèfon 93 808 78 00.

L

a regidoria de Benestar
Social de l’Ajuntament
de la Pobla de Claramunt organitza, a través del
Local Social de l’Ateneu Gumersind Bisbal, una àmplia
oferta de cursos i tallers per a
la temporada 2016-2017. Enguany participen en aquestes
activitats 366 persones i les
que tenen més inscrits són pilates, gimnàstica per a la gent
gran i sardanes.
Les propostes es van iniciar entre mitjan de setembre i
principi d’octubre. L’oferta és
molt diversa: cursos d’informàtica, de formació, tallers
i classes per cuidar el cos i la
ment i tallers per triar, com
manualitats, pintura i patchwork. S’inclouen més d’una
vintena d’activitats, entre les
quals també hi ha les classes
de puntes al coixí o l’anglès
per a nens i nenes.
Com altres anys, una de les
propostes que té més bona
acollida és pilates, en què s’han
apuntat 39 persones. També
cal destacar la gimnàstica per
a la gent gran, en què hi ha 34
inscrits, i sardanes, en què n’hi
ha 20. Una de les ofertes que

és una novetat d’aquesta edició i que ha tingut una bona
resposta és zumba, en què hi
participen 16 persones.
A la resta d’activitats el nombre d’inscrits són: patchwork,
13; manualitats, 12; pintura,
8; informàtica pràctica per a
l’usuari, 10; informàtica bàsica per a tothom, 12; descobreix els secrets dels telèfons
mòbils, 12; elementary english, 9; català, 9; català per
a immigrants, 6, aeròbic, 8;
ioga, 6; fisioteràpia, 7; taller de
la memòria, 8; sevillanes, 14;
salsa i roda cubana, 5 parelles,
i Lindyhop-Swing, 6 parelles.
A més d’aquesta oferta, al Local Social de l’Ateneu Gumersind Bisbal es fan les classes de
puntes al coixí, a les quals hi
participen 16 dones, i els assajos de la Coral La Lira, en què
hi ha 18 cantaires. En aquest
equipament també es fan les
classes d’anglès per a nens i
nenes d’entre 5 i 18 anys, que
organitza la regidoria d’Educació de l’Ajuntament. Enguany hi ha inscrits 67 alumnes.
Si algú està interessat a inscriure’s a l’oferta de cursos
i tallers pot trucar al telèfon
93 808 78 00.
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L’Ajuntament de Capellades es posa a Dissabte, homenatge al
treballar per l’accessibilitat
President Companys
CAPELLADES / LA VEU

L
CAPELLADES / LA VEU

D

imecres passat es va
posar en marxa el
Consell de l’Accessibilitat, amb la presència de
l’alcalde, Aleix Auber; els regidors d’acció social i d’urbanisme, Salvador Vives i Sergi
Pérez;
representants dels
grups municipals, dels serveis
social d’atenció a la infància
i família, de representants de
les entitats de la vila i també
cal destacar la presència de
persones a nivell individual.
La creació del Consell de l’Accessibilitat ha de contribuir a
crear entorns favorables per
al conjunt de la ciutadania,
partint de la base que qualsevol persona pugui disposar i
utilitzar les infraestructures i
els serveis en igualtat de condicions, independentment de
la seva condició física, psíquica o sensorial.
L’alcalde, Aleix Auber, va do-

nar la benvinguda als representants del Consell, fent
incidència en què la constitució d’aquest consell respon
a la voluntat de fomentar la
participació ciutadana i crear un punt de trobada de les
diferents entitats de Capellades i que els ciutadans que
en formin part puguin fer les
seves aportacions i per tant
contribuir a fer de Capellades una vila millor i més accessible.
El regidor d’acció social, Salvador Vives, va detallar els eixos estratègics del consell per
al període 2016 – 2019, que
són la millora de la qualitat
de vida de les persones amb
discapacitats i sensibilitzar a
la població en l’accessibilitat
universal. Pel que fa als objectius principals per aquest
període són la realització d’
accions de millora de l’accessibilitat de la vila en tots
els àmbits, treballar per afa-

vorir la mobilitat, sensibilitzar l’opinió pública sobre els
drets de totes les persones,
millorar la comunicació sobre les discapacitats i promocionar la imatge positiva,
reforçar la col·laboració entre
totes les entitats i vetllar per
l’execució dels acords.
La regidoria d‘acció social
serà la coordinadora del Consell d’Accessibilitat i estarà
organitzada per comissions
de treball específiques. En
formaran part els representants de les entitats i totes les
persones que individualment
vulguin i tinguin les competències en els objectius propis
del consell.
Les accions és treballaran
conjuntament amb els diferents serveis tècnics municipals, per tal que les accions
puguin anar orientades i
planificades segons els objectius i es faci de manera
coordinada.

Castanyes i carabasses de feltre
a la Biblioteca El Safareig
CAPELLADES / LA VEU

L

a Biblioteca El Safareig
de Capellades ha fet
aquest dimarts un taller
per cosir castanyes i carabasses
amb roba de feltre i un imant
per enganxar a la nevera.
Aquesta activitat ha tingut
molt bona acollida entre els 18
nens i nenes que hi han participat i també amb les mares
que han ajudat als més petits.
La següent proposta de la Biblioteca El Safareig serà dimarts de la setmana vinent,
amb un taller familiar a càrrec de la Marta Rico, que ensenyarà, amb l’ajuda d’una
tauleta o bé un ipad, a fer un
conte a través d’una aplicació
molt fàcil d’utilitzar. Es recomana fer inscripció prèvia, ja

’Ajuntament de Capellades
organitza
per aquest dissabte
un nou acte d’homenatge al
President Lluís Companys,
assassinat a Barcelona l’any
1940.
A les 7 del matí es dispararan
unes salves en honor seu, a
càrrec d’ERC Capellades, en
record a l’hora en què va ser
afusellat al Castell de Montjuïc.
A les 7 de la tarda començarà
l’acte institucional i l’ofrena
floral que enguany seguirà
fent-se davant el monument
que va impulsar l’Ajuntament en el carrer que porta

el seu nom. L’acte comptarà
amb la participació de Roger
Heredia, impulsor del Banc
de l’ADN de familiars desapareguts a la Guerra Civil,
qui farà una breu descripció
de l’entitat i la tasca que s’hi
està duent a terme.
Aquest any també es farà un
homenatge teatral amb “Els
darrers dies de la Catalunya
Republicana”, a càrrec de la
companyia Terra Teatre. Basat en el text del mateix nom
d’Antoni Rovira Virgili, reprodueix l’èxode català en
els dies de l’ocupació franquista de Catalunya.
L’obra començarà a les
20:15, al Teatre La Lliga,
amb entrada lliure.

Comencen les classes
per a la preparació de les
proves d’accés als cicles
formatius de grau mig
CAPELLADES / LA VEU

A

quests dies ha començat la setena edició de
les classes de preparació per a les proves d’accés als
cicles formatius de grau mig.
Els alumnes inscrits rebran
classes de preparació de dilluns a dijous, els vespres de
18 a 21 h.
Les sessions, que s’allargaran
fins el mes d’abril, serveixen
per repassar els continguts de
les matèries que surten a les
proves que es faran al maig.
Per poder assistir a aquest
curs de preparació cal inscriure’s a l’àrea d’educació de
l’Ajuntament de Capellades.

Els alumnes hauran de tenir,
durant el 2017, com a mínim
17 anys. Per formalitzar la inscripció cal portar el DNI de la
persona que s’inscriu i en cas
de ser menor d’edat l’autorització del pare/mare o tutor
legal.
Organitzada per l’Ajuntament de Capellades, en el
marc de la Xarxa Transició Escola Treball (TET) Anoia Sud,
aquesta formació ofereix a joves i adults una segona oportunitat per reincorporar-se a
l’itinerari acadèmic i accedir
a aquests cicles que permeten
formar-se en diferents professions, augmentant així les
seves opcions d’ocupabilitat.

Patis oberts,
també a l’octubre
CAPELLADES / LA VEU

que les places seran limitades.
La propera activitat infantil
serà el dimarts 25 d’octubre
amb l’Hora del Conte que
explicarà La Manela a les sis
de la tarda. “Llavors de pa-

per” explica com el bosc està
en perill. Encegada pel desig
d’escriure una bella història,
Eyla ha trencat l’equilibri i
està convertint els arbres en
paper.

El Pla Educatiu d’Entorn de
Capellades continua aquest
mes d’octubre oferint l’activitat Patis Oberts, a l’escola Marquès de la Pobla de Capellades.
Es tracta d’una activitat lliure,
semidirigida per un monitor.

Els Patis Oberts es fan de dilluns a divendres a la tarda,
de 6 fins a dos quarts de 8 del
vespre.
Aquesta és una proposta que
es fa cada any i que sempre té
molt bona acollida i seguiment
per part dels nens i nenes de
Capellades.
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Núria Parlon es troba
amb els militants
socialistes a Capellades

Una pel·lícula del capelladí Oriol
Estrada seleccionada al Festival de Cine
Documental d’Àmsterdam

CAPELLADES / LA VEU

CAPELLADES / LA VEU

M

és de 60 militants i
simpatitzants de la
comarca es van donar trobada el passat dijous, 6
d’octubre a La Lliga de Capellades en un sopar amb la candidata a la Primera Secretaria
del PSC i alcaldessa de Santa
Coloma de Gramenet, Núria
Parlon.
El cap de llista dels socialistes
a Capellades Aaron Alcázar va
inaugurar el sopar amb una
benvinguda a tots els assistents, indicant la importància
del procés de primàries pel
PSC i posant en valor l’aposta
per la renovació que simbolitza la Núria Parlon.
Posteriorment va prendre
la paraula en Daniel Gutiérrez, líder dels socialistes de
Masquefa, que va exposar la
importància del procés de
primàries pels socialistes de
l’Anoia. Durant el seu comentari va apostar per la unió dels
socialistes de la comarca i que
amb la Núria Parlon com a
Primera Secretària del PSC
s’obria un temps de renovació
i unitat per aconseguir tirar
endavant un treball en comú
en un territori compartit que
necessita de les propostes progressistes els socialistes.
Finalment va intervenir na
Núria Parlon. La candidata va
presentar els seus eixos programàtics amb que es presenta
en aquestes primàries:
• Renovació: Va exposar la necessitat de donar entrada en
la direcció del partit a les noves formes democràtiques del
segle XXI. Més participació,
transparència i assumpció
de responsabilitats per part
d’aquelles persones que, des de
la base, treballen dia a dia per
transformar l’organització.
• Reconnexió amb la societat
apostant per una socialdemocràcia real que se situï a peu
de carrer per escoltar, estar al
costat de les classes treballadores i participar dels moviments
ciutadans i socials el país com
les AMPES, moviments ecologistes, de l’economia circular,
col·lectius com les associacions
de veïns....
• Unitat a l’Anoia: Núria Parlon va indicar que en cap d’encapçalar el PSC treballarà per
renovar el partit també a nivell
territorial, prioritzant aquelles

La candidata a la
primera secretaria del
PSC es va trobar amb la
militància i simpatitzants de l’Anoia en un
sopar a Capellades.
federacions, com la de l’Anoia,
que necessiten canvis en profunditat i nous lideratges compartits que permetin establir
estratègies per a tot el territori
i sobretot donar recolzament a
les agrupacions.
Finalment Núria Parlon va
fer un apunt important sobre
la situació del socialisme a nivell espanyol. Va deixar clara la
seva posició. Per una banda va
descriure com a “cop d’estat”
la destitució de Pedro Sánchez
com a Secretari General del
PSOE. Per l’altra va explicar als
assistents que si ella encapçala
el PSC, els diputats del PSC al
Congrés dels Diputats votaran
“No” a la investidura de Rajoy.
“En cap cas, Rajoy serà president amb els vots dels socialistes catalans.... No és No!”.
La trobada va acabar amb un
conjunt d’intervencions i preguntes formulades pels assistents en que van mostrar el seu
suport a la Núria Parlon, a la
vegada que li demanaven més
treball per aconseguir un PSC
central en l’esquerra catalana i
una presència comarcal a través d’una federació renovada,
amb energies i il·lusió.
Primàries del PSC
El PSC està immers en el procés
de primàries per escollir nou o
nova Primera Secretari/a. El
període de primàries finalitzarà el divendres, 14 d’octubre
i les votacions dels militants
es faran durant el dissabte, 15
d’octubre.
El primer pas va ser la recollida d’avals amb els que els i
les militants donaven suport
als pre-candidats per ser definitivament nombrats candidats. Ambdós pre-candidats,
Miquel Iceta i Núria Parlon
va superar el mínim necessari a nivell nacional. A l’Anoia,
els avals recollits per la candidatura de Miquel Iceta va
situar-se al voltant dels 40,
mentre que els recollits per la
candidatura de Núria Parlon
van superar els 110.

L

a pel·lícula El sitio de los
sitios del capelladí Oriol Estrada i la Dominicana Natalia Cabral ha estat
seleccionada per competir en
la categoria de migmetratges del IDFA (International
Documentary Festival Amsterdam) el festival de cinema
documental més prestigiós del
món.
El Sitio de los Sitios va ser rodada a la República Dominicana i narra breus i genuïns
moments de la vida dels treballadors locals, els estiuejants
i els turistes estrangers que interactuen al voltant de la construcció d’una platja artificial
de postal en una zona turística
de la República Dominicana;
una model, uns escombriaires,
uns golfistes, una serventa, un
jardiner i uns quants turistes
estrangers, comparteixen un
mateix espai, entre màquines

excavadores i plantes elèctriques, separades per tanques,
sorolls i parets. La pel·lícula
pretén ser un cop d’ull a l’estat
del món actual.
L’Oriol Estrada (Capellades,
1983) va estudiar Realització
audiovisual a Barcelona i poc
després va ser acceptat per estudiar direcció de cinema a la
prestigiosa escola de cinema
de San Antonio de los Baños
(Cuba), d’on han sortit reconeguts realitzadors com en
Benito Zambrano o en Jaime
Rosales. A Cuba va conèixer a

la Natalia Cabral qui poc després és convertiria en la seva
parella sentimental i professional. Actualment resideixen junts a Santo Domingo, i
aquesta és la segona pel·lícula,
anteriorment ja van realitzar
la pel·lícula Tú y yo, guanyadora d’importants reconeixements, com el premi del jurat
al festival de Cartagena de Indias, el premi al millor documental al festival de Trinidad
& Tobago o el premi d’exhibició en sales CINEARTE del
Festival Márgenes.
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L’enfrontament entre dos clans d’ètnia gitana a Piera acaba amb
la detenció de quatre persones i amb la ciutadania preocupada
PIERA / TON CASELLAS

A

quest dilluns va tenir
lloc a Piera una baralla multitudinària
entre dos clans d’ètnia gitana
en un cèntric carrer del poble,
concretament al carrer Sant
Cristòfol. La notícia no hagués tingut tan ressò si no fos
per la gravació que un usuari
va fer amb el seu telèfon mòbil i que va penjar a les xarxes.
Fins i tot nombroses capçaleres nacionals n’han fet públic
el vídeo.
Però no és per menys, les
imatges són prou espectaculars, s’hi poden veure els implicats llençant-se taules i cadires d’una terrassa, un home
amb un ganivet a la mà – que
no va utilitzar - i fins i tot una
agressió d’un noi a un altre
amb una bicicleta, la mateixa que utilitza segons després
per desaparèixer de la plaça,
una bicicleta multiusos... Ara
bé, sembla que els cambrers
del forn ja hi estiguin acostumats, se’ls veu retirant les
cadires i taules amb tranquil·
litat.
Tot i les característiques
d’aquesta baralla, sortosament va acabar sense provocar ferides importants a cap
dels implicats. Tot i així, els
fets van finalitzar amb la detenció de quatre persones per
part dels Mossos d’Esquadra,
una dona de 38 anys i tres homes de 33, 34 i 55 anys, tots
quatre de nacionalitat espanyola i amb residència actual a Piera, com a presumptes
autors d’un delicte de lesions.
A dos d’ells també se’ls acusa d’un delicte d’atemptat

als agents de l’autoritat i un
delicte de danys (a un vehicle policial). Els detinguts
van passar el passat dimarts a
disposició judicial davant del
jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada.
Reaccions des del consistori
municipal
En declaracions de l’alcalde de Piera, Jordi Madrid,
a La Veu de l’Anoia explica
que tenia coneixement sobre
l’arribada d’un clan de gitanos provinent del barri de La
Mina de Barcelona, que havien marxat d’allà per culpa
d’enfrontaments i amenaces
constants des de feia mesos entre clans rivals. Va ser
aquest nouvingut clan i el
que ja hi ha instal·lat a Piera
des de fa anys els que es van
enfrontar. Ara bé, fins ara no
hi havia constància de cap altre acte d’agressions ni de cap
tipus per part d’aquesta nova
banda, en definitiva, que no
havien portat problemes.
L’endemà de la baralla l’alcalde va convocar una reunió
extraordinària -motivada per
la gran difusió dels fets- en
què van voler tranquil·litzar
a la població. Des de l’Ajuntament de Piera volen deixar
clar que aquest ha estat un
fet puntual, “una baralla de
bar”, més propiciada per culpa d’algú que es va prendre
alguna cervesa de més que
no pas per un tema amb més
rerefons polític o cultural.
Alguns testimonis donen fe a
què la baralla es va propiciar
arran d’un enfrontament individual on hi havia implicada una noia d’un dels clans,

Un dels implicats amb una cadira a la mà, no va ser l’únic, les taules també van volar.

i per aquest motiu van aparèixer, per solucionar-ho a la
seva manera.
Pendents de represàlies
Si utilitzem aquesta tesi, entenem que des de l’alcaldia
no tinguin por a què hi hagi
represàlies dins el poble, tot i
que asseguren que aquest fet
els ha servit per tenir els cossos de seguretat més atents i
per augmentar els controls.
Però l’endemà dels fets, segons alguns testimonis del poble, van aparèixer gats morts
al carrer de darrere d’on hi va
haver l’enfrontament. Segons
llegendes populars, això és senyal que aquest capítol tindrà
continuació o almenys així ho
volen fer veure. Estarem pendents en els propers dies pel
que pugui passar, òbviament
des d’aquest diari esperem
no haver de publicar cap més
mala notícia com aquesta.

Moments finals de la baralla, quan la Policia Local
ja havia arribat al lloc dels fets.

Seminari de Linkedin
Una oportunitat per fer negoci
Dimecres 19 d’octubre de 18:00 - 21:00
Grups reduïts. Cost del curs: 30€, 3 hores.
c. Retir 40, 1r pis. Som professionals en selecció de personal
Inscripcions a: www.talentiagestio.com
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Quatre propostes musicals van
acompanyar la història de la vila
PIERA / LA VEU

U

na cinquantena de
persones van recórrer els carrers de
Piera per participar en una
experiència única que els va
permetre gaudir del so dels
instruments i conèixer part
del patrimoni del municipi
Una visita guiada a través de
la música va ser la proposta de
la regidoria de Cultura per tal
de donar a conèixer a la ciutadania el patrimoni històric
i arquitectònic de Piera. Una
cinquantena de persones van
participar el passat dissabte en
aquesta iniciativa, anomenada
‘Música i Patrimoni 2016’, que
va comptar amb la col·laboració del Jordi Parcerisas, corresponsable de museïtzació de
la vila.
Els pierencs i pierenques van

A
de Maig Quartet Masculí; la
companyia Les Capritxoses
va presentar el seu espectacle
Coses de nines a la plaça de
la Sardana, al barri dels Gats;
finalment, el trobador Alfons
Encinas va fer un recorregut
històrico-musical per l’època
medieval a la sala d’armes del
Castell de Piera.

Presentació dels models de pavelló
poliesportiu i procés de participació
HOSTALETS DE P. / LA VEU

E

l passat divendres, 7
d’octubre, es va realitzar la presentació del
procés de participació per a la
selecció de model del nou pavelló poliesportiu cobert dels
Hostalets de Pierola.
L’acte va començar amb la
presentació per part de l’alcal-

de dels Hostalets de Pierola,
Daniel Vendrell, qui va explicar el procés i els seus objectius. S’obre així un temps de
participació perquè els veïns
puguin escollir un model de
pavelló que s’adeqüi a les necessitats del municipi i a les
possibilitats de la ubicació.
Posteriorment el regidor

d’Economia, Jaume Trias, va
oferir una explicació sobre el
finançament del projecte.
Finalment, l’arquitecta tècnica municipal, Imma Gandia, va exposar els dos models presentats a la valoració
dels veïns, detallant els aspectes importants de cada
una de les opcions.

Tarda de foc i tradició a Piera
PIERA / LA VEU

E

ls pierencs i pierenques
van gaudir, el passat
dissabte, de la V Cercavila organitzada per La Tita
“El Fumat” 1978 que va comptar amb una gran participació
per part d’entitats i colles de
cultura popular
En el marc de la celebració del
Correllengua a la nostra vila,
el passat dissabte es va celebrar la cinquena edició de la
Cercavila organitzada per La
Tita “El Fumat” 1978. La iniciativa va ser molt ben acollida
per part de la ciutadania i va
comptar amb la participació
de les entitats i colles de cul-

La Policia Local inicia
una campanya de
seguretat viària
MASQUEFA / LA VEU

visitar quatre espais amb quatre propostes musicals molt
diferents: el vell celler de Cal
Guerin va comptar amb l’actuació de la Cèlia Raspall i el
Carles Blanch que van fer reviure als assistents un concert
de violí; la capella de Sant Sebastià va ser l’escenari escollit
per oferir el concert a capella

tura popular que van omplir
els carrers de la nostra vila de
llum, foc i tradició. No hi van
faltar els Amics del pubillatge, l’Agrupació Sardanista, els
Gegants, els Diables i la colla
infantil de Piera i La Tita ‘El
Fumat’ 1978. També van serhi algunes colles convidades
com els Diables de Castellbisbal, Els Fills de la Flama, el
Godrac de Mataró, el Drac de
Poblenou, Els Encendraires i
la Cuca de Castellbisbal.
Des del consistori, la regidora
de Festes, Neus Nuñez, destacava el gran èxit de la iniciativa i agraïa la participació de
les entitats que van mostrar
a la ciutadania la riquesa del

teixit associatiu i cultural de
la vila.
La Cercavila va sortir de la pista del Gall Mullat i va fer un
recorregut per diversos carrers
de Piera fins arribar a la plaça
del Peix, on les colles participants van tenir la possibilitat
de lluir-se davant la ciutadania. La Tita les va obsequiar
amb un càntir que es van
poder emportar de record. El
punt i final va ser la carretillada final de les colles de foc.
Posteriorment, es va convidar
a totes les entitats participants
a un sopar popular amb botifarrada. El tancament va ser el
concert dels grups:
‘SOTAZERO’ i DJ 7 BIRRES.
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mb l’objectiu de garantir la seguretat de
tots els veïns i veïnes
de Masquefa, l’Ajuntament
realitzarà del 7 al 17 d’octubre
controls de velocitat amb un
radar cedit pel Servei Català
de Trànsit i sancionarà els vehicles amb excés de velocitat a
l’interior del municipi.
L’Ajuntament treballa diàriament amb la ferma voluntat
de conscienciar els conductors
de la necessitat de respectar
el límit màxim de velocitat
a la xarxa viària i a l’interior
del municipi. Fruit d’aquesta
tasca per prevenir accidents
i garantir la seguretat de tots
els veïns de Masquefa, la Policia Local duu a terme del 7
al 17 d’octubre una campanya
de control de velocitat amb
un cinemòmetre (radar) cedit pel Servei Català de Trànsit (SCT), que col·labora en el
projecte.
L’objectiu d’aquesta acció és
recordar als conductors que
el límit màxim de velocitat a
l’interior del municipi és de 50
quilòmetres per hora, prevenir
possibles accidents i sancionar
aquells comportaments negligents al volant que puguin generar un risc per als ocupants
del vehicle i/o els vianants.
Carles Mernissi, regidor de
Governació, assegura que
“l’excés de velocitat és un dels

principals factors de sinistralitat. Per això, campanyes com
aquesta són absolutament essencials i necessàries. Una de
les nostres màximes prioritats
com a equip de govern és garantir la seguretat de tots els
vianants i vehicles que circulen per la nostra xarxa viària”.
Els agents de la Policia Local,
que són operadors de radar i
estan especialitzats en el maneig del cinemòmetre, faran
els controls, especialment en
aquelles zones on s’ha detectat
que hi circulen alguns vehicles
a una velocitat excessiva. En
aquest sentit, alguns veïns han
alertat l’Ajuntament de conductors que circulen per sobre
del límit de velocitat permès
en alguns punts concrets de la
xarxa viària de Masquefa.
Per què és necessària una
campanya de velocitat?
- La velocitat és un factor desencadenant d’accidents i, en
tot cas, n’agreuja les conseqüències.
- La velocitat apareix com a
factor concurrent en 1 de cada
4 accidents.
- Evitar els excessos de velocitat millora la fluïdesa de la
circulació.
- Si es respecta el límit de velocitat es facilita el manteniment
de la distància de seguretat.
- Circular a la velocitat legalment establida suposa un
estalvi significatiu de combustible
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Indignació col·lectiva pel mal estat
d’un pont de l’A2 al Bruc
EL BRUC / CONXITA COSTA

A

quests darrers dies
s’ha pogut veure a les
xarxes socials imatges
realitzades, el passat dijous 6
d’octubre per un veí de Collbató, de l’estat lamentable en
què es troba part de l’estructura del pont que hi ha a l’autovia A2, entre l’hotel del Bruc
i la benzinera direcció Igualada. El veí, sorprès en veure
que part de l’estructura no
estava en bones condicions,
va penjar al seu mur del facebook unes fotografies que,
en seguida, les seves amistats
van compartir. Però, va ser un
altre veí del Bruc que, al compartir-les a un grup d’aquest
municipi, va esdevenir que La
Veu de l’Anoia en fes ressò. La
indignació i malestar ha estat
de tal magnitud que, els veïns
dels municipis propers, així
com els usuaris i ciutadans en
general, han generat un allau
de més de mig miler de comparticions a les xarxes.
Aquest dilluns a primera hora

s’han pogut veure operaris de
Fomento realitzant tasques
en el lloc on es troba malmès
el formigó del pont. Fomento
Madrid, en declaracions telefòniques a La Veu de l’Anoia,
ha informat que “l’estat de
l’estructura del pont està en
bon estat. Aquest matí s’està duent a terme neteges a la
zona i procedint a la retirada
dels trossos de formigó”. Han
reiterat que, “la ciutadania
estigui tranquil·la perquè el

pont està en perfectes condicions”.
S’ha pogut constatar, a les
xarxes socials, que un dels
motius de l’angoixa que han
patit els veïns dels municipis propers ha estat en fer
memòria de la tragèdia que
va ocórrer el juny de l’any
2000 a Esparreguera, en la
qual, dos germans van perdre la vida a l’enfonsar-se el
pont degut als forts aiguats
d’aquells dies.

L’Ajuntament homenatja el policia
local que va actuar fora de servei en
un greu accident de trànsit
MASQUEFA / LA VEU

L

’Ajuntament de Masquefa ha volgut reconèixer aquesta setmana
la figura de Mario Patus, agent
de la Policia Local de Masquefa, que estant fora de servei va
socórrer els ferits d’un greu accident de trànsit succeït el passat mes d’agost a la carretera
B-224, entre Piera i Martorell,
i que va organitzar un dispositiu viari que va acabar resultant vital per a la seguretat de
les víctimes i dels vehicles que
circulaven per la via. L’agent
va ser el primer en accedir al
lloc de l’accident i fins l’arribada a la zona dels efectius
sanitaris i policials (bombers,
ambulàncies i Mossos d’Esquadra) va coordinar el trànsit, reduint així dràsticament
el risc d’un major prejudici
per als accidentats.
Mario Patus, acompanyat pel
cap de la Policia Local i per
membres del seu cos, va ser

rebut a principis d’aquesta
setmana al despatx d’alcaldia
per Xavier Boquete i regidors
del consistori. L’alcalde va assegurar que “és molt important reconèixer la feina d’una
persona que, estant fora de
servei, va ser capaç d’actuar
amb serenitat, rigor, professionalitat i solidaritat en una
situació de màxim risc i pe-

rill. Actituds com aquesta envers la gent cal premiar-les”.
En aquest sentit, l’Ajuntament referma la seva plena i
absoluta confiança en el cos
de la Policia Local de Masquefa i en els seus agents en la
tasca diària que duen a terme
a l’hora de vetllar per a la seguretat i protecció de tots els
ciutadans.

Balanç del primer any
de govern del nou
consistori del Bruc
EL BRUC / CONXITA COSTA

E

l passat divendres va tenir lloc a les dependències de l’Ajuntament
una trobada pública organitzada pel nou consistori, format per Bruc Viu i Ebet, per
explicar i donar comptes als
veïns de les actuacions realitzades durant aquests primers
mesos així com dels projectes
més immediats.
Algunes de les accions destacables posades en marxa, ha
estat dotar de més mitjans
a l’equip de la brigada amb
dos vehicles i eines de treball.
L’increment de 500 hores anuals del SAD, el servei d’ajut a
domicili, és una acció que va
destacar la regidora, així com
la instal·lació de desfibril·ladors automàtics. També s’ha
ampliat la partida per subvencions a entitats i s’ha dotat
de pressupost –inexistent fins
ara- a la regidoria de medi
ambient. En breu, està previst
la instal·lació de terrasses a la
calçada on hi ha ubicats locals
públics i que permetrà que
amb aquestes tarimes fora de
la vorera no s’obstaculitzi el
pas de vianants.
Algun dels problemes que
s’arrosseguen de legislatures
anteriors i en els quals s’està treballant, és la col·locació d’una pantalla acústica al
costat de l’autovia, a càrrec de
Fomento, que reduirà el soroll
i millorarà el dia a dia dels veïns. Un altre objectiu és aconseguir una subvenció per a
realitzar el cobriment del sostre de l’actual zona esportiva,
l’únic espai que té el municipi
destinat a l’esport. Les escombraries és un problema que es

pateix, tant al nucli urbà com a
les urbanitzacions, per la qual
cosa, el consistori està estudiant un canvi de model, que
ja funciona a altres municipis
veïns, com és la recollida porta
a porta. Enric Canela, responsable d’aquesta regidoria va
comentar que “al principi pot
ser una incomoditat pels veïns
per tenir que complir un calendari, però els estudis diuen
que pot ser la solució”.
En el torn de preguntes, els
assistents es van interessar per
saber en quina situació està la
Pedrera de Roques Blanques
i el nou govern va respondre
que “la Direcció General de
Mines havia iniciat l’expedient
de caducitat definitiva i s’està
a l’espera que els propietaris
presentin o no al·legacions”.
També va haver molt interès i
preocupació per la construcció
d’un càmping a una àrea molt
propera a Montserrat, a la zona
de la Vinya Nova. De moment
no s’ha presentat cap projecte
definitiu per part del promotor
i fins que no el presenti “no es
podrà valorar”, segons resposta
dels representants municipals.
Una posada en escena molt
còmode pel nou equip de govern, amb poca assistència de
públic així com la quasi nul·la
representació de l’equip de
l’oposició, un regidor de quatre. Situació que, segons ens
han manifestat alguns veïns,
“és contradictori amb els problemes diaris que patim els
bruquetans, com la neteja dels
carrers, la recollida d’escombraries i la brutícia en general”. Afegeix un veí que, “sembla que els faci por opinar, i
després només llegim queixes
a les xarxes socials”.
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L’empresa calafina Jogaplast, seleccionada per al programa de la Diputació i
PIMEC ‘Accelera el creixement’
CALAF / LA VEU

L

’empresa de Calaf Jogaplast SL ha estat seleccionada per al programa ‘Accelera el creixement’
que impulsen la Diputació de
Barcelona i l’organització PIMEC. Aquesta empresa, que té
com a activitat la injecció de
plàstics i assemblatges, va presentar la candidatura a través
del Centre de Recursos per a
l’Ocupació (CRO) de l’Ajuntament de Calaf. El programa
‘Accelera el creixement’ ofereix
un pla de creixement operatiu
i eines de suport a 50 petites
empreses de la demarcació de
Barcelona que tinguin un gran
potencial de creixement.
De les 50 empreses escollides
per formar part del programa
només set són de la comarca
de l’Anoia. De l’Alta Segarra
només s’hi va presentar Jogaplast, que més endavant va

Copons ja disposa de
l’Avanç del POUM
COPONS / LA VEU

A
ser acceptada.
L’assessorament i formació
d’‘Accelera el creixement’ es
durà a terme a través d’un comitè d’experts de PIMEC i de
l’escola de negocis IESE que
ajudaran a les empreses en la
fase de selecció i enfoc. En la
construcció del pla de creixe-

ment serà un comitè format
per experts en creixement de
diverses grans empreses qui
farà l’acompanyament. A més,
durant tot el programa, que
finalitzarà al juny, es faran una
sèrie de ponències i classes
magistrals a càrrec d’especialistes d’àmbits diferents.

L’Ajuntament rep 22 propostes per als
primers pressupostos participatius
CALAF / LA VEU

V

int-i-dues són les
propostes que ha rebut l’Ajuntament de
Calaf per ser incloses en els
primers pressupostos participatius, un dels màxims
exponents de la participació municipal. Els projectes
d’inversió, la majoria presentats per entitats, responen a diferents necessitats i
iniciatives. Hi ha iniciatives
vinculades a l’àmbit educatiu, arranjaments d’equipaments esportius i culturals,
i també projectes de millora
dels carrers, places i parcs del
municipi.
El proper pas serà l’avaluació
dels tècnics de l’Ajuntament

de Calaf. Ells seran els encarregats d’aprovar o bé descartar aquells projectes que ja
sigui perquè no s’adeqüen a
la legalitat vigent o bé perquè
superen els 10.000 euros de
pressupost. I és que la partida destinada per a l’any 2017
per als primers pressupostos
participatius és de 50.000
euros. La idea és que es puguin dur a terme un mínim
de cinc projectes, i per això
cap de les propostes no pot
superar aquests 10.000 euros
de pressupost.
A través de diferents canals
d’informació, les iniciatives
que superin aquest filtre es
presentaran als ciutadans del
municipi que, a través d’un
procés participatiu, seran els

encarregats de fer la tria final dels projectes que s’acabaran. Els projectes validats
pels tècnics es publicaran al
butlletí municipal del mes
de desembre on hi haurà una
butlleta per tal de participar
en les votacions, que seran
entre el 2 i el 14 de gener de
2017.
Mitjançant aquesta butlleta
de votació es podran repartir
cinc punts entre els projectes elegits per a cada ciutadà.
Podran votar tots els calafins
que el dia que vagin a votar
hagin complert els 16 anys i
que en el moment de votar
estiguin empadronats a Calaf. Informàticament es controlarà que cada persona només pugui votar una vegada.

mb l’objectiu de disposar d’un planejament general propi,
l’Ajuntament de Copons, conjuntament amb la Diputació
de Barcelona, han redactat
el document d’Avanç del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), on hi consta
el diagnòstic urbanístic detallat del municipi i s’estableixen els objectius i criteris a
assolir pel Pla.
Copons, municipi de 323 habitants i 21’53 km2 situat, entre Igualada i Calaf, a l’extrem
més occidental de la comarca de l’Anoia, es regeix a dia
d’avui per les Normes de planejament urbanístic aprovades a l’any 2010 per una resolució del Conseller de Política

La fira Tot per al cavall
canvia de lloc i d’espai
RUBIÓ / LA VEU

L

’entitat Amics dels cavalls de l’Anoia aquest
any celebra la seva 6a
edició de Tot per el cavall tot
2a mà en el pla de Rubió el dia
23 d’octubre des de les 10 del
matí fins a les 2 de la tarda.
Aquesta edició es durà a terme juntament amb la 3a edició de Strata, per poder donar
a conèixer el món del cavall en
tot el seu contingut organitzat
per el Consorci de l’Alta Anoia.

Otorinolaringòloga

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

Com cada any esperem poder
facilitar tot tipus de material
de 2a mà des de guarniments,
carros, carruatges material per
la doma estris per al desenvolupament de moltes activitats
quadres, objectes de decoració i un mai acabar i haurà un
gran ventall de participació
del món del cavall que portaran els seus articles de Verdú,
Igualada, Vilagrasa, Vilanova i
la Geltrú, Veciana, Valls, Sant
Sardurní d’Anoia, Sabadell,
Santa Coloma de Queralt...

Ara

Dra. Lídia Ramos
Visites concertades

Territorial i Obres Públiques,
que afectava a tots els municipis que no disposaven de cap
tipus de planejament general.
L’Ajuntament de Copons va
aprovar al Ple del passat 28 de
setembre sotmetre a informació pública l’Avanç del POUM
així com el Pla de participació
ciutadana i l’estudi ambiental
estratègic.
Les alternatives proposades
en l’Avanç, debatudes durant
les fases de decisió i resoltes
amb la participació del veïns,
pretenen preservar l’entorn de
qualitat, actuar per a revertir
l’envelliment de la població,
dinamitzar l’economia i fomentar les activitats vinculades al medi, mantenir i revaloritzar el patrimoni existent,
i millorar els equipaments i els
serveis ciutadans.

intensius juliol

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES

1,30 - 2 hores diàries.

Grups pràctics tant per a nens i adults.

Brian&Carme Stack

Tels: 93 804 00 21
637 533 080
info@nonameschool.com
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La implicació de les famílies permet
millorar espais d’esbarjo de l’escola
de primària amb un cost reduït

Diumenge, a Copons,
trobada gegantera

COPONS / LA VEU

E
CALAF / LA VEU

regats de fer-les realitat. En
concret, s’han creat diferents
zones de joc com són una paret musical, una cuina, un racó
d’experimentació amb sorra
i un altre per experimentar
amb pilotes. També s’han col·
locat dues cistelles de bàsquet.
Per altra banda, s’han dut a
terme diferents actuacions de
manteniment que també s’han
pogut executar amb un baix
cost gràcies al treball dels docents i les famílies. I, en bona
part, perquè han estat fetes per
empreses vinculades al centre,
ja que els pares hi treballen o
en són els propietaris, que han
cedit maquinària i mà d’obra.

U

n grup de famílies de
l’Escola Alta Segarra
de Calaf s’han implicat directament en la millora
de diferents espais d’esbarjo del centre. Gràcies al seu
treball i al finançament de
l’Ajuntament de Calaf s’han
creat nous espais lúdics i d’experimentació al pati d’educació infantil.
De fet, el consistori només ha
hagut de costejar el material
necessari per fer realitat les
actuacions ja que han estat els
pares i mares, juntament amb
mestres de l’escola, els encar-

Aquests treballs han consistit
en canviar el sorral, arranjar
el paviment de fusta malmès i
col·locar diferents tendals.
Aquesta projecte de millora
va néixer el curs passat quan
a través d’una comissió, formada per l’equip directiu del
centre, l’AMPA i un grup de
mestres, es van detectar diferents necessitats al pati d’educació infantil. La proposta
es va traslladar a la regidoria
d’Ensenyament de l’Ajuntament de Calaf que va la recollir i que ha facilitat la seva
execució assumint-ne el cost
del material que ascendeix a
uns 6.500 euros.

l proper diumenge dia
16 d’octubre, se celebrarà a Copons la trobada
anual de gegants de la Comarca de l’Anoia. Hi ha prevista
la participació de 10 colles i
començarem a les 9:30h amb

la plantada de gegants. A les
10:30 presentació del llibre
“Els gegants de l’Anoia” a la
plaça Ramon Godó. A les 11 h
la cercavila A les 12 h. Ballada
gegantera a la Plaça Ramon
Godó i seguidament acte de
cloenda.

Tallers de “Patrimoni de
Catalunya a Montmaneu”
MONTMANEU / LA VEU

D

es del dia 16 de setembre d’estar duent
a terme a “La Sala “
de Montmaneu, unes xerrades documentades amb uns
audiovisuals sobre “el Patrimoni de Catalunya”, que explica la història de Catalunya

des dels nostres avantpassats
fins al dia d’avui.
Aquests tallers es duen a terme cada divendres a partir
de les 18:30 hores, i finalitzaran el proper dia 11 de novembre.
Aquests tallers estan oberts a
tothom que hi vulgui participar i l’entrada és gratuïta.

Temporada 2016 - 2017

SOTA TERAPIA

TEATRE BORRÀS

Dia 5 Novembre 2016

Viatge - Espectacle

Hora Sortida: 15.45 h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre BORRAS. Entrades a platea
Una comèdia brillant que no dóna treva!!En una nit de divendres tres parelles són convidades a participar d'una particular i relaxada sessió de teràpia: un
intercanvi d'experiències personals, desitjos, somnis i frustracions. Aparentment res es massa extraordinari, però algú està absent en aquest experiment: la
sessió aquest cop es desenvoluparà sense la tutela de la professional i la portaran a terme els mateixos pacients.
Poc a poc una maquinària impensada s'engegarà i desencadenarà confessions, reclams, veritats i mentides en un camí desenfrenat. Un desenfrenament difícil
de detenir quan s'engega. En aquest espai concebut especialment per a aquesta tasca, els sis jugadors se sentiran aleshores impulsats a desplegar moviments,
a actuar cadascun el seu joc ocult.
I el que es revelarà serà una forma inexorable i necessària per expressar el que estava vetllat; trencar amb l´ordenament de comportament social.
Els codis i els aparellaments que havien funcionat fins avui ja no serveixen..
I així sortirà a la llum una altra veritat…

GLENN MILLER GRAN TEATRE LICEU
Dia 9 Desembre 2016

Viatge - Espectacle

Hora Sortida: 14.45 h

Sortida amb el nostre autocar a primera hora de la tarda cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Gran Teatre del
Liceu Entrades garantides a la Platea del teatre
Probablement el millor swing nord-americà s’amagui darrere de discs de vinil plens de pols o exitosos musicals de Brodway; el seu valor artístic i, per molts,
sentimental, és innegable. La millor opció per gaudir del gran gènere musical del swing i reviure els seus grans temes, és assistir a un concert de la Glenn Miller
Orchestra, una de les millors bandes nord-americanes que rendeix tribut al cèlebre músic d’Iowa.
Des de la seva creació, l’orquestra ha viatjat pels cinc continents i el seu repertori inclou més de 200 temes, amb clàssics com In the mood, American Patrol,
Chattanooga Choo Choo i Moonlight Serenade, una de les cançons insígnies dels Estats Units. Acompanyats per The Irresistibles Andrews Sisters i per
l’espectacular ballet "The Jiving Lindy Hoppers", faran moure Barcelona a ritme de swing.

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

Truca al:
93 803 75 56
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L’IHC rep el FC Barcelona després
de quatre partits seguits sense guanyar
HOQUEI / IHC / DAVID VIA

L

’Igualada HC rep demà
a les Comes el FC Barcelona, després de dos
partits intensos en pocs dies
de diferència. Dissabte empatava a casa amb el Reus (3-3),
i dimarts al vespre perdia a Vic
per 4-2. Els arlequinats continuen sense conèixer la victòria, després de quatre jornades.
A Vic, els de Ferran López
van intentar aconseguir una
remuntada èpica a la segona
part, després d’una primera
part on no van desplegar el
millor joc. Però 25 minuts de
bon joc no van ser suficients
per aturar un Vic que va arribar a posar-se 4 a 0 al marcador.
Els arlequinats van veure com
el partit se’ls hi posava ben
aviat, quan al minut 3 Cristian Rodríguez feia el primer
pels vigatans. La pilota que
rematava Rodríguez va fer un
efecte estrany, ja que semblava
que fos massa tova per obrir el
marcador, però finalment va
ser gol. La rèplica de l’Igualada
va ser una pilota al pal d’Emanuel Garcia que va poder refusar la defensa local.
Al minut 7 de partit, l’àrbitre
xiulava penal a favor del Vic.
El primer dels quatre penals
que els arlequinats veurien
com se’ls xiulava en contra a
l’Olímpic de Vic. Però l’Elagi
Detig va demostrar les bones
qualitats que té com a porter
i el va aturar. Però no va ser
l’únic: va aturar fins a cinc faltes a pilota aturada davant el
Vic.
L’alegria per haver aturat la
pena màxima no va durar gaire. Al minut 9 de partit, Cristian Rodríguez firmava un
doblet en un contraatac en el
qual va superar un 2 contra
1 per poder batre la porteria
de l’Elagi Deitg. El gol va evidenciar alguns problemes defensius que l’Igualada va tenir
al llarg de la primera part i li
van costar 3 gols. Sense gaire
encert en atac, amb un Gerard
Camps que aturava les oportunitats dels arlequinats.
El tercer gol del Vic va arribar
abans que l’Igualada pogués
escurçar distàncies. Romà
Bancells posava el 3 a 0 al minut 16, i només dos minuts
més tard, la parella arbitral

Imatge del partit de dimarts al vespre a Vic. / IHC

xiulava el segon penal a favor
del Vic que el mateix Bancells
transformava. El 4 a 0 va deixar molt tocat als igualadins.
Però instants després van veure com eren ells qui tenien una
jugada de pilota aturada a favor a través d’una falta directa.
Emanuel Garcia va executar la
falta però Gerard Camps va
aturar-li.
Però només tres minuts més
tard, el Vic va forçar la desena
falta i Emanuel Garcia va tornar a plantar-se sol davant de
Gerard Camps. I aquesta vegada l’argentí va transformar
la falta directa i va aconseguir
el seu tercer gol amb la samarreta de l’Igualada. La bola va
tocar al travesser i després va
superar la línia de gol. El 4 a
1 va donar energia a un Igualada que va veure com a 3 minuts del descans el seu capità
li tornava a parar-li un penal
al Vic.
A la represa, es va veure un
Igualada amb un millor joc
defensiu i ofensiu que volia
obrar l miracle i treure alguna
cosa positiva de l’Olímpic de
Vic. El miracle semblava més
a prop quan al minut 31, el
‘pichichi’ de l’Igualada, Tety
Vives, transformava un penal
assenyalat a favor de l’Igualada i posava el 4 a 2. Els arlequinats van arribar més un
nombre considerable de vegades a l’àrea rival en el segon
temps, però 4 gols en contra
en una pista difícil i una bona
feina del porter rival Gerard
Camps, van impedir als igualadins pujar el seu recompte
de gols.
La intensitat i el bon joc es van
notar tant en atac com en de-

fensa. En especial, va tornar a
ser l’Elagi Deitg qui es va lluir
aturant dues faltes directes al
minut 33 i al 40; i parant un
altre penal al minut 34, que va
impedir qu el Vic pogués engrandir encara més el marcador. Tot i les bones intencions
del conjunt igualadí a la segona part, els 4 gols del Vic van
pesar massa i amb el xiulet final van ser els d’Osona els qui
van sumar la primera victòria
de la la temporada.
El proper partit ja torna a ser
dissabte, davant el vigent campió de l’OK Lliga, el Barça. El
blaugranes visiten Les Comes
demà dia 15 a les 20:30h. L’entrenador de l’Igualada Calaf
Grup, Ferran López va declarar que “davant el Barça,
el marcador tornarà a estar a
zero i tindrem la opció de no
regalar res”.
Empat davant el Reus
Partit molt igualat el d’aquest
cap de setmana a Les Comes.
Els locals començaren amb
mal peu però es varen sobreposar del cop inicial empatant
el partit en dues ocasions diferents durant la primera part.
En els segons 25 minuts els arlequinats aconseguiren un tercer que els posava per davant;
no obstant, a les acaballes del
partit, els visitants varen empatar el joc, emportant-se així
un punt de Les Comes.
Segon empat de la temporada
per el Igualada HC després del
partit d’aquest passat dissabte,
enfrontament en el que iniciaren la campanya “Suma’t Al
Rosa” i en el que estrenaren,
per aquest motiu, la samarreta
rosa que lluiran durant aquest

mes d’octubre.
El partit començà i ràpidament aparegué la primera
ocasió de gol favorable als locals: una diana anul·lada per
els àrbitres per una possible
pilota “excessivament” elevada.
Sis minuts després d’aquesta acció, el Reus s’avançà en
el marcador gràcies al gol de
Àlex Rodríguez: el jugador de
l’equip visitant va encarar a
Elagi i el superà gràcies a un
potent tir creuat a l’escaire.
Poc després el Reus tingué una
nova oportunitat: els col·legiats xiularen penal favorable
als visitants; Elagi Deitg però
aturà el tir de Marc Torra.
Després d’encaixar el primer
gol i de quasi rebre un segon,
els arlequinats varen espavilar-se i el seu joc millorà tan
defensiva com ofensivament.
Ben aviat aquesta millora tingué recompensa ja que Emanuel Garcia, després d’un
bon contraatac, anotà el gol
de l’empat i el seu primer en
l’Igualada Calaf Grup.
El gol visitant es va celebrar,
però no durà gaire: un altre
cop Àlex Rodríguez posà al
Reus per davant en el marcador i, de nou, Emanuel Garcia
va aparèixer: una blava al Reus
propicià una Falta Directa que
l’argentí transformà amb el
seu segon gol per l’equip arlequinat.
L’electrònic no es mogué més
durant la primera meitat i
ambdós equips es varen dirigir als vestidors amb un important 2-2.
Els segons vint-i-cinc minuts
varen ser iguals que els primers, amb un plus de tensió:
tres minuts després d’arrancar la segona meitat, Emanuel Garcia rebé una rigorosa
targeta blava que donà una
ocasió d’or al Reus per avançar-se. Un fenomenal Elagi
Deitg però endevinà les intencions de Marín i repel·lí la Falta Directa visitant; així doncs,
el Igualada tingué que jugar
els següents dos minuts amb
un home menys. I va valdre
la pena. Poc després els locals
varen marcar el tercer gol gràcies a Sergi Pla, avançant per
primer cop als igualadins en el
marcador.
El quart gol va poder arribar
poc després del tercer ja que
Molas disparà al pal de Hen-

riques quan els igualadins es
trobaven millor en el partit.
No obstant, el Reus reaccionà
ràpidament i tallaren de sec
l’alegria local amb un gol de
Salvat, a sis minuts per el final
del partit.
Els dos porters obtingueren
tot el protagonisme en els
últims instants de partit, sobretot Elagi, qui evità el quart
gol visitant en una clara oportunitat del Reus a falta de 14
segons per la conclusió del
partit. Finalment, el joc acabà
amb un empat a tres.
Igualada HC 3 (2/1) Equip inicial: Elagi Deitg, Francesc Bargalló,
Met Molas, Emanuel Garcia (2
gols) i Sergi Pla (1 gol) Equip
suplent: Bernat Camps, Tety Vives, Dani López, Roger Bars, Nil
Garreta.
Reus Deportiu 3 (2/1) Equip inicial: Pedro Miguel Henriques,
Àlex Rodriguez (2 gols), Albert
Casanovas, Marc Torra, Jonathan Platero. Equip suplent: Luka
Hernández, Joan Salvat (1 gol),
Raúl Marín, Sergi Torné, Marc
Ollé.
Gols: Primera part: 0-1 Àlex Rodriguez (Minut 6), 1-1 Emanuel
Garcia (Minut 10), 1-2 Àlex Rodriguez (Minut 16), 2-2 Emanuel
Garcia (Falta Directa, minut 23).
Segona part: 3-2 Sergi Pla (Minut
15), 3-3 Joan Salvat (Minut 19).
Club Patí Vic: Gerard Camps,
Romà Bancells (2), Mia, Cristian
Rodríguez (2), Burgaya, - equip
inicial - Presas, Casa, Sergi Llorca.
Igualada Calaf Grup: Elagi Deitg,
Francesc Bargalló, Met Molas,
Sergi Pla i Emanuel Garcia (1) equip inicial -. Roger Bars, Tety
Vives (1), Nil Garreta i Dani
López.

Més info a http://ihc.blog.cat

OK Lliga
Jornada 4
Club Patí Vic - Igualada Calaf HC
FC Barcelona Lassa - Caldes Laser
Vilafranca - Noia Freixenet
Enrile PAS Alcoi - Citylift Girona
Lloret Vila Esportiva - Manlleu
Reus Deportiu - Reicomsa Alcobendas
Moritz Vendrell - ICG Lleida
Coinasa Liceo - Voltregà
			
PT.
1. FC Barcelona
12
2. Coinasa Liceo
9
3. Alcobendas
9
4. Reus Deportiu
8
5. Manlleu
8
6. Noia Freixenet
6
7. Lloret
5
8. Citylift Girona
4
9. Vic
4
10. Enrile Alcoi
4
11. Moritz Vendrell 4
12. Vilafranca
4
13. CP Voltregà
4
14. ICG Lleida
3
15. Igualada
2
16. Caldes Laser
2
LLIGA EUROPEA

pj g
4 4
4 3
4 3
4 2
4 2
4 2
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 0
4 0
CERS

Jornada 5
Enrile Alcoi-Lloret
Manlleu-Vilafranca
Noia Freixenet-Reus D.
Alcobendas-Vic
IGUALADA-FC Barcelona
Caldes-Liceo
Voltregà-Vendrell
Girona-ICG Lleida

e
0
0
0
2
2
0
2
1
1
1
1
1
1
0
2
2

4-2
4-1
3-4
5-4
1-1
4-1
4-2
5-0

p gf gc
0 19 5
1 19 9
1 15 11
0 13 8
0 13 9
2 15 16
1 11 11
2 14 14
2 11 11
2 15 19
2 11 15
2 7 10
2 6 13
3 5 15
2 11 14
2 9 14
DESCENS
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Anna Bernadí, Mireia Conde i Sheila Avilés,
millors esportistes de Montbui en la I Gala de l’Esport
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Sala Auditori de
Mont-Àgora es va omplir dissabte al vespre
per acollir la I Gala de l’Esport
de Montbui. 380 persones del
món esportiu montbuienc
van assistir a aquest acte, que
va respondre a l’expectació
creada. La gala estrenava format nou, i també una ubicació
diferent. El que no va canviar
és la seva finalitat: va permetre
retre un merescut homenatge
als millors esportistes del municipi.

Els guanyadors de la I Gala de l’Esport.

Finalistes Foranis.

Finalistes Escolars.

Finalistes de les Entitats.

Escolar
Tres dones van ser les grans
guanyadores de la nit. En categoria escolar, el triomf va
ser per a la jove jugadora del
CF Igualada Anna Bernadí,
que es va endur el premi com
a millor esportista en edat escolar. Bernadí és un dels grans
talents del futbol de casa nostra, milita a l’equip de Segona
Nacional del Club de Futbol
Igualada i és una habitual de
les convocatòries de la selecció.
Entitats
A la categoria d’entitats el triomf va correspondre a la millor esportista de Montbui de
la darrera dècada, la pilot de
Trial Mireia Conde, del Moto
Club Montbui. El jurat va reconèixer la gran tasca de la
pilot montbuienca dins el trial
femení, on és tota una referent.
Cal recordar que Mireia Conde està en el TOP5 mundial
de la seva especialitat i que va
contribuir a la segona posició
de la selecció espanyola en el
darrer Trial de les Nacions.
Foranis
I a la categoria d’esportistes
d’entitat forània, la gran guanyadora va ser Sheila Avilés.
El jurat va voler reconèixer
la gran tasca realitzada per
aquesta atleta a la Copa del
Món d’Skyrunning, així com
els resultats obtinguts amb el
Club Atlètic Igualada en diferents competicions.
La gala va ser presentada pel
monoleguista gironí Dani
Lagi, que va conduir l’acte
amb gran dinamisme i que va
cloure la festa amb un recital
humorístic que va fer les delícies dels assistents.
De bon començament la regidora de Benestar Social i

Ciutadania de l’Ajuntament
de Montbui Aurora Fernández va fer el lliurament dels
premis als finalistes escolars
Marina Reche i Iveth López
(AMPA Escola Antoni Gaudí);
Nahiala Rivas i Marc Manrubia (AMPA Escola Garcia
Lorca); Queralt Mateu i Iker
Gil (AMPA Escola Montbou) i
Anna Bernadí i Nacho Fajardo
(AMPA IES Montbui).
A continuació, el regidor de
Joventut del consistori montbuienc Abel Fanega va fer el
lliurament del guardó als finalistes foranis l’especialista
en curses de muntanya Sheila
Avilés (CAI); la jugadora del
primer equip del Club de Futbol Igualada Mariona Marsal;
la competidora de Taijitsu
del Budokan Vilanova Duna
Marchante; el jove nedador
del Club Natació Igualada
Alex Varea; el jove aleví del
CE Manresa Izan Ruiz; el veterà llençador i tècnic del Club
Atlètic Igualada Josep Maria
Lagunas i el migcampista del
primer equip del CE Manresa
de Primera Catalana Bernat
Benito.
Tot seguit es va fer el lliurament de distincions als finalistes d’entitats. En aquest cas

va ser el regidor montbuienc
(i expresident de Moto Club
Igualada) Jordi Bòria l’encarregat de fer el lliurament.
En aquesta categoria es va reconèixer a Hugo Grau i Rubén
Cuevas (Futbol Sala Montbui), David Guerra i Pau Ribas
(UE Sant Maure), Joan Ambrós i Pau Trenado (Club Tennis Montbui), Matías Blanco
i Luis Sanchís (Club Tennis
Taula Montbui), Jéssica Martínez i Shaiel Del Pino (Club
Handbol Montbui), Ayla Jaen
i Paula Mula (Club Esportiu Montbui), Pau Torras i
Guillem Ribas (Hoquei Club
Montbui), Jordi Pérez i Jesus
Parra (Club Petanca Montbui). També és finalista Luis
Luque (Club Agility Montbui); pel Moto Club Montbui
Mireia Conde, Joan Miquel
Llorach i Lluc Miquel Saez. I
pel Club de Futbol Montbui
Dani Martínez i Youssef El
Alami.
Una vintena de mencions
I seguidament la Tinent d’Alcalde d’Administració, Economia i Participació Elisabet
Tamargo va presidir el lliurament d’una vintena de mencions especials: l’equip de Bàs-

quet de Mares de Montbui;
la Junta Local de l’Associació
Espanyola Contra el Càncer
de Montbui, per l’organització de la II Cursa i Caminada
Contra el Càncer; l’equip de
Veterans de l’Agrupació de
Veterans Sant Maure-Montbui; l’AMPA Garcia Lorca;
l’equip de gimnàstica rítmica
de l’AMPA Garcia Lorca; el 5è
Obert Internacional de Tennis Arcadi Manchón; Bar La
Vinícola, com a espònsor del
Futbol Sala Montbui; l’empresa que gestiona la piscina
municipal d’estiu, Bàsic Ona
Natació, per la seva col·laboració en l’activitat “Mulla’t per
l’esclerosi múltiple”; la “Cursa
dels 3 Municipis”; l’equip sènior del Futbol Sala Montbui,
per haver aconseguit l’ascens;
al millor entrenador, Xavi
Fitó, “alma-mater” del Futbol
Sala Montbui; el cadet del mateix club, pel seu ascens a Segona Divisió Catalana; Club
Esportiu Montbui, en concret
a l’equip de gimnàstica rítmica prebenjamí; Club Handbol Montbui; Adrià Aguilar
Guerrero (Club Tennis Montbui); Federació Catalana de
Futbol per la promoció de la
imatge de Montbui; l’equip

de Veterans de l’Hoquei Club
Montbui; UE Sant Maure, en
reconeixement pel seu 50è
aniversari; l’equip veterà femení de la Unió Esportiva
Sant Maure per la promoció
del futbol femení.
Va cloure l’acte l’alcalde Teo
Romero, qui va destacar “el
gran esforç de les persones
que treballen per dinamitzar
els diferents esports a Montbui. Esportistes, entrenadors,
directius de les entitats...gràcies per tot el que feu i el que
ens doneu en valors i civisme”.
L’Alcalde també va referir-se
als canvis organitzatius esdevinguts en aquesta gala i va assenyalar que “volíem que tota
la família de l’esport montbuienc ens reunissim avui a
Mont-Àgora, per passar balanç i per reconèixer tot el que
feu. Mont-Àgora ha estat un
escenari magnífic per a aquesta gala tan àgil i dinàmica, i ha
valgut la pena fer-ho possible.
Entre tots hem de valorar ara
si donem continuitat al format actual o si, pel contrari, es
vol tornar al format anterior,
amb sopar i lliurament de
premis. Sou vosaltres, la família de l’esport de Montbui, els
qui ho decidireu”.
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Les jugades a pilota aturada
juguen males passades al CF Igualada
FUTBOL / LA VEU

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 6
Jesus i Maria
Santboià
Vista Alegre
San Cristòbal
Sant Ildefons
Balaguer
Almacelles
Vilanova G.
Lleida B

2-4
1-0
0-1
1-0
2-0
1-1
3-1
0-2
1-1

			
1 Balaguer
2 Santboià
3 Almacelles
4 Vilanova Geltru
5 Sant Ildefons
6 San Cristòbal
7 Vilaseca
8 Viladecans
9 Vista Alegre
10 Rapitenca
11 Suburense
12 Alpicat
13 Lleida B
14 Rubí
15 Reus B
16 Igualada
17 Jesus i Maria
18 CD Morell

Rapitenca
Rubí
Viladecans
Suburense
Morell
Alpicat
Igualada
Vilaseca
Reus B

PT.
12
12
12
12
11
11
10
10
10
9
8
7
6
5
4
4
2
1

g
3
3
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
0
1
0
0

e
3
3
0
0
2
2
1
1
1
3
2
1
3
2
4
1
2
1

p
0
0
2
2
1
1
2
2
2
1
2
3
2
3
2
4
4
5

gf
11
12
11
10
14
13
11
8
6
14
7
9
11
7
6
8
5
0

gc
5
7
8
8
8
9
9
6
5
11
6
11
14
11
8
12
14
11

Jornada 7
Vista Alegre - St. Ildefons
Morell - Balaguer
Alpicat - San Cristóbal
Suburense - Santboià
Rubí - Jesús Maria
Rapitenca - Vilanova G.
Vilaseca - Almacelles
IGUALADA - Lleida B
Viladecans - Reus B

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 6
Vilafranca At. 0 - 2 Junior
Montserrat
4 - 1 Delta Prat
Espluguenc
3 - 1 Moja
Dinamic Batlló 1 - 1 Ce Olímpic
Sant Just At.
5 - 2 San Mauro
Unif. Bellvitge 3 - 1 Marianao Poblet
Gornal
0 - 0 Cooperativa
Martorell
1 - 1 Fontsanta
Sant Joan D.
2 - 2 Can Vidalet
			
PT. g e p gf gc
1 Can Vidalet
16 5 1 0 19 6
2 Unif. Bellvitge 14 4 2 0
9 1
3 Espluguenc
13 4 1 1 12 8
4 Montserrat
13 4 1 1 12 8
5 Sant Just At.
12 4 0 2 22 13
6 Marianao Poblet 9 3 0 3 10 9
7 Junior
9 3 0 3 10 10
8 San Mauro
9 3 0 3 10 10
9 Sant Joan D.
8 2 2 2 15 10
10 Vilafranca At.
7 2 1 3
6 10
11 Delta Prat
7 2 1 3
8 15
12 Fontsanta
6 1 3 2 10 10
13 Olímpic
6 0 6 0
9 9
14 Moja
6 2 0 4
8 18
15 Martorell
5 1 2 3
5 9
16 Gornal
4 0 4 2 10 16
17 Cooperativa
3 0 3 3 10 14
18 Dinamic Batlló 1 0 1 5
5 14
Jornada 7
Gornal - Martorell
Fontsanta - MONTSERRAT
Atl. Prat - St. Joan D.
Can Vidalet - U. Bellvitge
Marianao P. - Dinamic Batlló
Olímpic Fatjó - At. Sant Just
SAN MAURO - Espluguenc
Moja - Vilafranca At.
Cooperativa - Júnior

D

iumenge a Almacelles
les jugades a pilota
parada van tornar a
posar en manifest que el CFI té
una assignatura pendent. Al final, derrota per 3-1. Els homes
de Ton Mayor van sortir amb
domini clar del partir, trenant
bones jugades, fruit de les quals,
al minut 13 Fran va tenir una
clara oportunitat de gol a centrada d’Isidre.
En els primers 20 minuts podem assegurar que el CFI va tenir més d’un 70% de possessió.
Però les pilotes a l’olla, els córners i les faltes laterals continuen
essent un calvari per als blaus.
Al minut 20, una centrada des
del punt de córner és mal rebutjada pels igualadins, i el rebuig
és aprofitat per l’Efac per fer el
primer gol (recordant Sant Cristóbal i Vilanova). De nou gerro
d’aigua freda, que són propicis
per les pors i la precipitació. Cal
evitar doncs el dany que comporten aquestes jugades.
Tot i això el CFI va tenir algunes
oportunitats, en especial, atès la

0-1
1-1
6-3
3-2
3-1
2-2
1-2
1-1
0-1
PT.
15
14
13
13
13
12
10
10
8
8
7
5
5
5
4
4
3
2

g
5
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0

Jornada 7
Olivella - St. Pere M.
Riudebitlles - La Múnia
Ribetana - Martinenca
Suburense B - Hortonenc
Cubelles - Begues
HOSTALETS - Sitges
CALAF - St. Cugat S.
CARME - PIERA
ANOIA - ÒDENA

Anoia
Calaf
Carme
Cubelles
Hostalets
Suburense B
Òdena
Sant Pere M.
Joventut Rib.
e p
gf gc
0 1 13 9
2 0 14 6
1 1 13 5
1 1 15 9
1 1 14 9
0 2 13 9
1 2 19 11
1 2 14 16
2 2 13 14
2 2
9 11
1 3
9 9
2 3
6 8
2 3
5 8
2 3
7 11
1 4
7 13
1 4
2 8
0 5 11 18
2 4
9 19

a 2 metres de la línia de gol:
2-0. Nou gerro d’aigua freda.
Aquest gol va fer que el CFI
augmentés el ritme, i així al minut 60 va venir el gol d’Isidre,
màxim golejador aquesta temporada. Sobretot va ser a partir
d’aquest moment quant el CFI
va crear més perill; minut 65
xut de Sergi que Isidre quasi
desvia a gol; minut 68 gran xut
d’Iker que el porter de l’Efac
torna a treure de manera molt
afortunada...
I quan semblava que l’empat
era a punt d’arribar, contraatac
de l’Efac, i amb jugada puja el
final 3-1 al marcador; xut centrat i fort que Cesc no arriba a
aturar. Al minut 73 podem assenyalar un gol anul·lat a An-

selm per fora de joc.
Partit estrany on a l’inici semblava que el CFI era molt superior, però que les jugades a
pilota parada o centrades sens
aparent perill continuen condemnant als Blaus a posicions
de perill. El CFI ha de posar solució a aquest problema, seguir
amb els seu joc característic, no
baixar la intensitat i pressió , i
diumenge aconseguir la victòria front el Lleida B.
Porter: Cesc. Defenses: Sergi,
Lliró, Matías, Baraldés. Mitjos:
Pau, De Melo, Fran. Davanters:
Joan Redondo, Isidre, Martí
Just. Canvis: Min 45: Bernat per
Matías, i Anselm per Joan. Min:
65: Iker per Pau, i Álvaro per De
Melo.

Golejada del Montserrat al Prat Delta (4-1)
FUTBOL / F. ESPLUGAS (UEM)

tit a partit, cada cosa en el seu
temps, avui festa, la propera,
està per venir.
U.D. Montserrat; Joan, Marimon, Xavi, Rachid, Adrian
(Richard), Tutusaus (Pallarés),
El Gharrass, Gerard, Àlex (Hadri), Perea (Ariza), David Valle.
Àrbitre. Gerard Rubiralta.
Proper partit. Dissabte a Cornellà, 18 hores, davant Fontsanta
Fatjó. No hi han rivals, és futbol.

a cara bona va tornar
després del negatiu resultat de la setmana
passada en front del Can Vidalet. El fortí de Les Comes, es
va mostrar un altre vegada, en
una primera meitat en que als 5
minuts els locals encaixaven el 0
a 1, obra de Carlos. No estaven,
massa fins els nois de “vermell”,

oportunitats de gol, algunes, els
porters, molt bé, l’encert, no
gaire, fins la mitja part, nervis i
voler fer be les coses que no sortien. Peró la segona part, allò va
ser un recital de tot i bo, en el
47, penal a favor dels Montserratins, llençat, l’atura el porter
visitant i Rachid, que estava on
tenia que estar, remata el refús e
iguala el marcador. El mes difícil estava fet. A partir d’aquí co-

futbol 4A CATALANA G7

Un punt més per al CFI femení

L

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 6
Olivella
Sitges
Sant Cugat S.
Hortonenc
Begues
Martinenca
Piera
Riudebitlles
La Munia
			
1 Anoia
2 Sitges
3 Joventut Rib.
4 Begues
5 Òdena
6 La Munia
7 Hortonenc
8 Calaf
9 Sant Pere M.
10 Suburense B
11 Piera
12 Cubelles
13 Riudebitlles
14 Martinenca
15 Hostalets
16 Olivella
17 Sant Cugat S.
18 Carme

gran pressió al davant d’Isidre
primer, acompanyat per Anselm en la segona part. Així en el
minut 23, Isidre va fer un gran
rematada de cap, que quan ja
tothom “cantava” el gol, el porter de l’Efac va treure “miraculosament” de la mateixa creueta.
En el minut 30 , Martí Just es va
escapolir de la defensa Local, i
quant ja era dins l’àrea va caure
per la pressió del defensa que el
seguia; l’àrbitre, que sempre és
qui decideix, va entendre que
no hi havia res a senyalar.
Al minut 35, en un contraatac
de l’Efac, perillós xut de fora
l’àrea que Cesc va rebutjar amb
els peus a córner.
Cal assenyalar que la precipitació igualadina va fer canviar la
manera de joc a què ens té acostumats, passant del joc trenat i
combinatiu, a pilotes llargues
cercant el joc directe. I el previsible joc a pilota llarga de l’Efac
es va convertir en contraatacs
portats a terme pels hàbils davanters lleidatans.
A la represa, de nou i van...,
córner al segon pal , ningú del
CFI reacciona i de cop de cap

Jornada 4
Ateneu Ig.
Rebrot
San Mauro B
La Torre Cl.
Cabrera
Fatima
Jorba
La Pobla Cl.
			
1 San Mauro B
2 Ateneu Ig.
3 Capellades
4 Fatima
5 La Torre Cl.
6 La Pobla Cl.
7 La Llacuna
8 Tous
9 Jorba
10 Rebrot
11 Cabrera
12 La Paz
13 Vallbona
14 Montbui
15 Montserrat B
16 Masquefa

3-2
1-1
1-0
3-0
4-4
3-1
5-1
1-1
Pt. G
12 4
10 3
9 3
9 3
7 2
7 2
6 1
5 1
5 1
5 1
5 1
4 1
2 0
1 0
0 0
0 0

Jornada 5
Rebrot-Jorba
La Paz-Pobla Cl.
Tous-San Mauro B
Capellades-Fàtima
Montbui-Ateneu
Montserrat B-Torre Cl.
Masquefa-Cabrera
Vallbona-La Llacuna

FUTBOL / LA VEU

Montserrat B
Vallbona
Capellades
Masquefa
La Llacuna
Montbui
La Paz
Tous
E
0
1
0
0
1
1
3
2
2
2
2
1
2
1
0
0

P
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
2
2
3
4
4

Gf
10
12
11
12
10
9
10
6
8
7
8
7
3
3
5
2

Gc
1
4
5
8
5
4
7
4
7
9
11
10
10
12
11
15

U

n punt més. L’Igualada va empatar davant
l’Europa en un partit
amb una primera part trepidant i que fins el final estigué
obert amb ambdós equips
amb el clar objectiu d’endur-se la victòria.
Primers 45 minuts molt interessants des del punt de vista
tàctic, on les jugadores de Jordi Torres cediren la iniciativa a
l’Europa per sortir amb ràpids
contracops després de recuperació. Paradoxalment però, els
gols locals vingueren d’estratègia. Primer fou Marta Cubí
qui molt atenta aprofità un

mença la “festa”, 56 minuts, jugada banda esquerra i Tutusaus,
al fons de la porteria visitant,
2 a 1. El míster del Prat, fa tres
canvis de cop, però res de res,
73 minuts Adrian, en ple atac
local posa el 3 a 1. Els visitants
es donaren compte que aquest
equip, no s’ha està de marcar els
que pugui i la cirera del pastis,
en el 77 la posava Perea amb el
4 a 1. No em cansaré de dir, par-

mal blocatge d’Aguilar i després fou Miriam Solias amb
una excel·lent execució de falta directa. Entremig les escapolades havien igualat amb un
penal transformat per Fuentes
i ja al límit del descans, A.
Porta assolia de cap el què al
cap i a la fi seria definitiu 2 a 2.
Al segon temps, ambdós
equips baixaren el ritme, defensaren més enrere i intentaren minimitzar els errors.
Amb tot però, en els darrers
20 minuts el partit es tornà
a obrir, i els canvis locals donaren més profunditat. Així
les blaves disposaren de dues
bones oportunitats per desfer
la igualtat i endur-se els tres

punts.
Diumenge vinent l’Igualada
rebrà el Son Sardina balear a
la 1 del migdia. Abans però,
desplaçament aquest dimecres
a Manacor per enfrontar-se al
Porto Cristo.
Igualada: Noélia Garcia, Esther Soler, Elena Alert (Carla
Navarro, 57’), Aina Vall, Júlia
Tomàs (Jana Marimon, 46’),
Miriam Solias, Jéssica Pablos,
Laura Ribas (Pilar Puig, 67’),
Núria Miquel (Araceli Barroso, 79’), Marta Cubí i Marina
Salanova.
Gols: 1-0 Marta Cubí (9’). 1-1
Fuentes (p) (12’). 2-1 Miriam Solias (16’). 2-2 A. Porta
(44´)
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Jordi Sala als Sis Dies
d’Enduro a Navarra

Derrota en els darrers minuts de
l’Igualada FHCP davant el Vilanova

MOTOR / LA VEU

HOQUEI FEMENÍ / LA VEU

E

L

l jove pilot Jordi Sala
del Moto Club Igualada ha estat seleccionat per la RFME per formar
part de l’equip Junior Club
i representar a Espanya durant la pròxima setmana.
Són els fruits de la progressió
d’aquesta temporada després de realitzar el Mundial
d’Enduro i ser el guanyador
absolut a la última prova del
Campionat d’Espanya de Santiago de Compostela durant
els dos dies consecutius a la
seva categoria La Comunitat de Navarra, en concret
el municipi de Los Arcos i el
Circuit de Navarra reben durant la setmana del 11 al 16
d’Octubre la mítica cursa dels
6 dies internacionals d’enduro –ISDE-, una cursa que ve
a ser com les olimpiades del
motor, que torna a Espanya
després de setze anys. Es una
competició internacional on
participen aproximadament
800 pilots vinguts d’arreu del
mon, amb formacions d’equip
de tres corredors, que durant

5 dies consecutius hauran de
fer un traçat per dia d’uns
200 km circulant per trams de
carreteres, pistes i senders i 6
proves especials cronometrades, i l’últim dia reservat a la
prova de motocròs. Els actes
ja comencen el diumenge dia
9 amb el desfile i presentació dels equips participants a
la prova, acte que tindrà lloc
a Pamplona. Des d’aquí en
Jordi agraeix el suport rebut
aquesta temporada a Moto
Club Igualada, RFME, Ktm,
WP-Eric Augé, Castrol, Tuga
Wear, Cs Grup, Mx Arvi i
Motobuykers.

Derrota i bon futbol de l’AVI

’Igualada Femení HCP
s’acomiada sense puntuar a la Copa Esports
Penedès. Aquest torneig, format per equips de l’Oklliga a
excepció de les igualadines, ha
servit per treballar sistemes i
jugades que l’equip igualadí
ja posa en pràctica en la competició de lliga, que ja ha començat, i amb bons resultats,
a Nacional Catalana. Les anoienques han disputat un partit
amb victòria contra l’HC Palau, i tenen a mitges el d’Olesa
de Montserrat que es va suspendre al descans per la pluja
i amb el marcador favorable.
Pel que fa al partit contra el CP
Vilanova, les locals van disputar un bon matx. La bona
defensa i les excel·lents actuacions de la portera igualadina,
Laia Navarrete, va descentrar
a les vilanovines que, en els
darrers minuts del partit, van
aconseguir el gol de la victòria
gràcies a un rebot de la bola a
la cara d’una jugadora local.
Les noies de Jacob Compte
i Marta Soler van complicar
molt el partit a les vilanovines
i fins i tot podien haver guanyat d’haver aprofitat les ocasions que es van presentar.

Va debutar al primer equip
la jove Carla Claramunt amb
una bona i meritòria actuació.
També va tornar a tenir els
seus minuts la Cristina Riba;
la jove i talentosa portera
igualadina va tenir també una
bona actuació.
Gràcies als partits de la Copa
Esports Penedès, l’equip igualadí ha pogut posar a la pràctica diferents sistemes i jugades
que, des de l’inici de la pretemporada porten treballant i
ha donat minuts a jugadores i
porteres que van agafant cada
setmana un nivell més alt.
IGUALADA FHCP Laia Navarrete -P-, Elba Garreta,
Sheila Torres , Laura Torres i
Nerea Ramírez. També Carla
Claramunt, Núria Fernàndez

i Cristina Riba -P-. Entrenadors: Jacob Compte i Marta
Soler.
D’altra banda, l’equip del 1a
Catalana va guanyar al HC
Palau (5-2) en un bon partit
de les locals i gràcies als gols
de la Nerea, la Laia i la Paula.
Les igualadines ocupen la 3a
posició de la classificació.
Però l’equip que encapçala la
classificació del seu grup és
el del FEM16 entrenat per la
Marta Soler. El Nítidus Igualada FHCP, després de superar
clarament a la UE La Garriga
amb un 8-0, lidera en solitari
el seu grup 5.
El FemBenjamí ha pres la segona posició del grup al CP
Monjos després de superar-lo
a domicili per un 6-11.

Comença la temporada
per a l’Igualada Vòlei Club

FUTBOL VETERÀ / JOAN TORT

S

egon partit del calendari
que enfrontava els amfitrions amb el Terrassa, ja
que la primera jornada és va
ajornar per indisposició dels
Sants. Bon partit dels blaus
que van portar la iniciativa
durant els noranta minuts i
fruit d’aquesta arribà el gol
mes matiner de la jornada,
minut 4 contra igualadina
que condueix Rober Bringa
que veient la arribada de Pau
avançava als locals 1-0. Responen els egarencs al minut
13, amb una falta a la frontal
de l’àrea, el meta blau Diego
atura el perill. Insisteixen els

egarencs i en ràpid contracop
igualen el matx 1-1, abans de
concloure la primera meitat
bona i elaborada jugada visitant que fa marxar al vestidor
amb avantatge en el marcador 1-2. En la segona meitat
sortiren els blaus disposats a
remuntar el marcador advers,
però és va topar amb un Terrassa ben situat. Amb dues ràpides, precises i letals contres,
minuts 73 i 80 van eixamplar
el marcador final 1-4.
AVI: Diego, Farré, Manel C. Pep,
Toro, Canals, Ivan, Pau, Enric,
Xavi C., Rober B., Solís, Quim,
Costa, Sevilla, Calsina, a la banqueta Ramonet i Xavi Moyes

VOLEIBOL / LA VEU

D

issabte al vespre el
sènior masculí de
l’Igualada
Vòlei
Club va iniciar la temporada 2016/2017 en el grup 2
de la segona divisió catalana.
L’equip igualadí es va enfrontar al CV Cunit, un rival amb
experiència que va acabar la
temporada passada en la part
alta de la classificació. El partit
va acabar amb un marcador

de 0 sets a 3 (18-25/17-25/2025) favorable als tarragonins.
Els locals no van trobar la
continuïtat en el joc que els
premetés situar-se per davant
al marcador i en cada set van
patir una ratxa d’errades que
els van penalitzar.
El proper partit de l’IVC serà
aquest cap de setmana al pista
del CV Viladecans, on intentaran sumar la seva primera
victòria.
Pel que fa al Juvenil Masculi,

el Jm va rebre en el primer
partit al FCB, creant una expectació molt gran per els
socis i aficionats del volei de
la comarca. Com s’esperava
va ser un partit on els nervis inicials dels igualadins
va fer que comencin molt
bloquejats donada l’entitat
del rival, no va ser fins el
tercer temps on es va veure
el potencial dels jugadors
de l’IVC; el tanteig va ser de
5-25/8-25/19-25.
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Dissabte, jornada
gratuïta sobre el
CrossFit i el TriVolle
a Igualada
Vols veure els millors atletes del Box CrossFit Igualada
competint per veure qui està
en millor forma? Diferents nivells. Vols veure com es juga al
joc de moda, el TriVolle?
El dia 15 d’octubre (tot el dia)
CrossFit Igualada celebra el
el 2n aniversari i et conviden
a tu, la família i els teus amics
a veure la competició. Patrocinat per Fittest Frakest i TriVolle Community. Matí:
10h - 13h Competició TriVolle
11:30h Joc Estirar la corda
obert a tothom.
12h - Wod Pares i fills. Si algú
ho vol provar només ha de reservar a través del mail: info@
crossfitigualada.com
Tarda:
17h - 22h
17:30 Final Equips (mixtes)
18:30 Final Principiants
(Home i Dona)
19:30 Final Scaled (Home i
Dona)
20:30 Final TriVolle
21:00 Final Rx (Home)
21:30 Entrega de Premis.

Resultats dels
equips de l’Igualada
Hoquei Línia
Igualada 0 - Castellbisbal A 11
Jugadors: Adam Gracia, Gabriel Walker, Albert Muntadas,
Albert Mudarra, Hector Rodriguez, Eric Gamboa, Marc
Valls, Isaac Robles, Roger Mas,
Oriol Morera. Porters: Joan
Carles Santano, Oriol Sanchez. Difícil partit del sènior
masculí el viscut diumenge
passat davant d’un dels rivals
més poderosos i que està signant un inici de temporada
estratosfèric. Altres resultats:
Prebenj.: Igualada 15-Castellbisbal 4
Jugadors: Iker Jiménez (9), Toni Bande (4), Adrià Búrria (2), Santi Solano,
Enoc Soler, Roger Marcos, Oriol Marcos, Arnau Pujolà, Marc Roig
Porter: Albert Solano.
Benjamí: Igualada 4 -Castellbisbal 0
Jugadors: Toni Bandé, Ot Sánchez, Iker
Jiménez, Biel Guerrero, Judith López,
Marc Hueva, Joan Roig, Biel Gelabert,
Marc Fusté. Porter: Yeray Lorenzo.
Aleví A: Igualada 12-Castellbisbal 2
Jugadors: Laia Mercadé, Àlex Sánchez,
Arnau Santano, Marc Camarero, Lluís Torras, Marc Fusté, Nil Alonso, Eric
Lorenzo.
Porter: Yeray Lorenzo.
Aleví B: Gadex 10-Igualada 2
Jugadors: Martí Roig, Biel Segura, Sergi
Gelabert, Unai Guerrero, Jan Gamboa,
Ian López, Julián Carrasco. Porter:
Unai Gracia.
Infantil: Igualada 0-Cent Patins B 6
Jugadors: Alex Sanchez, Ian Lopez, Biel
Segura, Julian Carrasco, Lluis Torras,
Alex Cano, Jan Gamboa, Arnau Santano, Marc Camarero.
Porter: Martí Sabaté.
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El CBI perd a Quart (82-60) i
segueix sense guanyar a l’EBA
BÀSQUET / LA VEU

E

l partit s’iniciava amb
un joc molt dur per
part dels jugadors locals, que no deixaven respirar
als igualadins. Una forta defensa dels jugadors de Quart,
provocava la pèrdua de pilotes
de l’equip blau, que trobava
cada vegada més dificultats
per poder arribar a trobar situacions de bàsquets fàcils.
Poc a poc,anaven trobant el
seu camí per poder millorar
el quart i retallar distàncies. El
primer parcial va ser de 22-12.
En el segon quart, els jugadors de l’equip local seguien
en un alt ritme defensiu que
els ajudava a recuperar pilotes i poder encarar el partit de
nou al seu favor. Poc a poc els
igualadins recuperaven el seu
encert i superaven l’anotació
del quart anterior. La primera part va condicionar el partit contra un equip que ja es
mostrava molt superior, igual
que l’any passat. Va ser una
sortida molt dura, tot i així
millor que la passada temporada. El segon parcial va ser de
23-16, que feia un marcador a
la mitja part de 45-28.
Després del descans, els igualadins sortien amb molta força, amb una defensa més dura
que durant la primera part,
que els ajudava a recuperar
distàncies en el marcador.
Una recuperació dels jugadors de Jordi Martí, ajudava a
veure d’altre manera el partit.
L’encert i la reducció dels errors ajudava a poder guanyar
l’únic quart. El tercer parcial
va ser de 21-23, que col·locava un resultat al marcador de
66-51.
En l’últim quart, l’encert dels
dos equips es va reduir a causa
de la pèrdua de pilotes i el poc
encert. Finalment, l’últim parcial va ser de 16-9.
CB Quart-Germans Cruz: R.
Dos Santos (10), J. Bataller
(12), E. Camós (6), A. Masllorens (11), M. Serra (0), E. Jimenez (18), M. Martorell (0),
P. Vila (6), M. Lozano (4), BJ.
Kanis (15).
Physic CB Igualada A: R. Riu
(0), E. Burgès (4), M. Moliner
(6), J. Torres (11), M. Benito
(-), C. Fons (6), MA. Garcia
(8), A. Gual (12), X. Creus (2),
S. Laguarta (0), E. Tejero (6),
P. Camí (5).
Parcials: 22-12, 23-16 (45-28),

Imatge del darrer partit del CBI jugat a les Comes. / JOAN GUASCH

21-23 (66-51), 16-9 (82-60).
El Cerdanyola no dóna
opcions al CBI femení
Tercer partit de les igualadines
i derrota a casa d’un Cerdanyola que no ha donat opcions en cap moment (54-39).
Els 4 primers minuts han estat
un intercanvi de cistelles per
part dels dos equips. Les noies del sènior trobaven moltes
situacions sota cistella, però
no anotaven. Desprès d’una
bola recuperada per Santa
Carrasco, Núria Soler acaba
el contraatac amb un triple
que empata el partit (9-9), i
fa aixecar la banqueta de les
noies de l’Igualada. Ens anem
a l’ultim minut del quart a un
punt de les locals, competint
cada pilota, cada defensa, i es
Belen Armengol que amb un
triple ens torna a fer aixecar
de la banqueta i posar-nos per
davant. S’arriba al final del
primer quart amb un parcial
de 14-14.
Les noies de l’Igualada comencen el segon quart cometen errades que el Cerdanyola
no perdona. Aquestes també
aprofitaven tots els tirs lliures
que tiraven, ja que les igualadines es posaven amb bandera pocs minuts després de
començar el quart. Tot i això,
Berta Sellares en fica un altre
cop al partit amb un triple
(17-17). Tot i estar dins del
partit el poc balanç defensiu
de les igualadines determinava
el ritme del partit. A falta d’un

minut 1 Cerdanyola no perdona i segueix anotant tirs lliures. Finalment el segon parcial
va ser de 14-7, que col·locava
un resultat total a la mitja part
de 28-21.
A la represa del partit, tot i la
poca diferència en el marcador, les igualadines han sortit
amb molta actitud a l’hora de
defensar i un basquet de Mariona enscol.loca a només 5
punts de les locals. La pèrdua
de dues pilotes, una acabada
amb triple i l’altre amb una
cistella de dos, va condemnar
a les igualadines (36-23). Desprès d’un minut demanat per
en Pep Piqueras, les Igualadines treuen caràcter i contestem amb un triple de Mariona
Teixidor. El tercer parcial va
ser de 15-12, que situava un
marcador de 43-33.
En el darrer quart les visitants
van lluitar i ho van intentar
però no va sortir absolutament res. Errors greus defensius i errades de cara cistella
amb un baix percentatge de
tir, van portar a la segona derrota de les noies del Club Basquet Igualada. L’últim parcial
va ser de 11-6.
CBF Cerdanyola-Vila Universitaria: B. Garcia (10), M. Garcia (-), L. Yii (-), C. Perez (8),
M. Jimenez (12), S. Marcelo
(4), M. Arbizu (0), C. Molina
(14), A. Casademont (5), A.
Benedicto (-), J. Mungo (1),
M. Aguilar (-).
Physic CB Igualada: C. Carner
(6), E. Roda (-), N. Soler (7),

J. Lamolla (6), M. Jane (5), M.
Amatlle (-), B. Sellarès (3), M.
Fernandez (-),B. Armengol
(3), M. Teixidó (7), E. Freixes
(0), S. Carrasco (2).
Parcials: 14-14, 14-7 (28-21),
15-12 (43-33), 11-6 (54-39).

Bàsquet - Lliga EBA - Gr. C
Jornada 2
Castelldefels-Barberà
Mollet - Palma Air Europa
Sant Adrià - Pardinyes Lleida
Quart-Physic Igualada
Morabanc Andorra B-Cerdanyola
Basquet Sitges-Valls Nutrion
El Masnou-Muro Basket Academy
1 Quart
2 Basquet Sitges
3 Barberà
4 Palma Air Eur.
5 Valls
6 Sant Adrià
7 Andorra B
8 Mollet
9 El Masnou
10 Lleida
11 Castelldefels
12 Muro
13 Igualada
14 Cerdanyola

Pj
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

G
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

P
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

Pf
164
144
138
171
134
157
136
175
139
168
142
132
126
120

Pc
121
126
124
166
128
151
131
172
138
173
150
154
156
156

61-68
85-89
83-85
82-60
74-59
66-62
76-68
Pt
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2

+2
+2
+2
+2
-1
-1
+1
-1
+1
+1
-2
-2
-2
-2

Jornada 3
Barberà-Muro Basket
Valls-El Masnou Basquetbol
Cerdanyola Al Dia-Basquet Sitges
Physic Igualada-Andorra B dia 15, 19.45h
Pardinyes Lleida-QuartPalma Air Europa-Sant Adrià
Castelldefels-Mollet

Bàsquet - Copa CAT Fem.
Jornada 4
CN Terrassa-Tarragona
Jet Qsport-Arenys Basquet
Sese-Platges Mataró
Cerdanyola-Physic Igualada
Granollers-Barça Cbs
1 Barça Cbs
2 Platges Mataro
3 Jet Qsport
4 Physic Igualada
5 CN Terrassa
6 Cerdanyola
7 Arenys Basquet
8 Granollers
9 Tarragona
10 Sese

Pj
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4

50-47
64-62
61-69
54-39
53-79

G P		 Pf Pc Pt
4 0		 267 207 8
4 0		 241 200 8
2 2		 227 222 6
2 2		205 221 6
2 2		 197 223 6
2 1		178 155 5
1 3		246 247 5
1 3		 209 259 5
1 2		171 162 4
0 4		205 250 4

Jornada 5
Tarragona-Barça Cbs
Physic Igualada-Granollers
Platges Mataró-Cerdanyola
Arenys Basquet-Sese
CN Terrassa-Jet Qsport

dia 15, 18h
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El benjamí i l’infantil de l’Igualada
Club Gimnàstic: un exemple a seguir
GIMNÀSTICA / ICG

F
El CE Montbui, en
competició a Figueres
GIMNÀSTICA / LA VEU

D

issabte dia 1 d’octubre va tindre lloc
a Figueres la 1ª Fase
Classificatori de conjunts cadet base, per al campionat
d’Espanya, que es celebrará
del 8 al 13 de Novembre a Valladolid. El conjunt base del

CE Montbui format per Aida
Morales, Alba Bosch, Ana Ballet, Júlia Rubio i Martina Gras
s’han classificat per competir
al campionat d’Espanya.
La progressió i la minimització dels errors del seus exercicis han millorat en cadascuna
de les competicions.

Carlota Díaz-Guerra
guanya la Lliga Trail Kids
MUNTANYA / LA VEU

A

l llarg de la temporada 2016, s’ha celebrat
en el calendari català
de curses de muntanya, la primera lliga de curses de muntanya per categories inferiors,
la lliga Mussvital Kids Trail.
La lliga estava formada per
cinc proves: la Collserola Trail
Kids, la KT Bcn, la Mola Trail,
la Berga Trail i la Pirineus XS
i les classificacions es feien
d’acord amb els tres millors
resultats en les cinc proves.
La corredora igualadina de
l’escola esportiva del CERRR
Igualada, que va començar a
córrer en muntanya a finals

3a Nacional: Borges Blanques 1-CTAI Igualada 5. Segona victòria consecutiva del
nostre equip, que amb molt
autoritat va guanyar al local
del potent equip de Borges.

com l’honestedat, la generositat i la fidelitat són claus.
Aquest conjunt ja va triomfar
en la tercera edició del campionat AEGC de gimnàstica
estètica de Catalunya, que es
va fer a Barcelona el 14 de
Juny . En aquest torneig autonòmic de prestigi de gimnàstica estètica, l’infantil va ser
subcampió.
L’any 2014 en el Campionat
nacional va aconseguir un
quart lloc a molt poca distancia del tercer.
El conjunt de les benjamines

segueix el mateix camí, amb
només 8 anys ja en porten
3 competint i per segon any
consecutiu competeix a copa
catalana de la que l’any passat van ser terceres a la final. El
conjunt benjamí està integrat
per: Mar Vazquez, Martina Espinalt, Gina Castelltort, Paula
Salas i Laia Sánchez
Aquest dissabte les veurem
altre cop sobre el tapís en el
Campionat de Gimnàstica
Rítmica de conjunts en aparell a Sant Cugat.

La Duetrail va transformar
els quilòmetres en somriures
CURSES / LA VEU

de la temporada passada, ha
demostrat que té un gran futur en el trail, després d’imposar-se a la lliga amb una gran
autoritat.
La Carlota va participar en
quatre de les cinc proves de la
lliga, guanyant en totes quatre
i proclamant-se així guanyadora de la categoria infantil.

Resultats del CPPI

TENNIS TAULA / LA VEU

a vuit anys, des del 2009,
que el conjunt infantil
de gimnàstica rítmica i
estètica treballen i podem dir
també, que creixen juntes. El
conjunt infantil està integrat
per 9 gimnastes; Dana Pijoan,
Sheila Garcia, Carla Cervera,
Violeta Aguilera, Mariel.la Espinalt, Alina Gili, Marta Alonso i Lia Vidal.
Així com expliquen amb entusiasme les seves entrenadores Maite Sanchez, Marta
Trenado i Laura Martínez, son
ja vuit anys compartint vivències, les han vist créixer, han
estat al costat en moments
d’èxit però també de desànim,
les han vist riure i també plorar. Pots sentir les emocions a
flor de pell quan parlen d’elles
doncs són uns anys que no
canviarien per res del món.
És un autèntic plaer treballar
amb elles expliquen, son molt
treballadores, exigents amb
elles mateixes, molt perseverants i d’una gran vàlua personal, l’èxit en el seu treball és
possible gràcies a això, valors

Daniel Luco (2), Roger Domingo (2) i Ricard Alert (1)
2a. Provincial. Vilanova G. 4
Igualada 2. Derrota inesperada a Vilanova i la Geltrú contra un equip de inferior nivell.
Bernat Luco (1), Carles Contreras (1) i Joan Moriana

E

l passat diumenge dia 9
d’octubre va tenir lloc
per primera vegada a
Vilanova del Camí la III edició
de la Duetrail dins de l’Anoia
Race Tour, que també aterrava
al parc fluvial vilanoví.
Més de 300 corredors van participar a la cursa de muntanya
per parelles que té un caire social i solidari. Enguany la cursa se sumava a la campanya
del quilòmetres per somriures de la Fundació Theodora
i Eurotaller. L’objectiu era el
d’aconseguir el major nombre
de visites als centres hospitalaris per part dels Doctors somriures. Es van realitzar dues
curses, la general d’adults amb
un recorregut de 12Km i també una cursa infantil d’1,6Km
de distància.
Categoria masculina:
1rs.: Albert Ferrer Bacardit
i Joan Rosich Llorach (UECAnoia-Tuga) 53’03”; 2ns.:
Angel Sevilla Martos i Toni
Ocaña Montes (Vilaruners)
55’ 13”; 3rs.: Daniel Baraldés i
Albert Sabater (CAI Petromi-

ralles) 55’ 59”.
Categoria femenina:
1res.: Marta Segura Rius i
Rosa Maria Nieto Zamora (UECAnoia) 1h08’52;
2nes.: Marta Rey Benito i Sonia Guerrero (CAI Popular)
1h18’46”; 3res.: Paulina Ferre
i Laura Piñol -1h18’48’’Categoria mixta:
1rs.: Isma Molina i Mayte
Colmenarejo (Trail Tarraco/
UEC) 1h02’02”; 2ns.: Amador
Martinez i Paqui Perez Leiva
(CAI Petromiralles)1h05’34”;
3rs.s: Mª Teresa Segués i Manel Pareja (Esquaix/Sansasuatot) 1h07’3’’.
Des de l’organització es fa
una valoració molt positiva,

es confirma que la cursa ha
aconseguit recaptar diners per
realitzar més de 140 visites a
centres hospitalaris dels doctors somriures.
Es vol agrair el suport de
l’àrea d’esports de Vilanova
del Camí, participants i patrocinadors i col·laboradors;
Eurotaller-Odenauto, Punto Blanco, Afflelou Igualada,
Born by Cala, Drogueria Riba,
Copisteria Comarca, Teràpies
Therana, Mont Salut, Aneto,
Fundació Theodora i a l’escola superior d’art i disseny
Ondara de Tàrrega pel disseny
i confecció dels trofeus artesanals.
Més resultats a duetrail.com
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Mala sort de Nani Roma El revolt d’Esblada, protagonista
al RallyRACC Catalunya
i Àlex Haro al Marroc
MOTOR / JMV

Amb una durada de cinc dies
es va disputar el ral·li del Marroc amb la participació del pilot osonenc Nani Roma copilotat per l’odenenc Àlex Haro
de Moto Club Igualada amb
Toyota.
Molt bona la seva participació
en aquesta dura prova durant
les quatre primeres etapes i
quan estaven classificats en
una brillant tercera posició, va
ser a la darrera etapa que van
patir el doble tancament de
transmissió i que els va situar
en la sisena posició final.
Al final del ral·li Roma i Haro
comentaven: “Al final, el resum és positiu. Tenim un cotxe molt competitiu i el treball
que vam fer al Marroc la setmana prèvia al ral·li ha resultat molt bo. El cotxe té un súper nivell i ara hem de seguir
treballant perquè aquestes petites coses no passin al Dakar.
En cert punt, va bé que passin

ara. Sabíem els quilòmetres
que teníem amb aquestes peces, pensàvem que podíem fer
una mica més, perquè vam
fer test més la carrera amb les
mateixes peces i teòricament
havien d’aguantar més, però
amb l’increment del ritme del
cotxe han aguantat menys.
Això és una bona dada per a
nosaltres, que ens va a fer millors en el futur, però que ara
ha estat una putada. Però és
el que hi ha. Hem d’agrair als
nostres mecànics de l’equip
que estan molt motivats i que
han fet un gran treball. Ens
hem quedat sense podi, sense
un bon resultat, però al final
hem de buscar la part bona
d’aquesta setmana “.
Aquest ral·li marroquí va ser
guanyat per Nasser Al Attiyah
i Matthieu Baumel també amb
Toyota, Ara Nani Roma i Àlex
Haro continuaran la seva preparació pel seu gran objectiu
com és el Dakar 2017.

Angel Bonavida i Anna
Tallada guanyen l’Open
d’Asfalt
MOTOR / LA VEU

E

l passat dissabte dia 1
d’Octubre es va dur a
terme la penúltima prova de la temporada sobre asfalt
puntuable per la Copa de Catalunya de Ral·lis d’Asfalt, l’Open
Bridgestone i el Trofeu Júnior
de Ral·lisprints d’asfalt, a més
de la Copa de Catalunya de Regularitat Sport i Super Sport. El
Ral·li de Valls, que arribava a la
seva setena edició, va aplegar
una setantena de vehicles.
L’Equip del Moto Club Igualada format per Àngel Bonavida
i Anna Tallada, amb un Citroën Saxo VTS, van ser segons
absoluts de la Categoria Open,
posició amb la qual s’asseguraven el títol del Campionat 2016.
Bonavida-Tallada van sortir
del Valls amb l’objectiu clar de
poder finalitzar el mes amunt
possible a la classificació, i després de patir un petit incident al
segon tram del dia, l’anomenat
“Farena”, aconseguien finalitzar la primera secció en tercera
posició. Des d’aleshores l’Equip
patrocinat per Citroën Futurauto va anar agafant el bon
ritme fins a situar-se en segona
posició entre els Open, lloc que

els hi va valer per proclamar-se
Campions de l’especialitat.
L’Equip Igualadí, en unes declaracions al finalitzar la cursa,
es mostrava molt content del
resultat i ja començava a pensar en nous plans per la propera
temporada. Bonavida, a mes, va
finalitzar en la 18ª posició de la
General i va ser el guanyador de
la Categoria Open 1, reservada
per a vehicles de producció.
Mario Acosta i Jonathan Gonzalez va ser un altre equip del
Moto Club Igualada que van
participar a Valls, i ho van fer
de manera brillant finalitzant
en una meritòria 10ª posició de
general amb el seu Citroën Saxo
VTS de grup A. Acosta-Gonzalez van guanyar, a mes, amb
autoritat el Grup ER.
Els incombustibles Joan Morros
i Carles Planell, del MCI, amb el
seu Volkswagen Golf GTI finalitzaven en la 17ª posició scratx i
guanyant en el Grup d’Històrics
Legend.
Pel que fa a l’especialitat de Regularitat, l’Equip del MCI format per Joan Miquel Sanchez i
Joan Font, amb un Volkswagen
Golf GTI, van finalitzar segons
en la Súper Sport i van ser primers del grup H1.

MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

L’únic ral·li puntuable pel
campionat del món que es
disputa a l’estat espanyol tindrà per escenari com ja es habitual cada any les carreteres
asfaltades i camins de terra
catalans, el RallyRACC Catalunya-Costa Daurada, que a la
vegada és l’única prova del calendari mundial que és mixt,
o sigui amb trams d’asfalt i de
terra.
Ahir a la tarda es va disputar
un curt tram urbà a Barcelona
i serà avui divendres a partir
d’un quart de nou del matí
quan comenci a Salou l’etapa amb trams de terra i mixt,
concretament els trams seran
els de Caseres, Bot i Terra Alta
a fer dues vegades cadascun
d’ells.
Demà dissabte serà quan el ral.
li estarà tocar de l’Anoia amb
el tram anomenat Querol, que
comença a Pontils i acaba a
Pont d’Armentera amb el revolt a dretes d’Esblada, sens
dubte un dels revolts més emblemàtics del ral.li. El tram de
Querol es farà dues vegades,
el primer serà a partir de les
10h.21’ i el segon a partir de
les 15h.29’. A més demà tam-

El RallyRACC ja rutlla per les carreteres catalanes. Foto Jordi Vidal.

bé es disputaran els trams de
Vilaplana, Alcover-Capafonts
i el Montmell, els dos últims
dues vegades.
I per acabar, l’etapa del diumenge tindrà dos trams
d’asfalt a fer dues vegades
cadascun, els de Pratdip i Duesaigües. En el RallyRACC hi
ha moltes possibilitats que el

pilot francès Sébastien Ogier
copilotat per Julien Ingrassia es proclami campió, aixó
com Volkswagen ho faci al
de marques. I si això serà al
WRC, també a WRC2 i WRC3
començaran a clarificar-se les
posicions capdavanteres de
cara als dos ral.lis finals de la
Gran Bretanya i Austràlia.

Josep Basols/Jordi Mercader segons
absoluts i Eduard Forés/David Usón
primers del grup N al ral.li Extremadura
MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

P

untuable pel campionat estatal de ral.lis
de terra es va disputar
organitzat per l’Escuderia Plasencia la setena edició del Ral.
li Nord d’Extremadura amb la
participació de dos igualadins
de Moto Club Igualada.
Un equip era el format per Josep Basols i Jordi Mercader de
La Bisbal de l’Empordà amb
Citroën DS 3 RS i l’altre el
formaven el pilot vallesà Eduard Forés copilotat per David
Usón amb Mitsubishi EVO X.
El ral·li constava de quatre
trams cronometrats que es
repetien una vegada cadascun
d’ells, amb la pols que va ser la
gran protagonista de la jornada. Basols i Mercader van fer
un ral·li molt positiu tram a
tram que els va portar a aconseguir un excel·lent segon lloc
absolut i amb possibilitats re-

Els igualadins Josep Basols i David Usón a la sortida protocolària
del ral.li a Plasencia

als de fer-se amb el subcampionat estatal. Josep Basols en
els tres ral·lis que ha participat
amb aquest cotxe ha pujat
sempre al podi amb dues segones posicions i una tercera.
Pel que fa a Forés i Usón van
tornar a repetir victòria, assolint el primer lloc al grup N,
categoria en les que es poden
proclamar campions estatals
com ja ho van fer la tempora-

da 2014.
Ara queden dos ral·lis d’aquest
interessant campionat estatal,
els ral·lis de Màlaga i Pozoblanco en els que Josep Basols
amb Jordi Mercader i Eduard
Forés amb David Usón sortiran entre els favorits amb
moltes probabilitats d’emportar-se cap a l’Anoia, un subcampionat absolut i un campionat de grup N.
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Igualada tornarà a acollir la VolCat
CICLISME / LA VEU

L
Sort diversa dels equips
de pàdel de l’Esquaix IGD
PÀDEL / LA VEU

A

gredolç cap de setmana pels equips Subaru
amb una victòria 3-0
del segon equip federat davant
el Cube de Manresa i derrota
2-1 del primer equip davant
Es pàdel. Mito Campins/Isidre Marimon van donar el
primer punt guanyant Kilian
Mejias/Rodrigo Corniesi 5-7,
6-2, 6-3 però les coses es van
torçar amb derrotes de Carlos
Jiménez/Josep Llorach 1-6,
5-7 davant Jaume Pagès/Albert Pomares i de Pere Ferrer/

Roger Rosich 0-6, 5-7 amb els
germans Torricello.
El segon equip en canvi va sumar 3 victòries davant els del
Bages. David Sanuy/Pep Ferrer no van tenir problemes per
resoldre 6-2, 6-4 davant Carles Colell/Fran Moreno, Andy
Franco/J.M. Pino tampoc en
van tenir guanyant 6-1, 6-3
amb Dani Renalies/Sebas Florensa i finalment en un igualadíssim partit, Marc Rabell/
Lolo Chinchilla van resoldre
en 2 tie-break 4-6, 7-6, 7-6
amb la parella Xavi Mas/Artur
Garroset.

Bernat Jaume, a les
portes del títol a Iran

a VolCAT 2017 ja té
dates i els ciclistes que
vulguin viure una experiència única i emocionant
hauran de reservar del 14, 15
i 16 d’abril. Igualada serà de
nou la capital nacional del
Mountain Bike amb tres jornades de pura BTT en circuits
renovats i més atractius, però
mantenint l’essència de l’exitosa edició de 2016.
Convertida ja en un clàssic
del calendari de les curses de
Mountain Bike per etapes i reconeguda internacionalment
amb la categoria UCI XCS S2,
la VolCAT aposta per mantenir el format de seu única
per concentrar un pàdoc amb
més equips, zona de campers
i acampada, serveis, activitats
infantils i moltes més activitats. L’elecció d’Igualada garanteix la màxima qualitat
d’uns recorreguts completament renovats amb senders i

camins exquisits a la erosionada zona de la Conca d’Òdena. Un terreny poc accidentat
però amb constants desnivells
que posen a prova fins i tot
als bikers més experimentats.
Una autèntica festa a pedals.
La Volcat és una aventura de
tres dies amb una etapa inicial
de 60 quilòmetres, seguida de
l’etapa reina de 90 quilòmetres i amb una jornada final
més curta, de 40 quilòmetres, però no menys exigent,
i que acabarà amb els millors
homes i dones competint en

l’espectacular Eliminator. La
Volcat comptarà amb més
categories open i s’obsequiarà a tots els participants que
assoleixin el repte de completar les 3 etapes amb un regal
finisher de reconeixement. La
cursa per etapes de referència
es consolida i amplia serveis
per a ser una cita ineludible
en el calendari que cap bon
amant del ciclisme de muntanya s’hauria de perdre. Les
inscripcions ja estan disponibles a preu reduït fins el 15 de
novembre.

Elisenda Font, 5a al Mundial
PATINATGE / LA VEU

D

issabte 8 d’octubre a
les cinc de la tarda, al
mundial de patinatge artístic que enguany s’ha
celebrat a Novara, al Piemont,
Itàlia, va ser el torn de la modalitat de Shows Grans, en
la que van competir un total
d’onze equips d’arreu del món
amb gran presència catalana:
tres catalans (Olot, Girona i
el Masnou), tres italians, tres
argentins, un portuguès i un
neerlandès.
El Masnou, amb la igualadina
Elisenda Font com a patinadora, va sortir a la pista amb
la coreografia “Cos d’Arbre”,
obtenint una puntuació molt
alta a nivell tècnic i artístic:
9.0, 9.3, 9.4, 9.0, 9.6, 9.1, 9.0

9.3, 9.3, 9.3, 9.3, 9.9, 9.3, 9.2
L’anècdota d’aquesta puntuació és que el jutge italià, sent
del país amb més prestigi pel
que fa al patinatge artístic i
amb el nombre de medalles
més alt en el mundial d’enguany, va donar el segon lloc

al Masnou, premiant-lo pel
seu nivell tècnic i la dominació del patí. Podeu veure l’actuació del Masnou en aquest
enllaç: https://www.youtube.
com/watch?v=pA_kKSJzf1c
El gran guanyador, un any
més, ha estat l’Olot.

Primer partit de lliga de bitlles
ESQUAIX / LA VEU

L

’igualadí Bernat Jaume va perdre la final
del Amir Kabir Open a
Arak (Iran), un torneig puntuable pel ràquing mundial.
Per arribar a la final el anoienc va superar a 1a ronda al
número 1 iraquià Mohamed
F. Hassan per 11-4, 11-8, 11-5.
A quarts de final, és va desfer
Chris Lo de Hong Kong per un
convincent 11-8, 11-5, 11-7.

A semis, va dominar 3-1 en
un partit molt incòmode a un
iranià de nom impronunciable Samieollah Shasedabadi i
que a 1/4 de final va donar la
sorpresa guanyant al txec Ondej Uherka cap de sèrie 3.
Però a la final, el Bernat no
va poder superar al rival i els
nervis caient 11-9, 8-11, 6-11,
9-11 davant Tsz Kwan Lau
(Hong Kong). Aquest bon resultat per això, acosta al igualadí als TOP 120 mundials.

BITLLES / LA VEU

E

l passat dissabte dia 8
d’Octubre els equips
de bitlles de Igualada
van disputar el primer partit
de lliga. L’Igualada A va jugar
contra l’Ivars B, amb resultats de 353-349 329-352,el
primer partit guanyat i el
segon perdut. L’Igualada B
va jugar contra el Serós, amb
350-332 i 371-330, amb els
dos partits guanyats.
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L’Aurora presenta l’aplaudida “Himmelweg”, una faula
del passat basada en fets reals
Una faula del passat que serveix per parlar-nos sobre l’actualitat, basada en fets reals ocorreguts als camps nazis durant la Segona Guerra Mundial

TEATRE / LA VEU

A

quest cap de setmana
el Teatre de l’Aurora presenta, dins la
Programació Setembre-Desembre 2016, Himmelweg
(Camino del cielo), una de les
obres més representades arreu
del món del dramaturg Juan
Mayorga, Premio Nacional de
Literatura Dramàtica 2014.
Aquesta obra arriba a Catalunya en una producció de la
Sala Atrium -que ja va portar
a l’Aurora l’aplaudida Confidències a Al·là-, excel·lentment
dirigida i interpretada per
Raimon Molins, a qui acompanyen Patrícia Mendoza i
Guillem Gefaell a l’escenari.
Himmelweg -que en alemany
significa “camí del cel”- és un
text colpidor basat en un fet
real ocorregut el 1944 en el
marc de les visites de representants de la Creu Roja als
camps de concentració alemanys. Els nazis van “embellir” els camps, es van prendre
ben estudiades mesures per
dissimular les condicions del
gueto i representar una atmosfera de “normalitat”. Les
SS van fer participar al Consell d’Ancians Jueus i els “residents” del camp-gueto en un
programa d’“embelliment”.
Els presoners van crear jardins, van pintar els complexos
d’habitatges, van renovar les
casernes, i van desenvolupar

i van engegar programes culturals.
A l’escenari, Himmelweg ens
transporta setanta anys enrere, a un d’aquests camps de
concentració on coneixerem a
tres personatges. Una delegada de la Creu Roja a qui s’encarrega inspeccionar el camp;
un comandant nazi que orquestra una farsa ideada amb
antelació i el cap de la comunitat jueva, que ha de suportar
una responsabilitat enorme:
no sap si està treballant per a
la salvació del seu poble o si

està cooperant amb els botxins. Si està guanyant temps
o si està lliurant la seva gent
a un destí pitjor que la mort.
A la delegada de la Creu Roja
se li presenta davant dels ulls
una mentida acceptable ideada pel comandant del camp
amb “l’ajuda” del cap de la
comunitat jueva on intenten
demostrar que les condicions
són òptimes i que el dia a dia
es desenvolupa en un ambient
de normalitat i tranquil·litat.
Tal com assenyala el seu autor, Juan Mayorga, “a prime-

ra vista, Himmelweg és una
obra de teatre històric, però
en realitat, és –vol ser- una
obra sobre l’actualitat”. Himmelweg és, doncs, una brillant
faula del passat que serveix
per parlar-nos de l’actualitat,
per reflexionar sobre com les
nostres ments són manejables
a conveniència dels estaments
del poder.
Raimon Molins, que dirigeix
l’espectacle i interpreta brillantment al comandant nazi,
afegeix que “l’obra navega
entre la comèdia i el drama.
Actors i personatges són manipulats com a titelles en una
farsa que s’inspira en fets reals
del 1944 que ens parlen i ens
pregunten al s. XXI”.
La crítica i el públic han
aplaudit, arreu del món,
aquest text de Juan Mayorga,
un dels dramaturgs espanyols
més prestigiosos i representats internacionalment. La
seva dramatúrgia, profunda,
compromesa i metòdica, ha
traspassat les barreres nacionals per ser representat en
els principals teatres europeus i d’Amèrica i traduït en
més de vint-i-cinc idiomes. A
Catalunya, la producció de la
Sala Atrium, també ha rebut
el reconeixement de la crítica
especialitzada i dels espectadors, que han destacat principalment, la volada literària
del text, la posada en escena
i la magnífica interpretació

de Raimon Molins.
Agustí Coll, membre de la
Comissió de Programació
que participa en el disseny
del programa de la sala independent igualadina, destaca
precisament “la interpretació
intensa de Molins, que fa un
paperàs”. També remarca “la
intensitat dramàtica de l’obra,
una obra forta i contundent,
que mostra com n’eren de dolents aquella gent però també
el seu cinisme, la seva manipulació i la seva propaganda per
fer veure una mentida quan
la realitat, molt crua, era una
altra. Una situació que podem
traslladar als nostres dies”.
Horari i venda d’entrades
Les representacions de Himmelweg (Camino del cielo),
en llengua castellana, tindran lloc divendres 14 i dissabte 15 d’octubre a les 21
h. i diumenge 16 d’octubre
a les 19 h. Com és habitual, després de la funció de
divendres, els espectadors
podran compartir les seves
opinions en una tertúlia que
obrirem amb els membres
de la companyia. Les entrades 15 euros i 12 euros (amb
els descomptes habituals) es
poden adquirir per Internet
i a la taquilla del Teatre de
l’Aurora (a la plaça de Cal
Font) una hora abans de
cada funció. Més informació
a www.teatreaurora.cat.

Els premis del concurs de fotografia de l’EBF 2016 ja tenen guanyadors
FOTOGRAFIA / LA VEU

D

issabte passat es van
entregar els premis
del 14è Concurs de
fotografia de l’European Balloon Festival 2016, que convoquen l’Ajuntament i l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada.
Els participants havien de fotografiar les activitats i l’ambient del festival d’enguany,
i presentar un màxim de tres
obres en la modalitat de fotografia sobre paper amb tècnica
lliure.
El primer premi -valorat en
200 euros i el trofeu Ultrama-

gic- va ser entregat a Josep M.
Fontanet Valls; el segon premi
-valorat en 150 euros i el trofeu
Events- va ser per a Joan Carles
Libori. Els tercers premis van
ser dos: el trofeu Camins de
Vent i un vol en globus atorgat
a Míriam Marimon Gumà i el
trofeu Globus Kon Tiki i un
vol en globus atorgat a Agustín
Padilla Carreño.
Per últim, també es va fer entrega del Premi especial Ajuntament d’Igualada a la millor
col·lecció de tres fotografies
presentades al concurs, que
va ser per a Santi Viladrich
Pujol, i que està valorat en

225 euros i el trofeu Ajuntament d’Igualada.
L’entrega de premis va servir

per inaugurar l’exposició de
les fotografies participants al
concurs, que es podrà veure

a la sala d’exposicions de la
Biblioteca Central d’Igualada
fins al 14 d’octubre.
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El Museu de la Pell d’Igualada acull fins
el desembre una exposició de gravats
de la col·lecció de Daniel Giralt-Miracle

El cantautor pop
de Rubí Roger
Margarit actuarà a
Igualada

Del 14 d’octubre al 4 de desembre s’hi podran apreciar obres d’artistes cèlebres com Tàpies, Picasso,
Miró, Chillida o Plensa, entre altres
EXPOSICIONS / LA VEU

E

l Museu de la Pell
d’Igualada i Comarcal
de l’Anoia inaugura, el
proper divendres, 14 d’octubre, una exposició amb una selecció dels gravats que el crític
d’art Daniel Giralt-Miracle ha
reunit al llarg de la seva vida.
Picasso, Miró, Chillida, Saura,
Tàpies, Plensa, Clavé, Subirachs, Ponç, Brossa o Perejaume
són alguns dels artistes que
s’hi podran veure fins al 4 de
desembre.
Diu Giralt-Miracle que tots els
gravats de la seva col·lecció estan lligats a un moment de la
seva vida i posen de manifest
un afecte personal o estètic
per cadascun dels artistes que
hi són representats. Això la fa
una col·lecció necessàriament
eclèctica, amb nombrosos
autors catalans, peninsulars i
internacionals, entre els quals
figures molt rellevants en el relat del gravat del segle XX.
Va ser el mateix Giralt-Miracle
qui, en la seva visita al Museu
de la Pell en la darrera edició
del certamen fotogràfic FineArt, va suggerir organitzar
l’exhibició de part de la col·lec-

MÚSICA / LA VEU

ció a la sala d’exposicions temporals. Tot el conjunt consta
d’uns dos-cents gravats, que
es troben dipositats al Museu
de Valls i, tant el seu director,
Jordi París, com Daniel Giralt-Miracle, han ofert total
llibertat perquè Igualada en
fes la selecció. El visitant veurà gravats, doncs, d’artistes tan
rellevants com Picasso, Miró,
Chillida, Saura, Tàpies, Plensa, Clavé, Palazuelo, Cuevas,
Miralda, Christo, Motherwell,

Vostell o Zao Wou-ki. Seixanta-dues obres de cinquanta-set
artistes, acompanyades d’unes
notes de Giralt-Miracle que
comenten la relació personal i
intransferible amb tots aquests
creadors. Precisament serà ell
mateix qui, en una data encara
per concretar, explicarà l’exposició en una visita oberta a
tothom. A més, s’han programat visites i tallers per a escolars, per apropar-los l’obra
d’aquests artistes i entendre

el procés del gravat des de la
pràctica.
L’exposició, organitzada per
l’Ajuntament d’Igualada i el
Museu de la Pell, conjuntament amb el Museu de Valls
i la col·laboració de Daniel
Giralt-Miracle, es pot visitar
amb entrada gratuïta de dimarts a divendres de 10 a 14h,
també les tardes de dijous i
divendres de 16 a 20h i els
dissabtes, diumenges i festius
d’11 a 14h.

El cantautor pop de Rubí Roger Margarit, format en el
món del clàssic i del jazz amb
el piano com a instrument
principal, escriu i canta cançons aparentment senzilles i
de fort component intimista
i emocional, sovint a cavall
entre el pop més irracional i
la cançó d’autor més delicada. Tindrem l’oportunitat de
gaudir de la seva música tot
presentant el seu segon treball
discogràfic “EL SECRET DEL
BÀRMAN” (Picap, 2015). Podreu escoltar-lo i berenar amb
ell a la botiga de reposteria TATIN d’Igualada (Rbla. Nova,
34). Serà aquest dissabte 15
octubre a les 19 h, entrada
lliure. Us hi esperem!!!
Organitzat per la mateixa botiga Tatin i Galàxia Management d’Igualada.

RESTAURANTS

Marisqueria
i tapes
Ronda de Fàtima, 18 IGUALADA
Tel. per reserves
938031357- 618122276
Segueix-nos a Facebook

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada
menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions
C/ Sant Josep, 18-20 IGUALADA
T. 93 806 68 59
www.restaurantexquisit.com

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

El Restaurant
El Jardí
d’Igualada
Rambla St. Isidre 12
Igualada
Tel. 938 03 18 64

Cuina
Casolana
Av. Catalunya, 9
08787
La Pobla de Claramunt
93 808 64 25
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L’Ateneu acollirà un Festival per als nens del Senegal
organitzat per la Fundació Educació Solidària
MÚSICA / LA VEU

E

l proper divendres 21
d’octubre el Teatre Municipal l’Ateneu acollirà un gran espectacle solidari
per als Petits del Senegal.
El concert, que forma part
dels actes de l’Octubre Solidari, està organitzat per la
Fundació Educació Solidària
d’Igualada de l’Escola Pia, i
comptarà amb la participació
totalment desinteressada de
l’Agrupació Folklòrica Igualadina, l’Agrupació Coral La
Llàntia i la Tuna Novaunió
que oferiran un gran espectacle per a tots els assistents.
El pare Manel Baguña, una
de les ànimes de l’organització del Festival, explica que el
festival “neix amb la intenció
de solidaritzar quantes més
persones millor i quan vam
plantejar el que volíem fer a
les associacions que hi parti-

cipen de seguida ens van dir
que sí i es van posar totalment
a la nostra disposició. Així ens
vam posar a organitzar-ho”.
L’organització del festival és a
càrrec de la sucursal a Igualada
de l’entitat Fundació Solidària
que és una entitat de l’Escola
Pia que treballa per atendre
principalment les escoles del
Senegal, a més d’altres llocs
vulnerables de l’Amèrica llatina, on treballen tant a les escoles com en el temps lliure dels
nois i les noies. Explica el pare
Manel que a Guatemala l’organització treballa en una escola de Magisteri, col·laborant
en la formació de mestres.
A l’espectacle de divendres
que ve els espectadors podran
gaudir de l’actuació de l’Agrupació Folklòrica, de la qual hi
participen des del petits fins al
grans, junt amb el cos de dansa així com els veterans. A més
es comptarà amb la música i

E

l proper dimecres 19
d’octubre tindrà lloc un
concert de llaüt barroc
organitzat per l’Escola Municipal de Música d’Igualada. La
interpretació anirà a càrrec de
Xavier Díaz-Latorre, professor
titular d’instruments històrics
de corda polsada a l’Escola
Superior de Música de Catalunya (ESMUC).
Xavier Díaz-Latorre ha estat
guardonat amb diversos premis internacionals d’interpretació a Espanya i França.
Participa habitualment en els

festivals internacionals més
importants d’Europa, EUA,
Sudamèrica i Àsia. Forma part
des de 1997 de prestigiosos
grups de cambra i orquestres
com Hesperion XXI, la Capella Reial de Catalunya, le
Concert des Nations (dir.Jordi
Savall).
El Concert porta per nom Rosas Robadas. La música és del
barroc alemany: Heinrich Ignaz Franz von Biber (16441704), Johann Sebastian Bach
(1685-1750), Georg Philipp Telemann (1681-1767),
Johann Paul vonWesthoff (1656-1705)

Surtdecasa.cat
aposta per la cultura de proximitat
amb una nova portada nacional
CULTURA / LA VEU

E

els cants de la coral La Llàntia
i la Tuna Novaunió.
“Les persones que assisteixin
a l’espectacle” explica el pare
Manel, “pagaran una entrada
de 7 euros que aniran desti-

nats a beques per poder escolaritzar nois i noies al Senegal.
Una beca allà costa aproximadament 120 euros. A veure
quantes beques podrem aconseguir”.

Concert de llaüt barroc a l’Escola de Música
MÚSICA / LA VEU
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El concert tindrà lloc a les 7
del vespre a l’auditori de l’Escola/Conservatori Municipal

de Música d’Igualada, passeig
Verdaguer 84, 86. L’entrada és
gratuïta.

l portal de cultura de
proximitat Surtdecasa.
cat ha estrenat una nova
portada nacional que recull i
agrupa en diferents espais temàtics la informació generada
per les set capçaleres territorials
locals, ara mateix integrades
per Terres de l’Ebre, Camp de
Tarragona, Penedès, Ponent,
Empordà, Girona i Centre de
Catalunya.
L’objectiu d’aquesta nova portada és augmentar la visibilitat
pel que fa a la producció de
continguts generada per un
equip de més de 20 periodistes
treballant en xarxa a tot Catalunya.
Surtdecasa.cat és un projecte que va néixer a les Terres de
l’Ebre l’octubre del 2010 amb
la voluntat de cobrir el creixent
panorama cultural generat en
aquestes comarques. Surtdecasa
Centre ha sigut l’última edició
en incorporar-s’hi, el 2 de novembre de l’any passat i abraça
les comarques de l’Anoia, el Bages i el Baix Llobregat Nord.
La portada, que vol ser dinàmica i integrar tant continguts
periodístics com informació
d’agenda, permetrà posar en
relleu les veus i els projectes
més interessants que es generin
en els territoris on aquesta capçalera hi té presència.
A més, aquest projecte periodístic continua posant de relleu
que la cultura és una eina de
desenvolupament local i transformació social. La descentralització del tractament de la
informació suposa un repte en
aquesta nova etapa que s’inicia.

Restaurant
Braseria i Cafeteria
-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies
Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt - Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com - info@hotel-robert.com
--

·Menú diari i festius
· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars
C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63

nou urbisol

ESMORZARS
MENÚ DISSABTE 15€
MENÚ DIUMENGE 22€

restaurant
Cuina de mercat

CARRETERA NII, KM.562 - 08719
CASTELLOLÍ (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

Ctra de Bellprat s/n
St. Martí de Tous
Tel 93 809 62 38
618 19 42 01
www.eucaria.com
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Excel·lent homenatge a l’obra i figura
del P. Ramon Castelltort

Músiques de Butxaca

POESIA / LA VEU

L
Les llums que han de venir
MÚSICA / PEP TORT

D

ivendres passat varen
tornar els concerts a
l’Ateneu. I varen tornar amb una nova veu jove de
casa nostra, la Marion Harper.
Uruguaiana d’arrels angleses i
establida a Catalunya des de fa
un munt d’anys, vÀrem descobrir (o, almenys jo vaig descobrir) una veu càlida, potent
i suau a l’hora, rica i prometedora, lluminosa, clara, interessant.
Es presentaven a Igualada en
formació de quintet. La Marion cantant i tocant l’acústica
en algunes cançons, L’Aleix
Iglesias, guitarra elèctrica i teclat, el Ricard Borrell al baix,
el Joan Vissi, també als teclats i
guitarra elèctrica i el Jordi Vissi a la bateria. I cal reconèixer
que tots junts fan un molt bon
equip.
L’estil de la Marion i companyia és ric i elaborat, molt més
elaborat del que pot semblar a
simple vista. Ara, quan escric
això, i els escolto per tercera
vegada, vaig descobrint llums
i matisos, riqueses que no
havia percebut a la primera.
Com deia, darrere la veu viva
i insinuant, hi trobo tot de
pinzellades de colors inversemblants, mesurats i potents,
sense estridències però potents. Com l’apotecari que va
construint una fórmula magistral gram a gram, polsim

a polsim, ells (ella i ells) van
creant l’atmosfera volguda, la
tonalitat justa, el ritme alegre
però mesurat, encès a estones,
íntim en d’altres. Són bons,
són alegres, són interessant,
són futur.
I dic que són futur perquè,
malgrat tot, la percepció meva
en el moment del concert, era
que allà hi faltava alguna cosa,
que tot plegat era incomplet.
Ella és molt bona i té una
veu fantàstica. Tots cinc són
molt bons i dominen el que
fan. Però no puc evitar tenir
la sensació que encara no són
on han de ser, que encara estan en el camí, que hi ha espai
per créixer, que arribarà el dia
que de debò ens enamoraran.
Vaja!, per ser justos: a mi encara m’han de enamorar. I no
dubto que en el futur ho faran.
De fet, aquesta és només la
meva opinió. L’opinió d’algú
que, d’entrada, té uns gustos
musicals un pèl diferents dels
que ens va oferir la Marion.
Per tant, no m’hauríeu de fer
gaire cas.
I encara menys si tenim en
compte que ella, amb la seva
desimboltura dels seus 20
anys, va aconseguir una cosa
no gens fàcil a Igualada: que
una majoria del públic acabés
el concert dempeus i ballant (o
mig ballant, en el meu cas...).
Fet i debatut, més llums que
ombres. Moltes més. I les que
han de venir.

surtdecasa.cat/centre

Tota la informació cultural del Centre de Catalunya!

a sala de la Biblioteca
Central es va fer petita
i una gran quantitat de
persones van romandre dretes,
omplint-la a vessar, per seguir
l’acte “P. Ramon Castelltort. 100
anys / 50 anys. Memòria d’un
poeta” preparat amb motiu dels
100 anys del naixement i els 50
de la mort del poeta igualadí,
escolapi P. Ramon Castelltort i
Miralda.
Entre el nombrós públic i amb
la presència de l’Alcalde, Marc
Castells i el regidor de Promoció Cultural, Pere Camps, hi havia representació de l’Escola Pia
de Catalunya, amb el seu Vicari
provincial P. Josep Ma. Canet,
l’arxiver P. Joan Florensa i el
director de l’Escola Jaume Ars,
de l’Escola P. Ramon Castelltort
la directora Ester Garriga i una
àmplia representació familiar
del poeta.
Fou un acte que el públic assistent va seguir amb un silenci i
interès extraordinari, premiant
amb espontanis aplaudiments
la recitació dels poemes. En
sortir, era unànime la satisfacció per la qualitat del memorial, amb guió i conducció de
Jaume Ferrer, que també va
recitar diverses poesies durant
l’acte -Primera pàgina, Pessebre
animat, Paràbola de la ambición frustrada-, un acte que va
constituir, en els seu conjunt,
un acurat itinerari humà sobre
la vida i l’obra del poeta.
Un breu audiovisual confegit per Òscar López va situar
la figura del P. Castelltort amb
imatges, que van acompanyar la

veu de Ma. Teresa Ratera, recitant versos de Mi soledad sonora, la primera obra publicada
del poeta. La intervenció de
Joan Valls, amb una semblança
sobre Qui fou i qui és el P. Ramon Castelltort, en la qual va
resseguir de manera didàctica
el context i l’entorn social de la
època del poeta, apropà el perfil
peculiar de l’escolapi igualadí.
Excel·liren les recitacions
d’Adoració Aliberch -Salm del
fill sacerdot, Pessebre animat- ,
de Maria Castelltort -Chopin-,
però un dels moments de major
tensió emotiva va ser la recitació del Poema del ciego que vio
a Cristo, un dels més coneguts
i populars del poeta, que Antoni Miranda brodà literalment.
Miranda també recità Nadal de
guerra amb les notes musicals
de la peça que va escriure Mn.
Valentí Miserachs expressament sobre aquest poema.
L’alumne Arnau Pujol, de l’escola P. Castelltort, va tenir una
simpàtica intervenció amb el

poema Fum, fum, fum! i Claudina Canals, alumna de l’escola
Pia, va fer els delicats acompanyaments al piano de tot el guió
i va recitar Mare.
Mesurades i equilibrades en el
tempo del guió van ser les intervencions de Montserrat Lobato,
directora de la Biblioteca, Pere
Camps, Jaume Ars, Ester Garriga i de l’alcalde Marc Castells.
La recitació d’Elegia a Verdaguer
en la veu del mateix P. Castelltort -en un document recuperat d’una gravació de més de
cinquanta anys- va cloure l’acte,
amb un silenci emotiu del públic, que la va seguir en la foscor
de la sala i a través d’imatges del
poeta.
Al sortir es va repartir un fulletó-document que recull
imatges, opinions sobre el P.
Castelltort., breus comentaris
sobre l’abast de la seva figura
i tota la relació de títols en les
vessants de poesia, poesia lírica, teatre, assaigs, traduccions i
bibliografia.

La Veu de l’Anoia i el Teatre de l’Aurora
renoven el seu acord de col·laboració
TEATRE / LA VEU

U

nicoop Cultural i Publicacions Anoia han
renovat el conveni de
col·laboració que permet mantenir i fomentar els vincles entre
ambdues entitats anoienques,
amb l’objectiu d’oferir serveis
als veïns de la comarca i la divulgació cultural. Mitjançant
aquest conveni La Veu es converteix en mitjà oficial del Teatre de l’Aurora, de qui s’oferirà
tota la informació sobre els espectacles i actes que s’hi duguin
a terme. Per la seva banda els

subscriptors del diari tindran
les entrades al teatre a un preu
reduït, sempre que ho acreditin
presentant el carnet de subs-

criptor. També La Veu de l’Anoia efectuarà un sorteig al mes,
de dues entrades gratuïtes per a
la representació del divendres.

LA VEU
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40è. CONCURS DE TEATRE DE PIERA

Segon dissabte de concurs
CARLES
MUNTANER

D

issabte passat va actuar l’agrupació teatral de Calaf amb la
representació Una ciutat Brillant.
Demà dissabte li toca el torn
al segon representant de la
comarca, el grup teatral de capellades amb l’obra El miracle
d’Anna Sullivan.
El Grup Teatral de Capellades va néixer el 25 de febrer
de 1978 després que un grup
de capelladins i capelladines
aficionats al teatre haguessin
portat endavant un projecte
ambiciós, retornar la tradició
dels Pastorets a Capellades.
D’aleshores ençà són 38 anys
en els quals han passat pel
grup més de 150 persones,
actors, actrius i tècnics, tots
ells amateurs. En tot aquest
temps s’han fet més 300 representacions de les prop de
40 obres que s’han anat estrenant (El Retaule del Flautista, La Blancanegra, Tevye el
Jueu, Els arbres moren drets,
El viatge de nuvis, La Llúcia i
la Ramoneta, Tot esperant Godot ... en són algunes d’elles).
Han participat en concursos i
mostres d’arreu de Catalunya,
obtenint guardons en moltes

La Biblioteca Central
estrena amb èxit
un Club del còmic
FOTOESTUDI ROSELL

d’elles. El Grup també ha participat en totes les activitats i
celebracions de la vila en les
quals s’ha requerit ambientació o animació.
Actualment tenen tres obres
en cartell: Cervells en la fosca,
El Miracle d’Anna Sullivan, El
mètode Grönholm, i estan preparant La rambla de les floristes i El petit príncep, que estrenaran la propera temporada.
L’obra està basada en la peça
teatral sobre l’autobiografia
de Helen Keller, The miracle
worcker, traduïda al català per
Carme Roca. El text ens presenta la història d’una noia
cega i sordmuda, que viu sense

tractament ni educació fins als
catorze anys. Helen viu tancada en un terrible món de silenci i foscor des de la seva infància. Mai no ha sentit la veu
de la seva mare fins que arriba
de Boston, Anna Sullivan, una
jove mestra que ha recobrat
la vista fa molt poc temps i
que agafant Helen de la mà, la
porta exclusivament pel tacte,
-l’única eina que té per comunicar-se, a un viatge miraculós
des del temor i l’aïllament fins
a la felicitat i la claror.
L’obra consta de dos actes,
d’una durada de 60 i 40 minuts, amb un descans de 20
minuts.

Noves visites guiades al celler Martinell de la cooperativa Agroigualada
ARQUITECTURA / LA VEU

A

quest any 2016, la cooperativa Agroigualada, amb el suport de
l’Ajuntament, ha dut a terme
una important tasca de recuperació de l’antic celler del
Sindicat de Vinyaters d’Igualada, ubicat al carrer de Joan
Abad. Aquesta és una edificació simbòlica, obra de l’arquitecte Cèsar Martinell, que
va ser un important referent i
que va construir una quarantena de cellers arreu del país a
principi del segle passat, amb
clares influències de Gaudí i
Puig i Cadafalch.
El d’Igualada es va construir
entre 1921 i 1922 i el passat
mes d’agost, després d’un procés de consolidació, recuperació i millora de l’accessibilitat,
aquest espai es va reobrir a la
ciutat.
Les visites guiades que es van
programar durant la Festa

CÒMIC / LA VEU

M

aus, d’Art Spiegelman, va ser el còmic escollit per a la
primera trobada del Club del
còmic de la Biblioteca Central
d’Igualada, que va tenir lloc el
dimecres passat, 5 d’octubre.
El club arrenca amb onze participants i continua obert per a
totes aquelles persones que s’hi
vulguin sumar.
El bibliotecari Daniel Rio n’és el
moderador i d’aquesta primera
trobada en destaca que tots els
participants van ser molt actius,
amb punts de vista molt diferents, i això va fer que es produís una tertúlia molt amena
i interessant. Cada participant
està relacionat amb el món del
còmic d’una manera diferent,
des de grans aficionats fins a
gent que s’apropava a aquest
format per primera vegada des
de la seva infantesa, i això va
fer que els punts de vista fossin
molt variats i enriquidors.
Per la seva banda, els lectors van
destacar de Maus el fet que era
una obra més complexa del que

s’esperaven, però que reflectia
amb claredat i duresa el que va
implicar viure en un camp de
concentració, així com les seqüeles que acaben marcant les
generacions posteriors. L’ús que
fa l’autor del dibuix acompanya
aquesta sensació de neguit, i
va fer que, en general, el còmic
agradés a tots els participants.
El Club del còmic va adreçat als
lectors adults, tant si ja coneixen
aquest gènere com si el volen
descobrir, i es reunirà un cop al
mes. La propera trobada serà el
dimecres 16 de novembre per
parlar d’Ardalén, de Miguelanxo Prado. Les properes sessions
serviran conèixer autors com
Jiro Taniguchi, Camille Jourdy, Santiago Garcia, David
Rubin i Paco Roca. Les seves
obres ocupen un lloc destacat
a la secció de còmics de la Biblioteca, que es troba situada a
la sala Beatles, a la planta baixa, al costat de les novel·les juvenils, les pel·lícules i la música. Precisament el còmic és un
excel·lent mitjà per endinsar
els joves a la lectura i contribuir a fomentar el plaer lector.

A l’AUGA, música
i viatge
MÚSICA / LA VEU

Major van tenir un gran èxit
de públic, exhaurint les places
disponibles, per la qual cosa
es va obrir una llista d’espera
que, a dia d’avui, compta amb
166 persones inscrites. Per
això, des del departament de
Promoció Cultural de l’Ajuntament es volen programar
noves visites guiades gratuïtes
durant els mesos d’octubre i

novembre.
Aquelles persones interessades que encara no estiguin
inscrites, poden escriure al
correu electrònic martinezd@
aj-igualada.net o trucar al telèfon 93 803 19 50 extensió
505, especificant si prefereixen participar en la visita de
dilluns a divendres o bé els
dissabtes.

Montserrat Sitjà, Enric Ribalta i l’igualadí David Andújar
reunits com a TRIO REICHA
van oferir una tarda de música a l’alçada del que s’espera
d’ells: J.S.Bach, Mozart,Haydin, J.CH Bach i Reicha foren
interpretats mereixent forts
aplaudiments.
A l’acte s’anuncià el viatge guiat al Museu de la Vida
Rural i a la cova de l’Espluga de Francolí i, a la tarda, al

Monestir de Poblet. Excursió
oberta a tots els socis i públic
en general.
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Poble, festa, gralles, CASTELLS...

L’Himne del Casteller
A la memòria del mestre graller Jaume
Vidal i Vidal (1918-1996)

E

m sembla d’allò més bé que en l’avinentesa del
Concurs de Castells d’enguany s’hagi recuperat
l’Himne del Casteller gràcies a la iniciativa de la
grallera tarragonina Roser Olivé -a qui conec dels temps
en què tocava la gralla amb la Colla Vella de Valls- que
en va tenir la idea i ha encapçalat tot el procés de reviscolança d’una peça estrenada el Diumenge de Rams del
1976 per la coral Nous Rebrots d’Altafulla, a la Plaça
del Pou d’aquesta vila del Tarragonès, en un acte de germanor castellera que comptà amb la presència d’una
desena de colles.
La Roser Olivé va pensar que la celebració del Concurs
de Castells, amb la seva jornada de Torredembarra i
les dues de la Tarraco Arena Plaça, constituïa una ocasió propícia per donar a conèixer i potenciar l’ús d’una
composició oblidada i que, val a dir-ho, no havia exercit mai el paper per al qual va ser creada. Certament,
es tractava d’una peça gairebé desconeguda, recordada
i coneguda només per un reduït nombre d’amants de
la història i cultura castelleres que sempre va conservar
la memòria i notícia d’aquell acte històric d’Altafulla.
La realitat és que som molt pocs els castellers i afeccionats que coneixíem l’existència de l’Himne del Casteller,
i força menys els que en sabíem la lletra i la melodia.
Encara sort que, l’any 1977, la discogràfica Belter i la
Caixa d’Estalvis Provincial de Tarragona editaren un
disc d‘aquells petits de vinil que, a més del susdit himne
interpretat per la mateixa coral que el va estrenar, inclou quatre peces bàsiques de la festa castellera a càrrec
dels Grallers del Baix Penedès, la colla de l’autor de la
música: l’eximi graller vendrellenc i bon amic meu ja
traspassat Jaume Vidal i Vidal.
L’any 1981, el vilafranquí Eloi Miralles inclogué la partitura al seu llibre Fem Pinya! Igualment, el mateix any,
el segon volum de Món Casteller en reprodueix la lletra
i la música juntament amb unes fotografies (quatre en
blanc i negre i una en color) de l’acte d’Altafulla. I no cal
dir que l’Himne del Casteller -lletra i música- és inclòs
al llibre Repertori de Jaume Vidal i Vidal/músiques per a
gralla, publicat l’any 1992 i que recull totes les composicions i arranjaments realitzats per Jaume Vidal, autor

MARCEL·LÍ
J. VALLS I
TORNÉ

també, entre altres peces d’aire popular, de la Marxa
dels Falcons de Vilafranca i l’Himne de la Colla Vella dels
Xiquets de Valls. El llibre és encapçalat per un resum biogràfic d’aquest gran aristòcrata de la gralla, personatge
de referència durant una bona pila d’anys dins el món
dels castells i les gralles, company i mestre de grallers,
dedicat totalment al món de la cultura popular del nostre país. Ell, com s’ha dit, fou qui composà la música de
l’Himne del Casteller; la lletra fou obra del també vendrellenc -poeta i casteller- Josep M. Calaf i Barnadas.
Quatre mesos i escaig després de la seva estrena, concretament el 24 d’agost de 1976, a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada i dins el marc de la diada castellera de
la Festa Major, l’Agrupació Coral la Llàntia dirigida pel
mestre Eduard Mora i tot celebrant el centenari de la
seva fundació, després d’haver cantat Els Xiquets de Valls
de Josep Anselm Clavé, interpretà l’Himne del Casteller
amb l’acompanyament de la cobla La Principal del Vallès mentre les colles Joves Xiquets de Valls i Bordegassos
de Vilanova mantenien enlairats els seus espadats. Els
igualadins presents a la plaça visquérem una diada especial i meravellosa recollida pels cronistes castellers de
l’època que no dubtaren a qualificar-la de “gran esdeveniment igualadí”. Fou llavors quan l’Himne del Casteller
es va convertir en una de les principals i més entranyables cançons de la meva vida, un fet personal que contrasta amb la desconeixença general i majoritària de la
seva existència.
Ara, en ocasió de la vint-i-sisena edició del Concurs de
Castells, l’instrumentista de tenora i compositor Jordi
Molina n’ha fet dues versions, la primera de les quals es
donà a conèixer en públic el dia 10 de setembre a l’acte
del sorteig de situació a plaça i ordre d’actuació al Concurs de les trenta-cinc colles participants a les tres jornades, un acte que tingué lloc a l’Antiga Audiència de Tarragona i que comptà amb la presència de caps de colla,
castellers i mitjans de comunicació: una cançó moderna
–pop– interpretada per Salva Racero, cantant de Lax’n’
Busto, acompanyat per quatre músics de les contrades
tarragonines i la Roser Olivé amb la gralla.
L’altra versió, un encertat i magnífic arranjament de la
melodia de sempre per a tres veus de gralla i timbal, la
va tocar el grup de grallers tarragoní Sonagralla al concert d’aquest instrument del dia de la Mercè a la tarda, a
la plaça dels Sedassos de Tarragona, amb una formació

impactant de sis grallers i quatre timbalers; els mateixos que també la tocaren en començar la jornada del
Concurs a Torredembarra. Així mateix, les seves notes
vessants d’alegria castellera es deixaren sentir al final de
la jornada del diumenge a la TAP amb una afinada interpretació a càrrec dels Grallers So Nat, també de Tarragona.
Tant de bo que, a partir d’ara, el feliçment reestrenat
Himne del Casteller –lletra i música– es converteixi en
una composició viva, coneguda, estimada, interpretada
per grallers i músics en general, cantada pels castellers, afeccionats als castells i amants de la música
tradicional de casa nostra. M’agradaria que l’Himne del Casteller esdevingués una cançó popular catalana. Però, sobretot, m’agradaria encara més que
l’Himne del Casteller fos veritablement –de dits i de
fets– l’himne de tots els castellers.

Himne del Casteller
Quan la gralla dóna el crit:
saba nova, brosta jove,
soca amunt i a treure el pit!
Sobre les arrels d’un poble
que a fer castells l’anhel l’empeny,
aixecant la fe més noble:
força, valor i seny.
De gegants ens diu la història,
a la Plaça bull la sang.
Enfilem-nos a la glòria,
entre tots fem-la més gran.
I quan rient l’enxaneta
corona el gros castell,
gaudirem la seva gesta.
Enlairem-nos tots amb ell!
Ja la gralla dóna el crit:
saba nova, brosta jove,
soca amunt i a treure el pit!!
			Josep M. Calaf i Bernadas
Música: Jaume Vidal i Vidal

Activitats de l’Agrupació Sardanista
SARDANES / LA VEU

A

ltra volta ens apropem
a les festes nadalenques i com no a la il·
lusió de temptar a la sort amb
la loteria de Nadal. Per això,
com cada any, l’Agrupació
Sardanista d’Igualada, posa al
vostre abast la temptació amb
les butlletes del número que
participa en el sorteig del dia
22 de desembre, enguany el
número escollit és el 65.926,
adquirir-lo, perquè i si toca? Al
trobareu com sempre en molts
establiments de la nostra ciutat, i també al Espai Cívic Cen-

tre, tots els dimarts de les 17:30
a les 18:30 h., durant el curs
d’ensenyament de la sardana;
aprofitem també des d’aquestes línies donar les gràcies a J.
M. Morros i Associats, S. L. per
la seva col·laboració en la confecció dels talonaris, moltes
gràcies Sr. Morros.
Curset de sardanes
Amb molt bon peu començà
el curset d’enguany d’ensenyament de la sardana al Espai Cívic Centre, a part de la majoria
de persones que hi ha assistien
al curs anterior han començat
més de 15 persones noves, cal

destacar el cas de una àvia que
ve acompanyada de la seva
neta de només 5 anys, enho-

rabona; una cosa que si cal dir
es que els senyors no fan acte
de presència al curset, perquè

serà? La sardana és apta per
ballar-la tant homes com dones, ara mateix nomes comptem amb la presència de uns
6 senyors, la resta, fins a més
de 40 persones, son senyores;
encara sou a temps, doncs,
per entrar a la rotllana si voleu, nomes cal que vingueu al
Espai Cívic Centre els dimarts
de 17:30 a 18:30 h. i s’ha us informarà degudament. Donem
les gràcies també als monitors,
que desinteressadament, ensenyen a ballar la nostra dansa,
concretament A Josep Castellà,
Pere Ribalta Mercè Gudayol i
Maria Ferrer.
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Concert de la Coral de Santa
Maria al Centre de Dia Montserrat

En Peyu arriba al Casal
de Calaf

MÚSICA / LA VEU

TEATRE / LA VEU

E

L

specialment convidats
per la direcció del nou
Centre de Dia Montserrat, la Coral de Santa Maria
va oferir dijous passat dia 6
d’octubre, un concert matinal a la sala gran d’aquest
establiment.
Sota la direcció de Coni
Torrents i amb l’acompanyament al piano de Maite
Torrents, s’oferí un repertori
que constà de dues parts que
va incloure diverses estrenes.
En la primera, desprès de
l’interpretació de l’havanera Mare, vull ser pescador,
s’oferiren diverses actuacions personalitzades de caràcter lúdic entre les quals
hem de destacar les cançons
Ets tu la meva vida, La Ciseta
i el Duetto buffo di due gatti,
interpretades per Isidre Solé
C. i Teresa Calaf i Roser Gon-

L’actuació coral al Centre de Dia Montserrat. / JOAN TALAVERA

zález, respectivament; i la divertida farsa D’avui no passo,
a càrrec de Lleonard del Rio.
Complementà la segona part
un repertori de vuit cançons,
clàssiques, populars i tradicionals ben variades en gènere
i estil. El públic manifestà la
seva complaença i gratitud
per l’actuació.

Nova edició d’«El Trumfo»
S’està distribuint aquests dies
el nou exemplar de 60 pàgines
d’«el trumfo», butlletí de la
Coral de Santa Maria d’Igualada (núm. 208). Consta de
60 pàgines i recull l’activitat
portada terme des del mes de
maig fins a mitjans de setembre passats.

’actor i humorista Peyu
arriba al Casal de Calaf
amb el seu show Planeta i-Neptú.
La representació serà a la Sala
Folch i Torres el proper 16
d’octubre a les 18:30h.
Després de l’èxit del seu primer espectacle, en aquesta
obra s’atreveix amb una dosi
més de surrealisme per donar
un tomb al format convencional d’Stand-up Comedy.
Es tracta d’un espectacle purament teatral, amb una posada en escena atrevida i contingut explosiu. D’una banda és
una crítica al maltractament
continu que pateix la cultura
en aquest país. I d’altra, la reflexió que últimament omple
totes les portades dels diaris:
D’on som? D’on volem ser?
D’on volen que siguem?
Aquesta és la part més refle-
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xiva de Planeta i-Neptú, però
com en tot espectacle d’humor
la poesia passa a segon pla. El
gruix principal d’aquesta obra
és la paròdia i crítica del comportament humà vist des del
punt de vista objectiu que pot
aportar algú un extraterrestre,
en Peyu.
Amb més de 200 representacions per tota Catalunya, en
Peyu arriba a Calaf amb ganes
de seguir explicant anècdotes
i situacions quotidianes de
quan era humà, i així provocar rialles entre tots aquells
que estiguin disposats a escoltar-les.

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“Fins als límits”, de Maria Gregori
i Gubern, a La Sala municipal

A

questa mostra de relats fotogràfics sobre viatges a països
llunyans, presentada a base
d’uns magnífics díptics que parlen
entre si, et proposa d’una manera
sincera un diàleg entre la Maria i cadascú de nosaltres. Això és, un diàleg que, de retruc, et convida també
a dialogar amb les distintes persones que protagonitzen cada imatge
fins al punt d’establir un inqüestionable reconeixement simultani
de l’autentica coexistència humana
sobre la terra, així com la pluralitat
dels grups humans que l’habiten.
Potser apuntar a una interpretació
filosòfica, en aquest cas, és demanar
massa; però sí que tota l’exposició
és una invitació a repensar -des de
la nuesa, tremendament expressiva,
de cada unitat temàtica- unes necessàries assumpció i comprensió
de la diversitat dels éssers humans;
i, en definitiva, reconèixer-nos en la
saviesa de la solidaritat i l’amor.
Amb aquest pregon i profund itinerari fotogràfic, i des d’un descriptiu
i expressiu i blanc i negre, la nostra
autora ha aconseguit dur a terme
una molt intimista exploració d’un
ampli ventall de belles seqüències a

CARMEL·LA
PLANELL
Fotos i text

propòsit de la seva personal manera d’interpretar una realitat intercultural que en absolut li és aliena.
Òbviament, cada interpretació és la
seva interpretació; però, cap fotografia de la Maria s’escapa de descobrir-te l’harmoniosa concòrdia
entre tu i aquella realitat tan diferent a la teva, és a dir, la relativitat
d’una desigual –i en la majoria dels
casos, desfavorable- experiència
humana de les persones en aquest
món.
I, al capdavall, després que la Maria manifestés la seva gratitud envers l’Ajuntament d’Igualada, per
l’oportunitat d’exposar, i l’Agrupació Fotogràfica, pel suport incondicional de sempre, no et deixen
indiferent aquestes paraules seves
durant l’acte d’inauguració: “La
bellesa que s’insinua lentament, la
que s’apodera de cadascú de nosaltres, sense que ens n’adonem, és
allò que –jo- persegueixo. I, aquesta, acabo trobant-me-la en aquells
indrets, on entre les persones i les
coses s’hi estableixen tota mena de
relacions; al cap i a la fi, allà i en el
moment en què es comença a desenvolupar un innegable relat”.
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CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga,
historiadora
i fotògrafa

F

El Palau d’Herrenchiemsee, exponent dels capricis
i les extravagàncies de Lluís II de Baviera

onamentat i erigit sobre un illot a l’entorn de
les altres dues illes que emergeixen en el centre
de l’idíl·lic llac Chiemsee, el més gran de Baviera; des de la calmosa població de Prien un
agradable trajecte en vaixell et permet a una relativa
distància admirar en la seva totalitat la planta espectacular d’aquest superb Palau d’Herrenchiemsee. Aquest
va ser l’últim i també el més car que Lluís II es va fer
construir a mode de rèplica fidel del Palau de Versalles,
conformat com una grandiosa arquitectura que certament no és la més famosa de les construccions que es
va fer aixecar, però realment és la seva realització més
grandiloqüent. Tot el conjunt té la força de transportar-te a la immensitat de l’orgull i les misèries de Lluís
II de Baviera; on no t’és difícil d’endevinar que aquell
home –l’últim rei de la Baviera independentment- va
ser un rei segrestat en si mateix i pels seus propis deliris.
Això és, Ludwig II de Wittelsbach, en els seus quaranta
anys de vida, és considerat un dels monarques més excèntrics que han existit. Va ser un personatge ja insòlit
i paradoxal sobre la base de l’educació afrancesada que
va rebre -en la seva infància- de part dels seus tutors, a
les residències de Munic i de Füssen. Estranya i extravagant va ser també la seva adolescència des del moment
en què va enamorar-se de Wagner, després d’assistir
a la representació del Lohengrin, a l’Òpera de Munic.
Del període principesc al real, sorprenents van arribar
a ser també els seus castells en els quals hi lluïen més les
pròdigues pintures murals d’estètica romàntica que relataven escenes dels nibelungs i de velles llegendes que
no els mobles i els objectes decoratius. I especialment
extravagant, en fi, va ser la seva manera d’entendre el
govern, considerant les obligacions reals com una cosa
frustrant i tediosa; raó per la qual va preferir retirar-se
a la solitud de les seves residències. Però, tot i ser hereu dels Wittelsbach -una de les nissagues més antigues
d’Europa- va haver de conformar-se amb assumir -això
sí, a la seva manera, ja que mai va deixar de banda la
seva lucidesa política- el regnat d’un petit país del sud d’
Alemanya. En aquest sentit, la qualificació de “rei boig”,
des del moment en què va començar a ser considerat

Arquitectures i veïnatges
com un monarca molest, no es correspon amb la seva
autèntica projecció personal. Ell no va ser més excèntric que altres grans personatges de la reialesa i la cort
de principis de segle XIX, lliurats a una vida de capritxos, deliris i extravagàncies, disposats a netejar la seva
fortuna en les majors fantasies artístiques de l’època:
els seus fantàstics castells o palaus, aquelles obres que
actualment es troben entre les més espectaculars de tot
l’estat de Baviera: Neuschwanstein, Hoenschwangau i
Linderhof.
D’allà estant, conclous que efectivament et trobes davant de l’obra més espectacular de Luis II i no solament
per la seva façana principal, que dóna a un meravellós

jardí, amb unes bellíssimes fonts i escultures, sinó també
per la seva sorprenent entrada principal que et proposa
la visita d’un interior digne d’una atenta contemplació,
com per exemple: la sorprenent Escala d’Ambaixadors,
una exacta rèplica de la que va ser l’escalinata principal
del palau francès, o bé el perfecte facsímil de l’afamada
Galeria dels Miralls, que és un preciós corredor d’uns
cent metres de llarg, i el seu luxós dormitori, al costat
d’algunes dependències inconcluses, primer per manca de capital i, després, per la sobtada mort del rei. Al
capdavall, vist en la seva totalitat, doncs, apunta a ser la
major expressió de l’esplendor principesc i del poder
reial de la dinastia bavaresa.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Propaganda cinematogràfica

D

urant molts anys,a la rambla
de Sant Isidre, en el lloc on
ara hi ha una pizzeria, existí
un aparador on, setmanalment, s’exhibien els fotogrames més adients de les
pel·lícules que s’estrenaven als cinemes
Mundial i Centro Nacional (Ateneu).
A mitja setmana, davant d’aquell aparador, es repartien uns programes que
solien reproduir, reduïts, els cartells
de les cintes que s’anaven a projectar.
Les dones, al sortir de les fàbriques,
procuraven que el senyor Joan Martí,
conegut amb el renom de: el “Tapeta”,
els donés un d’aquells impresos que
ara han esdevingut tot un tresor pels
col·leccionistes.

Aquest que publiquem, correspon a
l’estrena de Hasta que perdió Jalisco
(Jorge Negrete) que va fer-se els dies
9 i 10 d’agost de 1947, als cinemes “Salón Rosa, Círculo Mercantil i Cine Astòria”, juntament amb la projecció de
Galopa Muchacho, Noticiari NO-DO i
un dibuix de Popeye.
Fou reproduït en el programa d’actes
del cinquantenari del CECI, fundat en
l’agost d’aquell mateix 1947. L’acte va
tenir lloc a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música, el diumenge 14 de
desembre de 1997, durant el qual es
presentà la “Miscellanea Aqualatensia
VIII, que inclou treballs guardonats
amb el 5è premi Jaume Caresmar.
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DIMECRES 19
DIVENDRES 14
CLUB DE LECTURA INFANTIL
Igualada
Trobada de nens i nenes que han llegit
un mateix llibre, en aquesta ocasió “Leandre, el nen horrible” d’Anna Manso.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central d’Igualada.
TEATRE
Igualada
“Himmelweg (Camino al cielo)”.
Una delegada de la Creu Roja, un
comandant d’un camp de concentració nazi i el cap de la comunitat jueva.
Sobre aquest triangle s’aixeca una faula
del passat que serveix per parlar-nos de
l’actualitat..
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de
l’Aurora.
CLUB DE LITERATURA I CINEMA
Piera
Comentari sobre el llibre i pel.lícula
“Molt soroll per no res”.
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca de Piera.
MÚSICA
Òdena
Concert amb En clau de cor del III
Cicle de Concerts a les capelles de Sant
Miquel i de Santa Magdalena.
Divendres a les 9 del vespre a l’ermita
de Santa Magdalena.

DISSABTE 15
TEATRE
Igualada
“Himmelweg (Camino al cielo)”.
Una delegada de la Creu Roja, un
comandant d’un camp de concentració nazi i el cap de la comunitat jueva.
Sobre aquest triangle s’aixeca una faula
del passat que serveix per parlar-nos de
l’actualitat..
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de
l’Aurora.

MÚSICA
Igualada
Concert a càrrec de Roger Margarit, que
presentarà el seu segon treball discogràfic
“EL SECRET DEL BÀRMAN”.
Dissabte a les 7 de la tarda a la botiga Tatin.

TEATRE
Calaf
L’actor i humorista Peyu arriba al Casal de
Calaf amb el seu show Planeta i-Neptú..
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda al Casal
de Calaf.

TALLERS INFANTILS
Igualada
Dos tallers: “Fem avions i animals de papiroflèxia amb Djeco” i “Penjoll camafeu
amb washi tape amb caixa de regal”.
Dissabte a les 12 del migdia i a les 6 de la
tarda a la botiga Abacus.

MÚSICA
Els Hostalets de Pierola
Concert de música de cambra a càrrec de
l’Auró Quartet, format per Sergi Miró i
Carlota Novell, violins, Elena Martínez,
viola i Pol Farell, violoncel..
Diumenge a les 7 de la tarda a l’Auditori
Cal Figueras.

40è CONCURS DE TEATRE
Piera
El Grup Teatral de Capellades presentarà
“El miracle d’Anna Sullivan” de William
Gibson.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre
Foment.
CINEMA
Els Hostalets de Pierola
Projecció de la pel.lícula de cine familiar
“Angry Birds”.
Dissabte a les 6 de la tarda a l’auditori
Cal Figueres.

DILLUNS 17
CONFERÈNCIA
Igualada
Mn. Josep M Pujol. “Ruanda al cor”.
Josep M. Pujol, Mossèn de Montbui, va
passar una vintena d’anys com a missioner
a Ruanda, on continua en contacte amb
sovintejades visites Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.

HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Sta. Margarida de Montbui
Comentari sobre el conte “Pinocchio”. A
càrrec de Montlingua.
Dissabte a les 12 del migdia a la biblioteca Mont-Àgora.

ÒPERA
Els Hostalets de Pierola
Òpera en directe. “Cosi fan tute”, de Mozart. En directe de la Royal Opera House
de Londres
Diumenge a 2/4 de 8 del vespre a l’auditori
Cal Figueres.

DIUMENGE 16

DIMARTS 18

TEATRE
Igualada
“Himmelweg (Camino al cielo)”.
Una delegada de la Creu Roja, un comandant d’un camp de concentració nazi i el
cap de la comunitat jueva. Sobre aquest
triangle s’aixeca una faula del passat que
serveix per parlar-nos de l’actualitat..
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de
l’Aurora.

CLUB DE LECTURA
Piera
Trobada per comentar sobre la lectura del
llibre “Madame Bovary”, un gran clàssic de
la literatura.
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca de Piera.

formatiu d’artesania en cuir de l’escola d’Art Gaspar Camps.
Fins al 19 d’octubre a la sala d’exposicions de l’Escola Gaspar Camps.

GRAVATS

SORTIDA
Igualada
Sortida a Poblet i l’Espluga de Francolí.
Visitarem les coves de l’Espluga, el Museu
de la Vida Rural i el Monestir de Poblet.
Organitza AUGA.
Dimecres durant tot el dia.
CLUB DE LECTURA
Igualada
Club per practicar la lectura en la nostra
llengua i conèixer l’obra d’autors catalans. En aquesta ocasió “La filla de l’escocès” de Carme Melcior.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central d’Igualada.
XERRADA
Piera
Xerrada a càrrec de Carmel.la Planell sobre l’escriptora Montserrat Roig. Organitza Associació de Dones de Piera
Dimecres a les 7 de la tarda al Casal d’entitats.

DIJOUS 20
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
“Mai no és tard”, de Miquel Pucurull
Presentació a càrrec de Joan Vilanova. En Miquel Pucurull té 77 anys però corre al voltant
d’una hora i quart, cinc dies a la setmana
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central d’Igualada.
CINEMA
Igualada
Cicle Gaudí. Projecció de la pel.lícula
“Cerca de tu casa” un musical sobre la
crisi, els desnonaments, donant a la realitat una nova mirada.
Dijous a les 10 del vespre al Teatre Municipal l’Ateneu.
CLUB MANGA JOVE
Sta. Margarida de Montbui
Si ets fan del manga vine a compartir una
estona amb nosaltres. Conduït per Dani
Rio, especialista en còmics.
Dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca
Mont-Àgora.

EXPOSICIONS
BOLETS
Pilar López Exposito
La Pilar López, artista autodidacta,
ha trobat en la natura l’espai ideal
per desenvolupar la seva creativitat.
Del 13 de setembre al 4 de novembre al Punt de lectors de la Biblioteca Central.

SÍMBOLS
Lourdes Figueras
Gravats. Homenatge la generació
perduda a través de poesia de Salvador Espriu i Bartomeu Rosselló-Pòrcel.
Del 8 de setembre al 16 d’octubre a
l’Artèria, espai d’arts i tallers.

DE L’ESCOLA AL MÓN
PROFESSIONAL
Projectes de l’alumnat del cicle

TOTS SOM LA CULTURAL
Col·lecció de totes les portades que
han donat visibilitat a laCultural,
l’agenda alternativa d’Igualada durant el seu recorregut de 5 anys.
De setembre a desembre al vestíbul
del Teatre de l’Aurora.

ANTONI DALMAU I JOVER: ESCRIPTOR
Una pinzellada de la vida i l’obra
d’aquest polític, escriptor i poeta
igualadí, amb motiu del centenari
del seu naixement.
Del 18 d’octubre al 12 de novembre
al vestíbul de al Biblioteca Central
d’Igualada.

Col.lecció Gabriel Giralt Miracle
Col·lecció necessàriament eclèctica,
amb nombrosos autors catalans, peninsulars i internacionals.
Del 14 d’octubre al 4 de desembre al
Museu de la Pell.

FINS ALS LÍMITS
Maria Gregori
Primer Premi Ciutat d’Igualada de
Fotografia Procopi Llucià 2015.
Del 7 al 23 d’octubre a la Sala Municipal d’exposicions.

ROQUES I MINERALS
Pere Ferrer Carafí
Mostra de roques i minerals. Saber
com i quan s’han format i quines
propietats tenen.
Del 6 al 29 d’octubre a la Biblioteca
de Piera.

EUROPEAN BALLOON
FESTIVAL
La mostra recull imatges que reflecteixen l’habilitat dels pilots i el
seu esforç, així com la bellesa i els
colors dels globus i dels paisatges.
Del 8 al 26 d’octubre a la sala d’exposicions de la Biblioteca Central.

PINTURA
Exposició de pintures dels alumnes de l’escola de pintura de la Pobla.
Del 9 al 23 d’octubre a la sala municipal d’exposicions de la Pobla de
Claramunt.

50

LA VEU

| CULTURA / CINEMA

Divendres, 14 d’octubre de 2016

El drama dels immigrants
Estrena a Tous • “Astral” de Jordi Évole
RAMON ROBERT /

A

quest és un documental
que porta a la gran pantalla
el drama dels immigrants
africans que intenten travessar en insegures pasteres i petits
bots la Mediterrània, a la recerca d’un
futur millor a Europa. La pel·lícula Astral és centra en la història d’un veler
de luxe reconvertit en un vaixell per
a refugiats. Antic motoveler de luxe
de 30 metres d’eslora cedit per l’empresari italià Livi Lomönaco, el vaixell
va ser remodelat íntegrament, amb
un pressupost de 300.000 euros, per a
equipar-se de tots els sistemes de navegació, salvament i assistència sanitària
necessaris per a les noves tasques de vi-

gilància i rescat a alta mar. Des que van
començar les seves missions de rescat a
la Mediterrània central, enfront de les
costes de Líbia, els tripulants de l’Astral, entre els quals hi ha metges i socorristes voluntaris, han col·laborat en
el salvament de milers de persones. En
el seu primer dia de treball van arribar
a rescatar 1.400 immigrants. L’equip
de Salvados, el programa de La Sexta
dirigit pel periodista Jordi Évole, es va
embarcar al juliol del 2016 en el Astral
per filmar el dia a dia dels socorristes
de l’ONG “Proactiva Open Arms” en la
seva altruista missió de vigilància i rescat. Van compartir un viatge de dotze
dies pel Mediterrani. Aquest és el documental d’aquell viatge, en el que es
conjunten moltes històries humanes.

Dijous, cicle Gaudí

Lliçons

A l’Ateneu Igualadí • Cerca de tu casa

El racó del Cineclub • La lección i Un doctor en la campiña

RAMON ROBERT /

RICARD FUSTER /

E

l cicle Gaudí va estrenar-se el més
passat amb El rei borni. I pel proper dijous s’anuncia la projecció
de la nova proposta del cineasta barceloní Eduard Cortés. Es tracta de Cerca de
tu casa, una molt peculiar pel·lícula sobre
desnonaments. El to de la pel·lícula es
dramàtic, però pertany clarament al gènere musical. De fet, la musica i les cançons són obra de Sílvia Pérez Cruz, que
també es fa càrrec del paper principal.
Així, aquest és un film musical sobre
els desnonaments, quelcom habitual en
la Espanya de la crisi econòmica i dels
abusos de la banca. Després de perdre la
seva casa per no poder pagar-la, un jove
matrimoni, amb una filla de 10 anys, es
muda a casa dels pares d’ella, però aquest
habitatge també es veurà amenaçat per
l’embargament del banc, a l’haver servit
com a aval de la hipoteca de la filla.

A

quest cap de setmana, doble
sessió de cinema al Cineclub: Avui divendres, com
sempre a les 10 del vespre al Teatre
de l’Ateneu, podrem veure la producció búlgara de 2014 La lección,
escrita i dirigida pels debutants
Kristina Grozeva i Petar Valchanov.
Planteja una interessant reflexió
sobre la doble moral a partir del
cas d’una professora que vol saber
qui és l’alumne que roba a la seva
classe, per donar-li una lliçó, però
que, després, es veurà ella mateixa
en una situació complicada quan
s’endeuta amb uns prestamistes.
Aquesta òpera prima ha estat premiada a Tessalònica, Sofia, Luxemburg, Tòquio, Varsòvia i a San Sebastián 2014, on ha rebut el Premi

Kutxa-Nous Directors a la Millor
Pel·lícula.
El diumenge, a les 6 de la tarda, podrem veure la producció francesa
de 2016 Un doctor en la campiña,
dirigida per Thomas Lilti. La pel·lícula es presenta en versió doblada
al castellà.
Es tracta d’un film entranyable que
ens presenta un metge rural –interpretat per François Cluzet, l’inoblidable protagonista d’Intocableque cuida de tothom a qualsevol
hora del dia fins que emmalalteix
ell mateix. Llavors, una metgessa (Marianne Denicourt) viatjarà
al poble per ajudar-lo. Caldrà que
s’adapti a la vida al camp i substituir algú que es creia insubstituïble
tampoc no serà senzill.

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA
Nom:

Adreça:
Localitat:
Tel. mòbil:
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.
El subscriptor 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 Yelmo Cines
a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la finalitat de rebre informació de les
activitats i serveis propis de Yelmo Cines, així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que Yelmo Cines pugui portar a terme,
d’acord am el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

E.mail
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.
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ASTRAL
Espanya. Documental. De Jordi Évole
De viatge amb el vaixell Astral, dedicat a la vigilància rescat
i assistència sanitària d’immigrants i refugiats a les aigües
del Mediterrani. Formen el equip de rescat una colla de navegants, socorristes i metges la organització solidaria Proactiva Open Arms. De les aigües properes a l´illa de Lesbos a
les costes d´Italia i Libia, l´Astral pot salvar la vida de moltes
persones.
EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA NIÑOS PECULIARES
Estats Units. Fantasia. De Tim Burton. Amb Eva Green,
Asa Butterfield, Samuel L. Jackson
Viatjant per la Costa de Gal.les, l´orfe Jacab descobreix un
lloc insospitat: una llard per a nens peculiars, dirigit per la
inquietant senyoreta Peregrine. Cadascun dels nens té una
peculiaritat molt especifica i paranormal. Papers secundaris
per a Judi Dench, Rupert Everett i Terence Stamp..
LOS SIETE MAGNIFICOS
Estats Units. Western. D´ Antoine Fuqua. Amb Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke.
Els habitants de Rose Creek, atemorits sota el control de
l’industrial Bogue, decideixen contractar set pistolers per
acabar amb l’amenaça. No obstant això,aquests mercenaris
aviat s’adonaran que estan lluitant per alguna cosa més que
els diners.
INFERNO
Estats Units. Thriller. De Ron Howard. Amb Tom Hanks,
Felicity Jones, Ben Foster..
Robert Langdon, el famós professor de simbologia, segueix
el rastre d´un cas relacionat amb el mateix Dante. Quan
Langdon desperta amb amnèsia en un hospital italià, farà
equip amb Sienna Brooks, una doctora que pot ajuda-li-ho
a recuperar els seus records. Junts recorreran Europa en una
carrera a contrarellotge per desbaratar una letal conspiració
global. Adaptació del best-seller homònim de Dan Brown.
CERCA DE TU CASA
Espanya. Drama sobre desnonaments. D´ Eduard Cortés.
Amb Sílvia Pérez Cruz, Oriol Vila, Lluís Homar, Adriana
Ozores.
Musical sobre els desnonaments ocorreguts a Espanya amb
motiu de la crisi econòmica. Després de perdre la seva casa
per no poder pagar-la, un jove matrimoni, amb una filla de
10 anys, es muda a casa dels pares d’ella, però aquest habitatge
també es veurà amenaçat per l’embargament del banc, a l’haver servit com a aval de la hipoteca de la filla.
CIGÜEÑAS
Estats Units. Animació. De Doug Sweetland i Nicholas Stoller.
Les cigonyes que abans enviaven nadons als pares de tot el món
viuen ara a Mont Cigonya. . Ara distribueixen els paquets d’una
companyia mundial d’Internet. Junior. La millor cigonya repartidora de la companyia està a punt d’aconseguir un ascens, però
accidentalment activa la Màquina de Producció de nadons. Junior i la seva amiga Tulip, s’afanyen a lliurar el nadó en un viatge
molt accidentat..
LA LECCION
Drama. Bulgària. De Kristina Grozeva i Petar Valchanov.
Amb Margita Gosheva, Ivan Burnev, Ivanka Bratoeva.
En un petit poble de Bulgària, Nadezhda, una jove professora, tracta de descobrir a l’alumne que roba en la seva classe,
de manera que pugui alliçonar-lo sobre el que està bé i el
que està malament. Però, quan pot consumar-se un desnonament i s’endeuta amb prestadors, pot ella saber quin és el
camí correcte?. Què fa que una persona decent es converteixi en delinqüent?.
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Cinema a l’Anoia
Igualada

Sant Martí de Tous

LA LECCION
Divendres: 22:00
EL DOCTOR EN LA CAMPIÑA
Diumenge: 18:00
CERCA DE TU CASA (CICLE GAUDÍ)
Dijous: 20:30

CASAL
ASTRAL (Salvados i Jordi Evole)
Entrada 5 euros
Dissabte: 18:00
CERCA DE TU CASA (7 anys)
Diumenge: 19:45
MAS ALLA DE LAS MONTAÑAS
Diumenge: 19:35

Santa Margarida de Montbui
Montàgora Cinemes
SALA AUDITORI

SALA PETITA

INFERNO
Divendres: 18:30/21:00.
Dissabte: 18:30/21:00
Diumenge: 18:30/21:00
CIGÜEÑAS
Dissabte: 16:40
Diumenge: 16:40

INFERNO
Ds i Dg: 16:30
CIGÜEÑAS
Dv Ds i Dg: 18:50
EL PORVENIR
Dv Ds i Dg: 21:00

Yelmo Cines
Abrera 3D

5/ UN MONSTRUO VIENE A
VERME (12A)
Dv. Dll a Dj: 18:15/20:30/22:45
Ds:. 16:00/18:15/20:30/22:45
Dg.: 12:00/ 16:00/18:15/20:30/22:45

1/ INFERNO (12A)
Dv. a Dj: 17:35/20:00/22:30
Dg: 12:10/17:35/20:00/22:30
2/ OZZY (TP)
Dv. Dll. i Dj: 18:10/20:10
Ds: 16:10/18:10/20:10
Dg.: 12:15/16:10/18:10/20:10
2/ BRIDGET JONES (TP)
Dv a Dj: 22.10
3/ CIGÜEÑAS (TP)
Dv: 17:45/19:45
Ds: 16:20/18:25/20:25
Dg: 11:45/16:20/18:25/20:25
Dll a Dj.: 19:45
3/ BRIDGET JONES (7A)
Dll. a Dj: 17:10
3/ LOS SIETE MAGNIFICOS (16A)
Dv Dll a Dj: 21:50
Ds. i Dg: 22:20
4/ UN MONSTRUO VIENE A VERME (12A)
Dv. a Dj: 17:00/19:15/21:30
4/ MASCOTAS (TP)
Dg.: 11:35

6/ MISS PEREGRINE (7A)
Dv. Dll. a Dj: 17:20/19:50/22:25
Ds: 16:30/19:10/22:05
Dg: 11:40/16:30/19:10/22:05
7/ MECHANIC (16A)
Dv. a Dj: 18:35/20:40
7/ CUERPO DE ELITE (7A)
Dv a Dj: 22:40
7/ SIETE VIDAS (INF)
Ds i Dg: 16:35
7/ ROBINSON CRUSOE (INF)
Dg: 12:05
8/ OZZY (7A)
Dv. a Dg : 17:10
8/ LA FIESTA DE LA SALCHICHA
(16A)
Dv a Dg: 19:05/21:00/22:50
Dll a Dj.: 20:35/22:35
8/ EL HOMBRE DE LAS MIL CARAS (16A)
Dll. a Dj: 18:00
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SORTEIG DE 2 ENTRADES
PER AL MUSEU DEL TRAGINER

A més, si ets subscriptor de La Veu tindràs un 2x1 en
entrades ensenyant el carnet de subscriptor

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta
butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i,
per tant, autoritza a LA VEU i al Museu del Traginer a
incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus
fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la
finalitat de rebre informació de les activitats i serveis
propis del Museu del Traginer, així com les activitas
publicitàries i campanyes promocionals que el Museu
del Traginer pugui portar a terme, d’acord am el que
s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

SORTEIG
DE 2 ENTRADES
EL GUANYADOR

del sorteig de 2 entrades
per al Teatre de Ell’Aurora
és
Nom
subscriptor 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 Teatre de l’Aurora a incorporar les
Cognoms
dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers
automatitzats i al seu tractament i ùs amb la finalitat de
rebre informació de les activitats i serveis propis de Teatre
Població
de l’Aurora, així com les activitas publicitàries i campanyes
promocionals que Teatre de l’Aurora pugui portar a
terme, d’acord am el que s’estableix a la Llei Orgànica
Telèfon mòbil
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD)
Email

Moltes felicitats!

Nom
Cognoms

SORTEGEN
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

PLANXISTERIA
GELABERT S.L
C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

SORTEIG

UN VAL DE 100 €
PER A LA REPARACIÓ
DE XAPA I PINTURA
DEL SEU COTXE (VÀLID
DURANT EL 2016)

Nom
Cognoms

Població
Telèfon mòbil
Email

El subscriptor 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 que facilita per aquest mitjà als seus
fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la finalitat de rebre
informació de les activitats i serveis propis de Railhome, així com les
activitas publicitàries i campanyes promocionals que Railhome pugui
portar a terme, d’acord am 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
Email

Població
Telèfon mòbil
Email

SORTEIG
D’UNA
BICICLETA

El subscriptor 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 Bicicletes Faro a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà
als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la finalitat
de rebre informació de les activitats i serveis propis de Bicicletes
Faro, així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals
que Bicicletes Faro pugui portar a terme, d’acord am el que
s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

SORTEGEM

2

ENTRADES
PER A

I.H.C.

Nom: .................................................................................................................................
Cognoms: .........................................................................................................................
Població: ...........................................................................................................................
Telèfon mòbil: ....................................................................................................................

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

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
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).

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

Nom

Cognoms
Població

Telèfon mòbil
Email
El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el
seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU
i a Ingravita a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als
seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la finalitat de
rebre informació de les activitats i serveis propis d’Ingravita, així
com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que
Ingravita pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal (LOPD)

SORTEIG
UN VOL
EN GLOBUS

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu
consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i al
Camins de Vent a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als
seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la finalitat de
rebre informació de les activitats i serveis propis de Camins de Vent,
així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que
Camins de Vent pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal (LOPD)
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Participat pelegrinatge diocesà a Montserrat en motiu
de l’Any de la Misericòrdia
resa de Jesús, demà dissabte
15 d’octubre. A les 8:00h. del
matí, presidirà l’Eucaristia
Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic. A la tarda, Vespres
cantades a les 19:00h. i Eucaristia presidida per la capellania del Monestir a les
19:30h.

Hi sou tots convidats!
Per altra banda, el dia 16 d
‘octubre el sant Pare canonitzarà a Roma la beata Elisabet de la Trinitat, Carmelita Descalça de Dijon, França.
Els convidem també a donar
gràcies a Déu, el dilluns 17 a
les 8:00h. del matí.

1r aniversari de

Rosa Clèries Bosch

ESGLÉSIA / LA VEU

P

rop de mig miler de
peregrins de la diòcesi
-entre ells un centenar
d’anoiencs, en autocar o cotxe particular- van participar
dissabte passat, 8 d’octubre,
en el pelegrinatge jubilar
a Montserrat en motiu del
Jubileu de la Misericòrdia.
Els diocesans, encapçalats
pel bisbe Romà, van creuar
la porta santa i van participar en la Missa Conventual.
Molts rectors i preveres diocesans van participar en la

concelebració, presidida pel
nostre pastor, acompanyat
de l’abat de Montserrat, Josep Maria Soler.
Acabada la solemne eucaristia, els peregrins foren saludats a la basílica pel Pare
prior, Ignasi Fossas. El prior
va afirmar que rebre a la diòcesi de Vic era una ocasió
molt especial per ell, ja que
és fill de la mateixa. I també
va recordar que el bisbe Torras i Bages fou ordenat a la
basílica montserratina i que
és l’autor de la visita espiritual a la Moreneta. El bisbe

de Vic, per la seva banda,
va recordar les condicions
per rebre la gràcia jubilar i
va convidar als diocesans a
practicar les obres de misericòrdia. Després d’un dinar
de germanor i d’una bona
sobretaula, els peregrins es
van dirigir de nou a la basílica a acomiadar-se i pregar la
visita espiritual.
Dissabte vinent, festivitat
de Santa Teresa
Les Carmelites Descalces
d’Igualada-Jorba celebraran
la Solemnitat de Santa Te-

13 d'octubre de 2015

Tu ja no hi ets i els pollancs han tret fulles;
el verd proclama vida i esperança,
i jo visc,i és vivint que puc pensar-te
Tu ja no hi ets i floriran les roses
maduraran els blats i el vent tal volta
desvetllarà secretes melodies.

Es farà una missa en el seu record
el dimarts 1 de novembre a les 12.15 h del matí
a la Església de Sant Pere d' Òdena

SANTORAL
Octubre

En record de

Joan Bernadas Subirana
Vidu de Pilar Cirera Mas
Ens va deixar el passat dimarts 11 d’octubre a l’edat de 90 anys.
Els seus fills Marisol, Eva i Jordi; néts Marc, Albert, Carlota,
Arnau i Guillermina, i la resta de família
sempre el tindran present en el seu record.
La família agraeix les mostres de de condol i amistat rebudes.
Igualada, octubre de 2016

14: Calixt I, papa; Just; Fortunata.
15: Teresa de Jesús; Bru; Tecla.
16: Hedvig; Margarita-Maria Alacoque; Gal; Galderic.
17: Ntra. Sra. de la Bonanova; Ignasi d’Antioquia.
18: Lluc; Just; Trifònia.
19: Joan de Brébeuf; Isaac Jogues; Pau de la Creu; Pere
20: Andreu de Creta; Artemi; Irene

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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AUDICIÓ

DERMATOLOGIA

ODONTOLOGIA

DIETÈTICA/NUTRICIÓ

DR. JORDI GRAELLS
I ESTADA
-Última tecnologia en audiòfons
digitals
-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques
-Personal titulat
Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90
08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira
c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

ORTOPÈDIA
ALMENAR
Plantilles a mida, ajudes a domicili,
ortopèdia tècnica i esportiva, llits
articulats, ajudes gent gran
c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 75
618 67 32 58
IGUALADA
www.ortopediaalmenar.com

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES
Tractament psicològic d’adults i nens
amb: ansietat, depressió, insomni,
enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns
psicosomàtics, trastorns de la
sexualitat, teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis
629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA
Hores convingudes

·Dermatologia medicoquirúrgica i
venereologia ·Criocirurgia
Visites: dimecres tarda i dissabtes
matí. Hores convingudes
Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)
08700 IGUALADA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

CLÍNICA DENTAL ANOIA
·Psicologia
·Logopedia
·Coach i PNL
·Coach de Salut i
Nutrició
·Dietista-nutricionista
·Llevadora
·Moxibustió

·Naturòpata
·Homeòpata
·Flors de Bach
·Massatge holístic
·Fisioterapia i acupuntura
·Ioga embarassades i
postpart
·Tallers per nadons

c/Bruc 52 bx, 08700 Igualada
www.arrelscentresalut.cat
93 514 31 60
arrels.centredesalut@gmail.com

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments

De dilluns a divendres de 9 a 14h
i de 15 a 20h
dissabtes de 9 a 14 h

c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA
www.dentaligualada.com

OFTALMOLOGIA

ORTOPÈDIA

OFTALMÒLEG JOSEP
FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA CASES

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia
Oftalmologia general

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

DE TORN

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62
93 805 25 25
IGUALADA
www.assistencialanoia.com

Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la
mobilitat · Cadires de rodes
Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares
c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA
vives.singla@cofb.net

GLÒRIA FITÉ
GUARRO

psicologa col. num 10.916

Ma DOLORS
CAPELLADES

LAIA TEROL
JULIAN

psicologa

psicologa col. num 18.000

EDMR-Resolució de trauma pel
moviment ocular
Diagnòstic i tractament de trastorns de
la personalitat i de l’estat d’ànim
c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)
93 805 35 72
www.dolorscapellades.com
dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i
Barcelona

Dia 15: MISERACHS
Rambla Nova, 1

Dia 16: BAUSILI

Dia 17: CASAS V
Soledat, 119

Dia 18: CASAS

Rambla Sant Ferran, 62, 1r 3a
93 818 20 92
93 004 46 49
655 021 919
IGUALADA
amaramne@gmail.com

Soledat, 119

Dia 19: FÀTIMA
Av. Pietat, 25

Dia 20: PAGÈS

Pau Muntadas, 58
PATROCINAT PER:

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 19.304

psicologa col. num 8.396
Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/COP

Psicoterapeuta

c/Sant Cristòbal, 46
Despatx 14
08784 PIERA
615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA
638 137 803
info@psicologiaytu.com

Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25
- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Oftalmologia
-Urgències i accidents laborals

Òdena, 84

Adults, adolescents i nens

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

Psicoterapeuta

Assistencial Anoia S.A.

Dia 14: SECANELL

Born, 23

PSICOLOGIA
ORTOPÈDIA
E. VIVES SINGLA

FARMÀCIES

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA
Herboristeria l’Espígol c/Sant
Bonifaci, 75 PIERA
687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat

CENTRES MÈDICS
P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88
- Urgències
- Accidents laborals
- Especialitats médiques
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Revisions médiques federatives

C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90
- Certificats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
-Urgències i accidents laborals
- Revisions médiques federatives

LA VEU

PUBLICITAT | 55

Divendres, 14 d’octubre de 2016

- ESPECIALITAT en vedella d’Angus a la brasa
- Suprema de bacallà confitat
- Menús festius
- Servei a la carta
- Esmorzars de forquilla i ganivet

Ctra. d’Igualada a Valls (c-37) km.52 , 5
08787 Santa Maria de Miralles, Barcelona
ESTABLIMENT
DIRIGIT PER:
José Luis Ricart

OBERT:

TRUQUI’NS
I RESERVI TAULA!

93 808 00 05
695 480 542
DIVENDRES: DINARS I SOPARS
DISSABTES: ESMORZARS, DINARS I SOPARS
DIUMENGES: ESMORZARS I DINARS
Per encàrrec: tots els dies

LA VEU de

Divendres, 14 d’octubre de 2016

PATRÍCIA ROMERA / Emprenedora cultural

“A Madrid visc molt bé,
però trobo a faltar la família
i les meves amigues”
Vaig néixer a Igualada fa 33 anys. Sóc soltera però es podria dir que sóc
mare de 24 actors i actrius que ara mateix tenen tota la meva atenció
professional. Visc en un preciós i ampli pis al barri de La Latina a Madrid,
amb una simpàtica italiana i un amic actor.
A Madrid he trobat la meva realització professional, però Igualada serà
sempre la meva ciutat.

C

om va ser que decidissis deixar una feina estable de
bibliotecària a l’Ateneu, per embarcar-te en crear la
teva pròpia empresa de representació d’artistes?

Tot i que era molt, molt feliç a l’Ateneu Igualadí, estava en un moment en què volia créixer i fer coses noves. A Madrid
em va sorgir una oportunitat de treballar en una productora gestionant les seves xarxes socials però al final la feina no va funcionar
i vaig decidir que investigaria pel meu compte i que provaria en
què consistia muntar un negoci, o sigui, aprendre a emprendre.
Set anys després, tot el que après, les experiències que he viscut
i la gent que he conegut en el món audiovisual m’han portat a
establir-me com a representant d’actors i guionistes.
Les series de televisió són una bona sortida laboral per a actors
i guionistes?
Són una bona sortida si t’agafen com un personatge fix o inclús
en diversos episodis per l’estabilitat econòmica que donen. Però
en realitat l’actor voldria treballar en les altres expressions artístiques i viure d’elles amb tranquil·litat: al teatre perquè és on poden
invertir més temps en la creació d’un personatge i rebre una reacció més directa i immediata del públic, i al cinema perquè és el
que els dóna reputació i on els ofereixen papers que poden ser més
creatius i més profunds.
Els actors tenen una bona presència a les xarxes socials?
Sincerament? No. Però és perquè ningú els ensenya. També passa
amb els esportistes tot i que hi ha més estesa la figura del publicista

o mànager que els assessora en la seva comunicació digital per incrementar el nombre de seguidors i així tancar contractes milionaris
amb marques comercials. Va ser el meu primer intent de projecte
emprenedor i algun dia, quan sigui el moment, i tingui els recursos que necessito, el duré a terme, perquè els actors necessiten amb
urgència un bon assessorament.
Com es viu a Madrid?
A Madrid es viu molt bé. Sóc molt feliç tot i que m’enyoro d’Igualada, de la meva família, de les meves amigues, de menjar un entrepà amb pa amb tomàquet i de les patates braves del Clein.
Has produït un parell d’obres de teatre i una d’elles va ser seleccionada pel Talent Madrid per un comitè d’especialistes del
sector teatral.
Sí, vaig fent incursions a la producció. M’agradaria algun dia, produir una obra de teatre o un pel·lícula, però com tot requereix experiència i diners.
La teva primera idea com a emprenedora no et va sortir, però
vares insistir en l’aventura empresarial.
Als Estats Units no et consideren emprenedor si no has tancat dos
o tres negocis. I és que l’experiència és un grau i ningú t’ensenya a emprendre. Per això ara m’està funcionant el projecte de
representant, per tota l’experiència que he adquirit amb els altres
projectes que he volgut posar en marxa.

Els actors i les actrius es deixen aconsellar pel representant?
Com a qualsevol relació has de trobar l’altra part amb la que pots
establir una relació de confiança. Per a mi, a més, és el més important a la meva feina amb ells, que hi hagi confiança i que es pugui
parlar de tot, de les coses bones, de les coses dolentes, de quins
són els passos que els recomano per guanyar visibilitat i destacar-los entre les productores i els directors de càsting. Quan això
s’aconsegueix, quan tots dos remeu cap a la mateixa direcció i en
el mateix vaixell tot rutlla. I si tots dos encaixeu en la mateixa forma de treballar i d’entendre la professió la confiança sorgeix sola.
Haver col·laborat amb el festival Zoom de l’Ateneu et va ajudar
a decidir-te per la representació d’actors?
El que va ajudar a decidir-me a fer de representant d’actors va
ser conèixer a la Isabel, la mare de l’actriu igualadina Neus Sanz.
La Neus ens va convidar a acompanyar-la a un rodatge de la sèrie
Los Hombre de Paco, allò va canviar la meva vida professional sense voler, ja que li vaig crear una web a la Neus perquè l’ajudés en
la seva promoció professional i vaig gestionar la seva promoció a
les xarxes socials. Per això vaig decidir obrir Mimatuimagen, perquè altres actors veien el que feia amb la Neus i volien que els
fes el mateix. El que va ser -i és- difícil és com “vendre” aquests
serveis perquè els actors són molt d’anar justos de diners i prefereixen el “yo me lo guiso, yo me lo como” i per això no va acabar
de funcionar l’assessoria d’imatge digital tal i com inicialment la
vaig muntar..
Jaume Singla, @jaumesingla

La monumental baralla de Piera ha provocat un natural enuig en aquesta població, la segona de la comarca en nombre d’habitants
i la de territori més extens. Els veïns del centre no amaguen la seva preocupació, però, en el fons, hi ha qui apunta, amb raó, que
aquestes coses potser s’evitarien, almenys en plena via pública, si la justícia actués de pressa i amb contundència davant l’ocupació
d’habitatges buïts -edificis sencers- que van quedar-se sense vendre com a conseqüència de la crisi. Situacions molt similars -amb
okupes idèntics als de Piera- s’han identificat a Igualada, Vilanova del Camí i la Torre de Claramunt, però possiblement n’hi ha més.
Les autoritats públiques haurien de ser més àgils i hàbils en denunciar-ho i apretar de valent -algun ho ha aconseguit amb èxitabans de tornar a ser testimonis de l’espectacle tercermundista que ha donat la volta a Espanya en tots els mitjans de comunicació.

