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Benvinguts 
a la Fira 
d’Igualada!

Especial Fira 2010

P  07

Egocentristes, egoistes i recelosos del talent •  El Pla  
afirma que hi ha molt talent amagat, però no es té en compte

Agència • El treball insinua que alguns polítics d'aquí  s'han 
aprofitat del càrrec i proposa una agència per "treballar junts"

 

El nou pla estratègic de l'Anoia 
diu que hem de canviar el caràcter

•• La pubilla i dames d'honor de la Fira d'Igualada 2010, poc després de ser nomenades, dimecres a l'Ajuntament. Foto: Joan Guasch.
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  28 pàgines especials 
dedicades a la Fira  
d'Igualada, amb tots 
els detalls del programa

  El president del Parlament de 
Catalunya, Ernest Benach, va 
inaugurar ahir el certamen, que 
arriba a la 57a. edició.

  Gairebé 300 estands i més 
de 18.000 metres quadrats 
d'exposició. S'esperen 30.000 
visitants fins diumenge. •• El president del Parlament, Ernest Benach, va inaugurar ahir 

a la tarda la Fira Multisectorial. Foto: J. Puiggròs

Mor un nen d'11 anys en un incendi en una casa dels Hostalets de Pierola

Av.  de  Barce lona ,  188  -  08700 IGUALADA -  Te l  93  803  29  65
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Aquesta ha estat una setmana on les 
iniciatives econòmiques i socials han 
tingut molt protagonisme. Moltes 
d’elles amb realitzacions tangibles que 
esperem vagin fructificant. També una 
proposta de Pla Estratègic presentada 
amb l’assistència de la plana major de 
les administracions, polítics, entitats pa-
tronals i sindicals, així com una nodrida 
representació de l’anomenada societat 
civil. En algunes cares la satisfacció per 
l’èxit d’haver omplert la platea del Cercle 
Mercantil. L’expectativa s’ho mereixia i 
s’havien cuidat els detalls per fer-ne una 
presentació ben feta. En altres ho eren 
de circumstàncies. Segur que pensaven 
que ja hi ha prous entrebancs per cre-
ar una empresa perquè ara s’hi afegeixi 
un nou graó que coordini per saber que 
tot sigui homogeni. Altres notòriament 
enfadades per la malversació de diners 
que significa fer una vegada sí i un al-
tra també, un treball que vol condicio-
nar, dirigir i guiar a la població, i on els 
promotors s’irroguen una capacitat de 
lideratge i coneixements que ningú els 
hi ha concedit. I finalment molts polítics 
que es van fer la foto com a impulsors 
del pla, però que van escoltar com se’ls 
deia  que es preguntessin si s’havien en-
riquit, si havien servit al poble i si havien 
de deixar lloc a altres.
Tot plegat volia ser amb esperit positiu. 
Però dient que els igualadins són tan-
cats, saben de tot, no escolten a ningú, 
i que han de canviar vol dir que no es 

sap ni d’on es ve ni on es va, malgrat que 
els que l’han elaborat, siguin igualadins. 
Dir que ningú sap on és l’Anoia sembla 
una bajanada. No fa tant era el primer 
productor de cuir a Espanya. Durant la 
Primera Guerra Mundial els adobers van 
saber reduir considerablement el cicle 
de treball ajuntant-se entre ells. Moltes 
de les famílies, que avui tenen la casa 
pairal a la Soledat, van fonamentar la 
seva posició fent aquella tasca ingent. 
Tampoc fa tant que Igualada era un 
referent en gèneres de punt, amb mar-
ques acreditades internacionalment. En 
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el camp de la maquinària per bòviles la 
primera empresa mundial estava radi-
cada en la comarca, i encara avui és un 
referent pel que fa a botigues tèxtils de 
fàbrica. 
Podem ser molt negatius. Podem dir que 
som molt dolents, encara que “hi ha molt 

Podem dir que ha de 
venir un Messies que 
ho resolgui tot, es digui 
ECPC o qualsevol su-
perman o superwoman. 
Però així no es va enlloc. 
La gent s’espavila si hi 
veu possibilitats. És més 
llesta del que es va dir 
en aquesta presentació.

Les cares 
de la setmana

Pere Carles
El president de Fira d’Igualada lidera una 
nova fira multisectorial que ha sabut 
mantenir les xifres de les últimes edici-
ons, malgrat el mal moment econòmic 
que passem. Fidel als seus principis, Car-
les continua transmetent optimisme i 
rebel·lant-se contra la crisi.

Pere Masana
El president del Consorci de l’Alta Anoia 
va compartir divendres la inauguració 
del nou Centre de Desenvolupament 
Econòmic d’aquest territori, als Prats de 
Rei. Un edifici que servirà no només per 
impulsar més el sector turístic i de ser-
veis de l’Alta Anoia, sinó també el dels 
emprenedors. Un gran pas endavant.

Hores convingudes:
C. Delicies, 8  ·  Tel. 93 805 04 04

Classes INFANTS i ADULTS!
Tots els nivells,

TOTES LES EDATS,
(de 3 anys a...) Grups MOLT reduïts

ENS HEM TRASLLADAT!!
NOVES INSTAL·LACIONS!

ELISABET SEUBA
C/ Marià Cuiner, 40

(Aprop del Passeig i del C/ Sant Josep)
Email:seuba@attglobal.net

Mòbil: 670 38 98 60

CLASSES D’ANGLÈS
i Traduccions

Classes INFANTS i ADULTS!
Tots els nivells,

TOTES LES EDATS,
(de 3 anys a...) Grups MOLT reduïts

RÀPID I SENZILL
Grups reduïts a tots els nivells i 

per a totes les edats. Matí i tarda.

Brian & Carme Stack
Tels.:93 804 00 21
             637 533 080

potencial i molt talent”. Podem dir que 
ha de venir un Messies que ho resolgui 
tot, es digui ECPC o qualsevol superman 
o superwoman. Però així no es va enlloc. 
La gent s’espavila si hi veu possibilitats. 
És més llesta del que es va dir en aques-
ta presentació. Potser no tothom tingui 
carrera universitària, però molts dels 
prohoms que van fer d’aquesta comarca 
un referent en tenien. Com tampoc dels 
molts que treballen com autònoms, en 
petites empreses. Gent que innova, que 
fa productes diferenciats i que els ven a 
l’estranger. Lamentablement avui no hi 
ha aquelles empreses grans que ocupa-
ven a molta gent. I d’aquestes costarà de 
que se n’instal·lin perquè avui el capital 
privat espera que sigui el públic que ho 
faci. Però no és una comarca morta. És 
de gent cansada que li prenguin el pèl.
D’ací vénen les queixes pels polítics. Per-
què van a la Xina a demanar a la fàbrica 
de cotxes Cheri que vinguin a Catalunya, 
però l’ha de pagar els catalans. I amb els 
diners de tots la fàbrica anirà... on li con-
vingui al polític de torn. I l’Anoia no vol 
això. Ni critica els polítics que té perquè 
ocupin càrrecs importants i siguin retri-
buïts per la seva feina. Precisament el 
que calen són més persones influents. I 
els que hi ha aprofitar-los. Moltes són les 
persones de la contornada que tenen 
amistats i coneguts arreu del món. Gent 
influent capaç de mobilitzar recursos si 
hi ha oportunitats. Qui els demana una 
opinió? Qui mira d’integrar-los en els 

projectes que es puguin fer? Se’ls escol-
ta algú quan diuen què pensen?
És millor fer un altre Pla. I encara que es 
digui que no s’ha fet amb la voluntat de 
que es quedi en un calaix (suposo que 
cap es fa per això) té moltes probabili-
tats que sigui tan inoperant com els al-
tres. Perquè si ha de posar-se en marxa i 
ser un forat més que engoleixi els diners 
de la gent més val que no es faci res. 
Sona molt malament que d’entrada ja es 
digui que cal un defensor del ciutadà i 
que els polítics no hi caben. Qui en farà 
el control? Qui tria els qui van al davant? 
Quin són els objectius i seguiment? Ja 
s’està tip de promeses i paraules bui-
des per ”rentar-nos la cara amb un drap 
brut”. Tips de gent que busca una ocu-
pació pagada per l’administració i sense 
gaires maldecaps. 
Si de debò es vol treure a la comarca del 
pou, està bé que hi hagi un organisme 
de coordinació que posi en contacte a 
la gent que tingui iniciatives semblants, 
i probablement es trobin sinergies per 
finançar les promocions que s’han de 
fer. Però no primer gastem i després es 
passa el platet. En lloc de cremar tants 
diners en foc d’encenalls caldria invertir-
los en llumins. Si tots els que comencen 
tinguessin durant un anys exempcions 
fiscals, en seguretat social, IVA, etc. pot-
ser es farien més empreses. I al menys 
no sempre aprofitarien als mateixos.



Des del conjunt de l’Estat ens arriba una convocatòria de vaga per 
al dimecres 29 de setembre. Fer vaga a Espanya el tercer trimestre 
del 2010 és una mica -de fet molt redundant- no endebades cinc 
milions de persones fan cada dia el mateix que fer vaga: no tenen 
feina... ni perspectives de tenir-ne.
Una de les tasques més difícils de desenvolupar actualment, deu 
ser exercir la direcció d’un sindicat. Dit així a grosso modo, podem 
pensar que per un cantó els empresaris que volen els acomiada-
ments més barats i els treballadors que volen els contractes més 
llargs i més segurs. I mentrestant l’atur que no para de pujar a tot 
l’Estat.
El govern el que vol es reduir les pensions per la por que els fa que 
el sistema es coŀlapsi, però que sembli que en realitat les estan pu-
jant, les pensions.
Es difícil trobar un equilibri quan cadascun dels agents socials que 
participen de la discussió camina en una direcció diferent i a més 
contrària a la dels seus interlocutors. Potser encara ho és més quan 
el ministre de Treball (?) ja està pensant en les eleccions al Parla-
ment de Catalunya i el principal partit de l’oposició es queixa d’unes 
reformes laborals que ells farien encara més contràries a les aspira-
cions dels sindicats i dels treballadors.
Quan cinc milions de persones perden cada dia la seva possible 
jornada per manca d’un lloc de treball, es diria que fer vaga no és 
una mesura gaire efectiva ja que afegeix encara més pèrdues de 
jornades de treball. Però és evident que els sindicats de classe estan 
obligats a donar una resposta a la situació de desgavell que intenta 
pilotar -amb poca gràcia- el govern Zapatero i amb més o menys la 
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JAUME SINGLA ·  a peu pla

Els partits estan al servei de la banca que els 
té atrapats amb hipoteques per pagar cam-
panyes, mansions paradisíaques, corrupteles 
vàries o per estar al servei del gran capital

En un món condicionat pels interessos no és d’estranyar que les 
interpretacions que es donin als fets portin a la confusió. Potser 
en ocasions siguin esbiaixats per la ignorància, el propi tarannà, 
i la manca de respecte, però el més freqüent és que sigui per in-
terès. França acaba de protagonitzar un episodi que portarà cua. 
La comissària Viviane Reding, vestida de vermell i plena d’una 
fogositat més pròpia d’alcaldessa llevantina, que d’una experi-
mentada política luxemburguesa, en referint-se a la “política de 
deportació” de gitanos romanesos, va aixecar el seu dit acusador 
contra Sarkozy. “Enough is enough” com a exclamació suprema 
d’enuig per dir que “mai hauria esperat veure una cosa semblant 
després de la Segona Guerra Mundial”. Moltes havien estat ja les 
crítiques dels intel·lectuals i premsa francesa per aquesta políti-
ca del president francès, perquè a l’esperit republicà li costa em-
passar-se segons quins procediments. Però ara tots han triat el 
soroll propagandístic atiant els fantasmes populistes, marginant 
així l’àmbit jurisdiccional i judicial on es trobaria una resposta 
més positiva i menys crispada.

Segurament perquè no es volen solucions sinó protagonisme. És 
una temptació constant voler convèncer les masses amb frases 
curtes en lloc d’un discurs consistent. Es pensa més en el titular 
de la premsa que en el fons del problema. Veiem el que es fa a 
Espanya quan el govern diu que som els millors, mentre totes 
les estadístiques demostren el contrari. Tant el President del go-
vern com en Guillermo de la Dehesa, president del Centre for 
Economic Policy Research (CEPR) diuen que no n’hi ha per tant 
i que Espanya és molt més “competitiva del que sembla” mentre 
diu tot el contrari l’evidència freda dels números que presenta 
l’índex de Competitivitat Global (ICG) i els del World Economic 
Foro de Davos, on España està en la posició 42 d’entre els 139 
països analitzats, i que ha baixat 9 posicions en el darrer any i 13 
des el 2004, o els encara pitjors de l’índex del Banc Mundial on 
està en el lloc 62, perdent 10 posicions respecte el darrer any. O 
que hi hagi qui s’entesti en defensar l’actual marc laboral quan 
dels 139 paísos Espanya ocupa el 115, tenint unes notes pèsimes 
pel que fa a contractació, acomiadament, flexibilitat, rigidesa en 
l’ocupació i baixa productivitat dels salaris. 

PERE ESCOLA

Confondre la gimnàsia i la magnèsia
Com sempre cal destriar el gra de la palla. Segurament res és 
blanc o negre. Però quan hi ha situacions que requereixen actu-
acions no es pot caure en l’acudit de l’Eugeni quan es pregun-
tava quan feien dos i dos, i es responia que si no li donaven més 
dades la resposta era complicada. Ni tampoc fer com algunes 
importants firmes d’auditoria, ara ja desaparegudes, que certifi-
caven els números que calien a qui manava.

Són masses les coses que es presenten embolcallades amb so-
rolls interessats. Tothom crida esperant convèncer a qui els es-
colta. Callen el que no els interessa, i sempre desqualifiquen els 
altres. I la gent sovint dóna més crèdit a qui ja li agrada. Aquells 
que diuen el que volem sentir i així justifiquen les seves posici-

ons, mancances i errors. No sol haver-hi massa interès en l’anà-
lisi. Uns volen creure cegament una promesa, encara que saben 
és falsa i els altres fan el que calgui per sortir a la foto amb la 
convicció de que és així com guanyen notorietat i prestigi.
No s’admet l’evolució intel·lectual ni el moviment vers posicions 
diferents. Aviat es desqualifiquen amb l’excusa de que són gent 
que canvia de camisa, que un dia defensen una cosa i l’ende-
mà una de diferent. I a vegades hi ha raó en fer-ho. Però no s’ha 
de limitar l’evolució social, ni ancorar-se en l’integrisme i la in-
transigència. És necessari el diàleg i escoltar les posicions dels 
altres per trobar un camí comú. Naturalment les opinions són 
polítiques, però seria bo que algú organitzés trobades obertes 
per parlar plegats d’on es vol i es pot arribar, i no només a qui 
són professionals de la politica, encara que segurament això no 
els agradaria perquè a ells els va millor seguir discutint la forma i 
així no es parla del fons. D’aquesta manera tothom pot mantenir 
la imatge de consistència partidista... I creuen que així enganyen 
a algú i que les coses no canvien. Però ja res és, ni serà igual.  

No s’ha de limitar l’evolució social, ni ancorar-se 
en l’integrisme i la intransigència. És necessari 
el diàleg i escoltar les posicions dels altres per 
trobar un camí comú.

mateixa gràcia, els seus delegats territorials, altrament dits, presi-
dents de comunidad autònoma, però en confiança i entre nosaltres, 
ni en Patxi López ni en Jose Montilla, passen de ser els delegats ter-
ritorials de Zapatero. I si no em creieu, espereu a veure la propera 
campanya electoral del PSC-PSOE, i segurament que em donareu 
la raó.
Els sindicats que rarament serveixen per a gran cosa, en aquest 
moment potser són la darrera frontera de l’Estat del Benestar que 
quan encara no l’havíem assolit del tot, ja havia passat de moda i el 
començaven a retirar. A banda de les famoses i clàssiques guerres 
de xifres que es viuran dimecres vinent al voltant de la participació 
o no dels treballadors en la jornada de vaga general, penso que fora 
bo que hi hagués una alta participació a la vaga. O molt alta o que 
no pari ningú. Perquè només una postura molt clara i contundent 
pot fer reaccionar a uns polítics que en el fons es dediquen única-
ment a seguir els camins que els marca la banca, perquè tots, partits 
i dirigents, estan hipotecats ja sigui per crèdits per finançar campa-
nyes electorals, per finançar mansions paradisíaques, per corrup-
teles vàries o perquè simplement són personatges a sou del gran 
capital i han de rendir comptes a l’amo.
Posades així les coses, el que recomanaria als dirigents sindicals, és 
que si no veuen que la vaga general serà general, millor que la des-
convoquin no sigui que la patronal i el govern -que és el seu braç 
armat- vegin la classe obrera poc combativa i es decideixin de sacri-
ficar-nos a tot en l’altar de la competitivitat i els beneficis. 
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cartes al director

FARMÀCIA I ORTOPÈDIA 
DEL PILAR

Farmàcies
de torn

LOTTO 6/49
· Dissabte 18/09/2010

1-3-22-28-30-45
Complementari: 35
Reintegrament: 3

· Dimecres 22/09/2010
2-3-23-24-29-46
Complementari: 5
Reintegrament: 8

TRIO
· Dijous 16               596  
· Divendres 17          393
· Dissabte 18     517
· Diumenge 19          932
· Dilluns 20                081
· Dimarts 21       293
· Dimecres 22      915

ONCE
· Dijous 16              73101
· Divendres 17       40574
· Dissabte 18    28017
· Diumenge 19       60588
· Dilluns 20             82624
· Dimarts 21    39556
· Dimecres 22    85553

· Dijous 16   11-14-24-28-45-48   C: 32  R: 4
· Dissabte 18   6-10-21-36-44-48  C: 38   R: 5

· Diumenge 19   34-35-41-42-53 

· Divendres 17   17-27-29-38-50

Loteries

Dia 24: VERDÉS/ Soledat, 119
Dia 25: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 26: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58 
Dia 27: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 28: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 29: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 30: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82

SETEMBRE
24: Mare de Déu de la Mercè; Gerard.
25: Dalmau Moner;  Aurèlia.
26: Cosme; Damià; Nil; Justina.  
27: Vicenç de Paül; Caius; Adolf i Joan.  
28: Venceslau; Llorenç Ruiz; Simó Rojas. 
29: Miquel; Gabriel; Rafael; Fratern.
30: Jeroni;  Sofia.

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

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

08700 IGUALADA
Tel. 93 804 52 62
Fax 93 805 29 98

Santoral

· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

de dilluns a divendres, de 9 a 21h.
dissabtes, de 9 a 13,30h.
Av. del Mestre Montaner, 26 
(cantonada c. de la Comarca)
Tel.: 938 05 04 79 - Fax: 938 05 58 76
rsingla@swinbag.net

Obrim al migdia!

laveu@veuanoia.cat · Apartat de correus 395 ·  tel. 93 804 24 51 · fax 93 805 41 71

Independència
•• JOSEP SURIOL SOLÉ

A principis del segle XXI la nació cata-
lana, per accedir a la independència 
necessita el vot d’uns ciutadans arri-
bats fa anys al país, obstinats a difon-
dre la llengua de Castella; els impul-
sors del sobiranisme han inventat un 
“catalanisme transversal políticament 
correcte”, que no qualla ni en la part 
alta de la societat on hi ha l’estament 
burgès, un a baix, on viu la classe 
menystinguda. El nou ideari inde-
pendentista estimula uns avantatges 
econòmics bastant incerts, i no tant, 
una identitat pròpia descafeïnada 
en l’exòtica manera de viure; actual-
ment alguns homes i dones imbuïts 
de sentit pràctic, militen en  diferents 
partits polítics només per les expec-
tatives d’uns guanys crematístics més 
o menys propers.
La Catalunya moderna esdevé un 
àmbit de cultures diferenciades i la 
necessitat de tornar el denominador 
comú que permeti mobilitzar majo-
ries artificials, obliga a emprendre 
camins nous per defugir el domini de 
Madrid; no obstant la globalització 
imperant afecta d’una manera ne-
gativa el nacionalisme català; ara, el 
conjunt de catalans no viu integrat 
en una mateixa llengua, ni en iguals 
costums, ni tan sols en idèntics va-
lors; la nació catalana dista de reunir 
les característiques d’un poble amb 
cara i ulls dotat d’un cos i esperit ferm 
i això pot conduir a una unitat fràgil 
propensa a diluir-se, sense suficient 
empresa per enllestir ben acabat el 
projecte independentista.
Els historiadors narren els fracassos 
que Catalunya ha repetit en el desig 
d’esdevenir un estat; sense èxit ho in-
tentà Pau Claris a l’any 1640, Francesc 
Macià a l’any 1931, Lluís Companys a 
l’any 1934; ia  l’any 2010 quan pesa 
feixuga damunt les espatlles una 
enorme crisi econòmica vista a venir 
de lluny, i dissimulada per uns mals 
polítics ben pagats, esclata l’afany 
d’una Catalunya sobirana. El cen-
tralista poder econòmic sap que se’l 
necessita per millorar la productivi-

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 per-
sonals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, DNI i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així mateix, és important que la llargària de les cartes no sigui excessiva, d’altra manera LA VEU  es reserva el dret 
a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades ni tampoc seran retornades als seus redactors. La Veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.

tat, incentivar l’esforç, abandonar el 
panxacontentisme i continuar l’exis-
tència sense estirar més el braç que 
la màniga.
Un totpoderós capitalisme més po-
tent que cap govern, camuflat en 
multinacionals i societats anònimes, 
sortirà reforçat de la recessió; negoci-
arà en un mercat on regeixen les lleis 
de l’oferta i la demanda i dotat de tec-
nologia punta amb personal seleccio-
nat, assolirà més producció utilitzant 
menys obrers.
La Catalunya independent allibera-
da de pagar impostos a Espanya, no 
serà un país sense classes socials be-
nestants i depauperades; en aquesta 
terra, continuarà havent-hi persones 
senzilles felices amb un sou minso i 
d’altres amb molt bona nòmina, ago-
biades en despeses i ostentacions.

Carta oberta a les forces 
polítiques
•• PEPITA CASTELLS

Amb la proximitat de les eleccions i 
la campanya electoral acabada de co-
mençar, un grup de ciutadans volem 
fer-vos una proposta que tanmateix 
fem arribar a la resta de forces políti-
ques que, com vostès, aspiren a dur el 
timó d’aquest país.
Ens complauria gratament, i suposem 
que a la majoria de ciutadans també, 
una espècia de full de ruta, clar, con-
cís, absent d’ambigüitats i de càrre-
gues polítiques, sobre les pla electo-
ral previst.
Es tractaria d’un document, a dis-
posició de qualsevol, amb segell de 
la seva entitat, on constés, punt per 
punt, allò que es pretén un cop s’arri-
bi al govern. Cada detall hauria d’anar 
explicat, no només pel que es vol dur 
a terme atesa la situació econòmica 
i social actual; s’haurien d’ometre 
sentències electoralistes (tant anti-
partidistes com propartidistes) i /o 
tendencioses, per deixar, tan sols, 
l’essència de la feina que s’està dis-
posat a fer amb l’explicació detallada 
(sobre recursos, burocràcia, tempo-
ralitat...) dels passos necessaris, així 

com evitar l’ús de condicionals que 
només escombren responsabilitats. 
Creiem que és una forma senzilla, 
econòmica i interessant per comba-
tre la confusió de la dialèctica èpica 
dels mítings, al desafecció popular 
cap a la classe política (que deriva en 
abstenció menystinguda)i afavoreix 
l’apropament efectiu entre el poder i 
al ciutadania donant un valor real a la 
intenció de transparència i denota un 
bon treball previ professional per una 
tasca tan important.
Agraïts pel temps que ens han dedi-
cat, esperem veure realitzada la nos-
tra petició pel bé del poble.

Carta oberta al Sr. Calbó 
sobre la reforma de les 
zones blaves
•• JOSEP M. TORRAS PAYEROL 

Acabo de llegir el següent comunicat 
del PPc als mitjans de comunicació:
El PP vol que la zona blava de l’hospi-
tal sigui gratuïta durant una hora.
‘El grup municipal del Partit Popular a 
Igualada reclama la gratuïtat, durant 
una hora, de les places de zona blava 
al carrer de Lecco (davant de l’Hospi-
tal d’Igualada) i la supressió del vol-
tant de 15 places de zona blava de 
l’avinguda d’Andorra. Amb aquestes 
mesures, el PP “espera garantir que 
els ciutadans trobin aparcament per 
accedir a l’Hospital d’Igualada, al nou 
CAP i al nou equipament de la Funda-
ció Àuria”, assegura Pere Calbó en un 
comunicat de premsa enviat als mit-
jans de comunicació. 
El portaveu popular ha assenyalat 
que “amb la primera hora gratuïta 
en les zones blaves del carrer Lecco 
garantim un tracte just als usuaris de 
l’Hospital d’Igualada i del nou centre 
d’atenció primària”, i que la segona 
proposta, eliminar 15 places a l’avin-
guda, vol frenar “l’excés de places” 
que Aymamí va aprovar en el seu 
moment. Calbó assegura que aquesta 
proposta “no suposa un desequilibri 
econòmic que no pugui assumir l’em-

presa SIMA”, explica en el comunicat.’
Tenint en compte el minuciós i acurat 
en els detalls que vol ser el Sr. Calbó 
en les seves argumentacions, aquest 
escrit el trobo molt simple i més aviat 
sembla un “pour parler” o sigui un par-
lar per parlar. També en el moment de 
fer-ho, quan va ser l’hora, no va voler 
recolzar els qui ho demanaven i voli-
en una solució “més consistent”.
Sobre la primera qüestió tinc diverses 
preguntes:
Pot assegurar a les persones que ha-
gin d’anar al Hospital i deixin el cotxe 
en zona blava, que en menys d’una 
hora seran atesos i podran sortir del 
mateix sense rebre cap multa?
Un acompanyant del malat haurà de 
sortir cada hora a posar, un tiquet 
nou?
En què és basa per dir una hora?
Per què no mitja o dues o gratuït?
Algun argument seriós, estudiat i 
comprovable, en aquest aspecte?
Quant a eliminar 15 places de l’avin-
guda d’Andorra (suposo que no té res 
a veure amb l’origen de l’Alcalde) “per 
frenar l’excés de places que Aymamí 
va aprovar en el seu moment”.
No vull ser agosarat, però si molt no 
m’equivoco, vostès els del PPc també 
hi estaven d’acord amb els arguments 
d’Entesa. I ara donar-li només les cul-
pes a n’Aymamí, queda una mica lleig. 
Oi!
Per últim, que significa :”no suposa un 
desequilibri econòmic, que no pugui 
assumir l’empresa SIMA”.
Primerament dir que quan és van 
ampliar les places de zones blaves, 
vostès hi estaven a favor, no perquè 
es pretengués afavorir a SIMA, sinó 
per motius de mobilitat i rotació per 
facilitar l’aparcament als ciutadans, o 
almenys aquests van ser els seus ar-
guments.
SIMA, que jo sàpiga només porta la 
gestió de les zones blaves, el que su-
posa que cobra per gestionar, no que 
visqui de la recaptació –si no és així, 
corregeixi’m-, per tant, argumentar 
que traient només quinze places no 
és fa mal a SIMA, m’està dient que 
les zones blaves les van posar amb el 
secret argument d’afavorir el compte 

d’explotació de SIMA, no per afavorir 
la rotació d’aparcaments, que seria 
el lògic. Si això fos així, potser algú i 
alguns partits haurien de pensar que 
prevaricar (prendre decisions per 
afavorir a particulars) és un delicte. 
Perquè no oblidem que SIMA és una 
empresa, per molt municipal que si-
gui, per molt tapadora que sigui i per 
molt que convingui a l’Ajuntament la 
seva falta de transparència.
SIMA, pel que diu, sembla que ha es-
tat constituïda com a negoci, encara 
que hagi de donar servei al ciutadà. 
D’ací ve la queixa ciutadana perquè 
és un “escura butxaques” que recapta 
subtilment impostos que abans no hi 
eren, i que es llencen al clavegueram 
perquè em temo que es perden bous 
i esquelles i només és una mamella 
més, pels que viuen del “cuento”.
Ah! Els diners de les zones blaves han 
de retornar a l’Ajuntament, doncs el 
carrer és de tots, no de SIMA, l’Ajunta-
ment pot delegar la gestió, però mai 
regalar el que es cobra per la zona 
blava.
A més hi ha una cosa que no se si sap. 
Si no posa exactament la quantitat 
indicada en el marcador la màquina 
no li torna ni els diners ni li dóna més 
temps d’estacionament. És un roba-
tori en tota la regla. Perquè qui va 
a l’hospital no pensa en portar amb 
exactitud els cèntims que calen i tira 
un euro o dos... i bingo! 30 o 40% més 
de recaptació que ningú controla... i 
que potser vagin a la butxaca d’algun 
particular.
Suposo que vostè que va estudiar 
per advocat ja ha tingut en compte 
totes aquestes qüestions, per tant li 
pregaria que quan facin una nota de 
premsa, siguin molt més curosos en 
la seva redacció i deixin d’una vegada 
d’intentar prendre el pel al ciutadà. 
Que beneits del tot, no ho som i hi 
han certs arguments que insulten la 
intel·ligència, fins i tot quan s’està en 
campanya electoral.
Gràcies per corregir la seva nota de 
premsa, si és que ho fan.
Que ho aparquin bé i fins un altre.
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La versió més coneguda, estesa i acceptada no es correspon exac-
tament amb l’original del llibre. En l’Apocalipsi la pesta, la fam, la 
guerra, i el resum de les tres que és la mort, s’identifiquen tots 
els mals que ens assolen, i només esmentar-los ens aclaparen tots 
els temors ancestrals, alhora que ens alerta de les desgràcies que 
anuncien. Una de les millors descripcions del que són capaços de 
fer aquets genets, és la novel·la “Teresa Batista Cansada de Guer-
ra”, del ja traspassat escriptor brasiler Jorge Amado, publicada el 
1972. En un capítol de l’obra, que el genial escriptor va situar en 
el Sertao Brasiler, explica que sense aquestos “genets” els grans 
terratinents, que esclavitzaven als seus servents, com a moderns 
senyors feudals, no podrien acumular ni conservar les grans fortu-
nes que administren. El seu relat és un sobrecollidor retrat d’una 
tirania que esclavitza a la societat - que els seus ulls situen en un 
temps i en un espai, potser influïts per la seva ideologia política i 
la seva gran sensibilitat social vers els mes desfavorits – però que 
es repeteixen sovint en molts altres indrets i circumstàncies. 
A casa nostra, les condicions socials que tenim avui són totalment 
diferents a les que ell descriu, però crec que vigents si ens atenem 
al fons. I per tant m’agradaria fer-ne una aproximació, salvant la 
gran distància entre la seva qualitat literària i la meva, i així poder 
centrar-nos en el contingut deixant de banda la forma.
Així, la guerra, que sortosament no tenim a casa però que és fre-
qüent al mig Orient i l’Orient, continua sent la provocadora de les 
pors a les accions terroristes, que condicionen les nostres lliber-
tats. I continuen provocant desenes de milers de morts arreu i te-
nen terribles efectes econòmics, que de ben segur estan entre les 
causes més importants de la crisi econòmica d’occident.
La fam està cada cop més estesa entre nosaltres. La societat opu-
lenta (dins la “normalitat” mundial), s’empobreix i hi ha gent que 
ha de furgar els contenidors d’escombreries i acollir-se a l’assis-
tència social. Només cal llegir els documents d’associacions com 
Càritas, Creu roja i altres ONG’s, on ens detallen l’augment de pres-

JAUME DESCARREGA   

Els quatre genets de l’apocalipsi
tacions, que ara ja arriben a famílies, fins ara de classe mitja, que 
mai haguessin esperat trobar-se en una situació semblant. No tan 
sols hi ha escassetat sinó que ja hi comença a haver tràfic de pro-
ductes i lluites per tenir “bons llocs” on demanar caritat.
La pesta actual és l’angoixa que tenalla els cors de joves i grans 
davant la impossibilitat de fer front a les despeses diàries. Ja no 
parlem de les dificultats per pagar hipoteques, tornar préstecs, o 
veure com els fills poden millorar. I aquests veuen que el nivell de 
vida dels pares és avui inabastable per a ells. Aquesta situació els 
adreça a la depressió, a la pèrdua d’il·lusió, a una terrible inestabi-
litat, i a la limitació de la projecció de futur.
La mort, que és el resum de les altres tres, la tenim davant veient 
com aquesta nostra societat, perd frescor i interès. Perd allò que 
hauria de ser el “motor” i les ganes de viure. Talla d’arrel les ganes, 
les possibilitats de creació, tan material (només es viu al dia i salvis 
qui pugui) com humanísticament (no s’aprofundeix  en el saber 
sinó en l’esbarjo). Cada vegada hi ha menys interès per l’alegria 
de l’esperit que impulsa el pensament profund. La urgència del 
que és necessari per sobreviure, nega oportunitats al creixement 
intel·lectual. I sense això no hi ha una societat equilibrada ni una 
cultura esplendorosa que ens guiï en la foscúria.
Però també hi ha els grans beneficiats. No són els “hacendados” 
d’en Jorge Amado, però si les grans concentracions de Capital - 
se’n diguin com vulguin - que per afany desmesurat de lucre han 
fet aparèixer de nou “el quartet fatídic”. S’han beneficiat durant 
anys, i esperen amb la gola oberta seguir beneficiant-se. Van 
canviant l’escenari de lloc, cada vegada que el “benefici valgui la 
pena”. Cal tenir-ho present. No només cal preparar-se per la re-
sistència, sinó que s’ha de passar al contraatac. Cal un front unit 
d’una societat que no vol ser espoliada. Els temps dels “hacenda-
dos” s’han d’acabar, es diguin com es diguin i agafin l’aparença 
que els interessi segons les contrades.

En temps de crisis  sorgeixen com a bolets. Normalment amagats 
s’eleven més enllà dels seus pudors ideològics i els exposen sense 
complexos. Aprofiten la debilitat moral i econòmica per llançar les 
xarxes de l’oportunisme sobre el buit intel·lectual regnant. Volen 
ser líders de moviments normalment radicals en el sentit que se si-
tuen a la perifèria del diàleg i la raó. Són ultraconservadors, popu-
listes, oportunistes, visionaris, elitistes, estetes i de vegades flipats 
amb finalitats econòmiques, ideològiques, polítiques o vanitoses.
Tanmateix, els verdaders causants de l’èxit de molts líders són els 
primers seguidors (followers) ja que són els que desactiven la pos-
sible idiotesa del líder presenten les seves idees amb una pinzella-
da de populisme. N’hi ha prou amb uns quants seguidors perquè 
les idees del líder semblin raonables. I si afegim una promoció me-
diàtica adient aquest líder es solidifica allà on sigui.
Ara mateix ens trobem amb un conjunt de líders inaccessibles 
mitjançant muralles de col·laboradors íntims que bloquegen 
qualsevol intent de reflexió i renovació d’idees. 
Em costa creure en els líders perquè ningú no té la veritat, perquè 
la reflexió rau en el dubte i no en la certesa, perquè el debat neix 
de la diversitat d’opinions i no del dogma. Desconfio de la segure-
tat que mostra un líder perquè em temo que menteix. I sobretot, 
perquè són els seus primers seguidors i els mitjans de comunica-
ció els que sustenten el líder. Hi ha persones que es consideren 
líders en un camp de coneixement concret. Se suposa que són ex-
perts en un tema, però saben igual o menys que altres persones, 
tanmateix, gràcies al seu aspecte, a les seves formes i sobretot al 
suport d’uns quants i als mitjans de comunicació apareixen amb 
l’etiqueta d’expert digne d’opinar.
Prefereixo un lideratge horitzontal, transversal, on convisquin mi-
lers de líders on tothom sigui líder de les seves pròpies idees. Pot-
ser ha d’haver-hi algú que doni la cara, que comuniqui i representi 
la majoria però que les seves idees siguin les nostres. En definiti-
va, prefereixo el diàleg, la consulta i la humilitat vers la imposició, 
l’oblit i la prepotència de la majoria de líders.
I si algun dia teniu la necessitat imperiosa de seguir un líder per-
què us trobeu desemparats o millor el voleu ser perquè la vanitat 
us corromp l’ànima, us recomano que poseu la cançó aquella que 
diu Follow the leader i al menjador de casa, a la terrassa, o potser 
al parc, inicieu una conga i apa, a ballar, cama a dalt, cama a baix, 
sense deixar de cantar la melodia. Per als primers seguidors podeu 
comptar amb la col·laboració inestimable de la família que sem-
pre us recolzarà sense preguntar. En aquest cas emulareu el típic 
líder de tota la vida, el tradicional i majoritari. Ara bé, si preferiu 
degustar les mels d’un lideratge esteta i radical us recomano ini-
ciar la conga en pilotes i a la plaça de Cal Font. No serà fàcil que 
algú s’uneixi. Tanmateix no deixeu de cridar follow the leader, lea-
der, leader alçant les mans i segurament algun il·luminat accedirà 
a afegir-se a aquesta serp de luxúria, tal vegada jo mateix, però 
segurament m’abstindria per raons que prefereixo no esmentar.

RAFAEL MOYA   

Follow the leader
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IGUALADA / LA VEU
Dilluns dia 27 comença la Setmana de 
la Gent Gran d’Igualada en la seva XIV 
edició. La setmana és organitzada pel 
departament de Salut i Acció Social de 
l’Ajuntament de la ciutat i per la Comis-
sió de la Gent Gran d’Igualada i per a 
tota la setmana s’han preparat un seguit 
d’actes participatius, lúdics i culturals a 
la vegada, per a gaudi de les persones 
grans de la nostra ciutat.
A continuació podeu veure les activitats 
programades per aquests dies.

DILLUNS 27
- Inauguració de la Setmana de la 
Gent Gran 2010 a càrrec de l’alcalde 
d’Igualada, Jordi Aymamí i de la regi-
dora  de Salut i Acció Social, Pilar Salat. 
Inauguració oficial del curs 2010-2011 
de l’aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran (AUGA).
- Conferència “Les tradicions, signes 
d’identitat d’un país” a càrrec d’Antoni 
Dalmau i Ribalta.
A les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ate-
neu.

DIMARTS 28
- Passejada popular

Passejada de descoberta del riu Anoia, 
comentada per la tècnica del departa-
ment de Medi Ambient de l’Ajuntament, 
Gemma Serch. Al final hi haurà un refri-
geri per als assistents al pati del Museu 
de la Pell.
A les 10 del matí des de la plaça de l’Ajun-
tament
- Les residències visiten el Museu de la 
Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia
Es farà un taller sobre pell per conèixer 
els diferents tipus i fer un petit comple-
ment decorat.
A les 11 del matí al Museu de la Pell
- Taller de retoc de fotografies anti-
gues
Monogràfic d’un dia per aprendre a ne-
tejar, retocar o treure “arrugues” d’algu-
na fotografia antiga. Una vegada feta la 
reparació la imprimirem per emportar-
nos-la. Cal portar una foto antiga
De 5 a 7 de la tarda a l’Espai Cívic Centre
- Sopar per als avis que aquest any fan 
80 anys
A les 8 del vespre a l’Escorxador.

DIMECRES 29
- Taula rodona: “Què puc fer? Experi-
ències sobre voluntariat”.
Hi participaran representants de la Fun-

Comença, a Igualada la Setmana de la Gent Gran

dació Sociocultural Atlas, del Servei Lo-
cal de Català i voluntaris que explicaran 
les seves experiències.
A les 11 del matí a l’Espai Cívic Centre.
- Sopar de celebració de noces d’or 
matrimonials
A les 8 del vespre a l’hotel Ciutat d’Iguala-
da.

DIJOUS 30
- Sortida al Penedès: Visita a les Caves 
Codorniu i a Vilafranca del Penedès.
A 2/4 de 10 del matí de l’estació d’autobu-
sos.

DIVENDRES 1
- Tertúlia: “L’escola en blanc i negre”
Trobada de persones grans que explica-

ran com va ser la seva educació, perquè 
abans anar a l’escola era una altra cosa.
A les 11 del matí a la Biblioteca Central
- Exposició “labors al Casal d’avis de 
Fàtima”
Inauguració a càrrec de Pilar Salat, regi-
dora de Salut i Acció Social.
A les 7 de la tarda al Centre Cívic de Fàti-
ma.

DISSABTE 2
- Teatre “La maleta de l’Agustí”
Espectacle inspirat en un petit fragment 
de la vida del fotògraf català Agustí Cen-
telles. A càrrec de la companyia Farres 
Brother i Cia.
A les 7 de la tarda al Teatre Municipal l’Ate-
neu.

DIUMENGE 3
- Espectacle de play-back
Organitzat per l’Associació de la Gent 
gran d’Igualada
A 2/4 de 5 al Teatre Municipal l’Ateneu.
- Ball a la plaça
El grup Aquario ens animarà la tarda 
i posarà punt i final a al Setmana de la 
Gen Gran 2010.
A les 7 de la tarda a la plaça de l’Ajunta-
ment.

“La maleta de l’Agustí” per als avis i els néts

IGUALADA / LA VEU
Aquests dies es troba a Igualada Richard 
Copans, director de cinema i de fotogra-
fia, que juntament amb Stan Neumann 
estan duent a terme el rodatge del ce-
mentiri nou, projectat pel desaparegut 
arquitecte Enric Miralles i per Carme 
Pinós.
Richard Copans és fundador i president 
de la produtora francesa Les Films d’Ici 
i ha produït més de cent pel·lícules do-
cumentals. La productora Les films d’Ici 
és una de les empreses més importanrts 
de producció cinematogràfica francesa.
Des de 1992, Les films d’Ici coproduei-
xen, juntament amb la cadena pública 

franco-alemanya, ARTE, Le Musée d’Or-
say, Le Centre Pompidou, La Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine, Le Mu-
sée du Louvre et la Direction de l’Archi-
tecture et du Patrimoine depenent  del 
Ministeri de Cultura i la fundació Mies 
Van der Rohe, la col.lecció “ARCHITECTU-
RES“ documentals de 26 minuts dedicats 
a les obres mestres d’arquitectura de tot 
el món. A partir d’ara el Cementiri Nou 
d’Igualada formarà part d’aquesta col-
lecció que fins avui consta de 47 films.

La col.lecció “Architectures”
Aquesta col·lecció de 26 minuts està 
dedicada als èxits més significatius de 

El cementiri nou d’Igualada, present a la 
col·lecció documental “Architectures”

l’arquitectura, des dels seus inicis fins a 
les creacions dels grans arquitectes con-
temporanis.
Cada film tracta sobre un edifici i cada 
edifici és filmat com un objecte únic, 
sense relació amb l’anterior. Durant el 
rodatge l’edifici s’explora a fons fins ar-
ribar al desig primer de l’arquitecte.Una 
maqueta de l’edifici permet mostrar 
clarament allò que d’altra manera seria 
invisible: les etapes del disseny de l’edi-
fici, els seus principis de construcció, la 
disposició dels espais. El documental de 
creació es realitza lluny de l’indret de ro-
datge, amb un petit equip de persones 
que serà qui materialitzi la producció. El cementiri nou d’Igualada

Dr. Héctor López Llauradó

Urologia i andrologia
Cirurgia làser de la pròstata

Assistencial Anoia
Av. Països Catalans, 95 · Pol. Ind. Les Comes Igualada • Tel. 93 804 66 88
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DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ
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STA M. DE MONTBUI / LA VEU
Durant aquests proper dies la Gent Gran 
de Montbui és protagonista d’un seguit 
d’activitats festives i culturals, en el marc 
de la 19a Setmana de la Gent Gran.
Entre les activitats pendents per als pro-
pers dies destaca que aquest dijous a 
partir de les sis de la tarda es celebrarà a 
La Vinícola el tradicional Ball de la Gent 
Gran, amb l’actuació de Jordi Bruc.
Per al dilluns dia 27 de setembre està 
prevista la tradicional Caminada Popu-
lar al Nucli Antic, amb esmorzar i ball 
a l’Ateneu. A la mitja part d’aquest ball 
es lliurarà una placa commemorativa a 
Rosa Colell Jounou, àvia del Nucli Antic.
Les activitats continuaran el proper di-
marts 28, quan els avis montbuiencs 
realitzin una sortida per Girona i la Costa 
Brava. 
El dimecres 29 a partir de les 11 del matí 
s’organitzarà una Tirada de Bitlles als Jar-
dins de l’Ajuntament. I el dijous 30 a par-
tir de les sis de la tarda s’organitzarà a La 
Vinícola un ball amb Joan Altarriba.
El divendres 1 d’octubre, a partir de dos 
quarts de 10 del matí donarà inici una 
visita a peu amb esmorzar a “Els Molins 
de la Font Trobada”. 

Aquest mateix dia, però a les sis de la 
tarda, es farà el tradicional espectacle 
de play-back, amb l’actuació del Casal 
de la Gent Gran d’Igualada a La Vinícola. 
El dissabte 2 d’octubre és prevista una 
representació de teatre a càrrec del Cen-
tre Cultural Extremeny Anoia (també a 
La Vinícola, a les 20.00 hores). 
Les activitats tindran com a colofó final 
el Dinar de l’Avi, la gran trobada de ger-
manor que enguany servirà també per 
retre homenatge a aquelles parelles i 
matrimonis del municipi que porten 50 
anys de convivència en comú. Aquest 
dinar, que es preveu que tingui prop de 
500 comensals i serà el punt de cloen-
da de la 19a Setmana de la Gent Gran el 
proper diumenge 5 d’octubre, al migdia, 
al pavelló de Can Passanals. En aquesta 
ocasió el dinar-festa retrà homenatge el 
matrimoni de més edat del Nucli Urbà, 
que està format per Salvador Peláez Vera 
i Maria Sánchez Ruiz.  Amenitzarà musi-
calment el dinar-ball el grup Top Music’s 
i també la Rondalla Nova Unió.
I clouran les activitats de la Setmana de 
la Gent Gran el dimarts 5 d’octubre amb 
una  conferència sobre “La intel·ligència 
emocional”. 

Tot a punt per al gruix d’activitats de la 
setmana de la gent gran

Primeres activitats realitzades
La Setmana de la Gent Gran va comen-
çar dimarts amb una conferència sobre 
“Els subministraments de la llar. Les re-
visions del gas natural i butà”, a càrrec 
de María José Cayuelas, celebrada a La 
Vinícola amb la col·laboració de la Unió 
de Consumidors de Catalunya, Consum 
Rebel i Unió Cívica de Consumidors i 

Mestresses de Casa de Barcelona i pro-
víncia.
També aquest dimecres 22 de setembre 
a la tarda era prevista la inauguració de 
l’exposició “Mostra de manualitats i la-
bors del Casal de la Gent Gran”. L’expo-
sició es podrà visitar del 22 de setembre 
al 3 d’octubre de 10 a 14 hores i de 15 
a 20.30.

MONTBUI / LA VEU
Amb la fi de l’estiu arriba a Montbui una 
nova proposta gastronòmica: la I Ruta 
de la Tapa, una iniciativa conjunta de 
l’ajuntament de Montbui i dels establi-
ments de restauració del municipi que 
té com a objectiu donar a conèixer i po-
der gaudir d’una deliciosa ruta gastro-
nòmica pels establiments de restauració 
de Montbui. 
La I Ruta de la Tapa vol promocionar el 
sector de la restauració a Montbui i vol 
fer-ho comptant amb la participació 
dels ciutadans del municipi. I és que 
en aquesta iniciativa, els montbuiencs i 
montbuienques podran votar la millor 
tapa. Per poder votar només caldrà om-
plir amb el vot corresponent el fulletó 
que es podrà trobar en els diferents es-
tabliments adherits a la iniciativa i dipo-
sitar-lo en qualsevol dels establiments 
participants.
També es podrà participar omplint el 
“Passaport del Gourmet”, recollint-lo als 
establiments que formen la ruta i dema-
nant que ens el segellin quan hi anem. 
Si ompliu completament el passaport i 
dipositeu el vot corresponent -triant la 
tapa que més us agradi- podreu partici-
par en el sorteig d’un sopar per a dues 
persones en un dels establiments de la 
Ruta de la Tapa.

La ruta de la tapa, a 
punt de començar 

ST. M. MONTBUI / LA VEU
Fins el dia 30 de setembre tothom qui 
ho desitgi podrà inscriure’s als tallers i 
cursets trimestrals  que s’organitzen des 
de l’Àrea de Cultura de l’ajuntament de 
Montbui.
Enguany l’oferta de cursets és molt va-
riada, i s’engloben en cinc grans àrees: 
cursets formatius, cursets de culte al cos, 
cursets d’art, un curs de cultura popular 
i uns novedosos “cafès amb història”. La 
majoria de cursets es realitzen al CCC La 
Vinícola, però alguns també es faran a 
l’Àrea de Comunicació (carrer la Fàbrica, 
2), i a l’Escola Garcia Lorca. A l’Ateneu 

Cultural i Recreatiu també se’n faran 
dos: un de ioga i un de gimnàstica.
Pel que fa a l’àmbit de la formació, s’im-
partiran cursos d’alfabetització, anglès 
nivell I, anglès nivell II, català (gramàtica 
i conversa), català (B2), català (B3), català 
inicial i iniciació a la informàtica.
Els cursos de l’àmbit de l’art que es 
proposen són un de Dibuix, pintura i 
escultura; un altre de guitarra i un de 
patxwork. 
Els cursets dedicats a posar en forma el 
cos són un de balls de saló, un altre de 
batuka, un de country-continuació, un 
de country avançat, un de ioga i també 

un de pilates. Al Nucli Antic es podran 
fer gimnàstica i i ioga.
Una de les propostes novedoses d’en-
guany són els “cafès amb història”, un es-
pai de debat obert, lliure i participatiu, 
que té com a principal objectiu transme-
tre i compartir amb la ciutadania l’interès 
per la història i la cultura en general. Està 
adreçat a tothom que tingui inquietuds 
culturals i que li agradi la història.
El primer cicle d’aquests cafès amb his-
tòria començarà a l’octubre i en ell es 
parlarà del “Boom de la vinya a Catalu-
nya i la fil·loxera”. Els restants cicles trac-
taran sobre “La vida quotidiana durant la 

post-guerra”, “Els altres catalans. Condi-
cions de vida de la població immigrada 
als anys 50-60” i “Dones. Evolució de la 
seva percepció social al llarg del segle 
XX”.
Cal recordar que tots els cursets tenen 
places limitades. Per a la realització dels 
cursos caldrà un mínim de 10 persones 
inscrites. Per fer les inscripcions us po-
deu adreçar al Departament de Cultura 
de l’ajuntament de Montbui (CCC La 
Vinícola –planta baixa-, en horari d’11 a 
14 hores.

Del 15 al 30 de setembre, inscripció als tallers i cursets

VILANOVA / LA VEU
La Casa d’Andalusia de Vilanova del 
Camí celebrarà diumenge la seva pere-
grinació de la Virgen del Rocio.
Se sortirà a les 11 del matí cap a l’esglé-
sia del barri de Sant Pere on tindrà lloc 
una missa en honor a la Virgen del Rocio. 
En acabar la missa tindrà lloc un pica-
pica per a totes les persones assistents 
a l’acte.
Acompanyaran la celebració el Coro Ro-
ciero del Camino i el Coro Nuestra Seño-
ra de la Cabeza de Capellades.

Diumenge, 
peregrinació de la 
Virgen del Rocio

Els avis de Montbui tindran la seva setmana gran

OFERTA  CAMPIONS DEL MÓN
EQUIPAMENT DE REGAL O DESCOMPTE EQUIVALENT

MATTS 
TFS TEAM

a partir
de 799,95

NINETY - SIX Carbon Team    8.9 kg 0.NINE Carbon Team 7.9 kg
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU
La XXXI edició del concurs de pintura 
ràpida de Vilanova del Camí que va or·
ganitzar l’Agrupació Cultural i Recreati·
va diumenge passat va ser un èxit sense 
precedents, de participació i de qualitat 
de les obres presentades.
Van ser 45 els artistes d’arreu que s’hi 
van presentar i de procedències tant 
diverses com Lleida, Osca, Esparregue·
ra, etc. Mai, en la història del certamen 
s’havia arribat a una participació tan 
generosa.
El primer premi dotat amb trofeu i 800 
euros va ser per una aquarel·la signada 
per Jordi Pons Casals de Riells i Viabrea. 
L’obra retratava tres arbres captats al 

principi del Parc Fluvial. Pel que fa al 
millor artista juvenil de 15 a 21 anys, el 
premi va ser per Albert Giménez Torrent 
de 18 anys i de Caldes de Malavella, pre·
cisament el seu germà Sergi Giménez 
de 10 anys es va emportar el premi de 
la categoria infantil. El premi local dotat 
amb trofeu i 100 euros va ser per Jordi 
Guillen Montaño.
L’organització n’ha fet una valoració 
molt positiva d’aquesta edició del con·
curs i atribueixen l’èxit en part a la crisi i 
la dotació econòmica. Però per sobre de 
tot destaquen el pas endavant obtingut 
per la qualitat dels treballs presentats. 
També en això s’han superat els prece·
dents.

El concurs de pintura ràpida bat 
tots els rècords de participació

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU
Divendres passat l’Àrea d’Esports de Vila·
nova del Camí va organitzar una jornada 
formativa adreçada a monitors d’escoles 
esportives i a tècnics de l’esport base del 
municipi, amb la intenció de treballar 
plegats per al foment dels valors educa·
tius que ens dóna l’esport. 
La xerrada, a càrrec de la tècnica de 
l’Àrea Núria Fàbregas va ser d’introduc·
ció al tema de la jornada amb l’objectiu 
de prendre consciència i trobar eines i 
metodologies de treball. Al final de l’ex·
posició hi va haver  un debat amb torns 
rotatius  de participació. Una quinzena 
de persones de l’esport base vilanoví, 
van poder escoltar, seguir i aportar les 
seves opinions. 

Monitors i tècnics de l’esport base 
comparteixen una nova sessió del programa 
“l’esport ens educa i ens fa grans”

La jornada de divendres s’inclou dins 
el programa “l’esport ens educa i ens 
fa grans” que compta amb el suport 
de la Diputació de Barcelona. Des de 
l’Àrea d’Esports s’ha valorat com a posi·

tiva aquesta trobada interdisciplinar de 
tècnics de base, trobada que es podria 
repetir, com a mínim un cop per tem·
porada per tal de tractar i d’intercanviar 
temes d’interès comú.

L’objectiu de la xerrada 
era ajudar als monitors 
d’escoles esportives a 
trobar eines i metodo-
logies de treball

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU
Les obres per fer arribar la fibra òptica 
als edificis públics avança a bon ritme. 
Aquest és un dels projectes inclòs al 
FEIL 2010 que possibilitarà la comunica·
ció de dades i internet i que també com·
prèn el subministrament, col·locació i 
configuració dels equips necessaris per 
oferir, en aquests edificis, un servei com·
plementari de comunicació sense fils o 
WIFI. 
Fins ara Vilanova del Camí no disposava 
de connectivitat de fibra òptica. Només 
existia una línia troncal de distribució 
que discorre per la línia del ferrocarril i 
que ara s’aprofitarà per implantar el sis·
tema intercomunicatiu entre els edificis 
públics, bé siguin de titularitat munici·
pal o pertanyin a la Generalitat de Cata·
lunya.
Així està previst fer arribar la fibra òptica 
fins les escoles Marta Mata, Joan Mara·
gall i Pompeu Fabra, a l’institut Pla de les 
Moreres, al futur centre cívic del Camp 
del Rei, al Mercat Municipal, Casal de la 
Gent Gran, Edifici d’Entitats, la Ludoteca 
i Centre Obert “El Cireret”, i al CAP, entre 
altres.
Per això caldrà obrir rases en els carrers 
Verge de Núria, Papa Joan XXIII, Iguala·
da, Major, Onze de Setembre i Sant Jo·
sep. Les canalitzacions també es faran 
al carrer Nostra Senyora de la Mercè,  
Migdia, Ducs i Isabel la Catòlica. Després 
continuaran en direcció al barri La Pau, 

pel carrer Alba, carretera de La Pobla de 
Claramunt, Fra Juníper Serra i acabarà 
al Passeig de la Indústria. Actualment, 
l’empresa està realitzant les canalitzaci·
ons de fibra òptica al carrer de la Mer·
cè per fer arribar el servei fins a l’Edifici 
d’Entitats.
Els treballs de canalització van comen·
çar a principis d’agost i està previst que 
s’acabin abans de finals d’any.
Aquest projecte, que com dèiem està 
finançat íntegrament pel govern cen·
tral, suposa una inversió que supera els 
500.000€.
Dins les subvencions del FEIL per aquest 
2010, el govern espanyol també ha 
finançat, amb 20.000€, el subministra·
ment de material informàtic que ha ser·
vit per renovar una part molt important 
del parc informàtic municipal; la instal·
lació de telefonia IP a l’ajuntament, amb 
un pressupost de 32.600€; la instal·lació 
de plaques solars tèrmiques als vestua·
ris del camp de futbol, que ha tingut un 
cost de 25.8000€; i la rehabilitació de 
l’edifici de Can Muscons, que supera els 
600€. En total el govern que presideix 
Zapatero invertirà aquest any a Vilanova 
del Camí més d’un milió dos·cents mil 
euros.
El Fons Estatal d’Inversió Local també 
disposa d’una partida de despesa so·
cial, 121.600€, que Vilanova del Camí 
ha destinat al manteniment de les llars 
d’infants municipals.

Vilanova disposarà de fibra 
òptica als edificis públics

Els monitors i tècnics d’esports van tenir una jornada formativa
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LA POBLA / LA VEU
La soprano de Granollers Isabel Ricciar·
di di Gaudesi va oferir, el dissabte 18 de 
setembre a la nit, un concert en el marc 
incomparable del Castell de Claramunt. 
A l’audició hi van assistir més d’una vui·
tantena de persones que van gaudir de 
la veu de la cantant, acompanyada per 
Oriol Saña, al violí, i Joan Vila, al piano.
Al voltant de 2/4 d’11 de la nit, una veu 
suau, dolça i alhora imponent va omplir 
la Sala Gran de la fortalesa. Embracea·
ble you, de George Gershiwn, va ser la 
primera peça que va sonar i en van se·
guir d’altres d’aquest compositor, com 
Summertime o Somebody loves me. A 
la segona part, els assistents van poder 

gaudir de cançons tan conegudes com 
Somewhere over the rainbow, de la pel·
lícula El mago de Oz, o Don’t cry for me 
Argentina, del film Evita. 
Isabel Ricciardi, Oriol Saña i Joan Vila 
saben moure’s dalt l’escenari i transme·
ten al públic el seu entusiasme per la 
música. Aquest aspecte es va notar en 
la interpretació de la peça Hello Dolly, 
que van repetir al bis. Al final els aplau·
diments dels assistents, de peus, van 
omplir la magnífica sala de la fortalesa. 
Aquest concert es va organitzar dins de 
la programació de les Festes Culturals i 
estava inclòs dins del cicle de concerts 
de la Fundació Castells Culturals de Ca·
talunya. 

La veu de la soprano Isabel 
Ricciardi enamora al castell 
de Claramunt

LA POBLA / LA VEU
Una quarantena de poblatans i poblata·
nes van anar, el dissabte 18 de setembre, 
d’excursió a Montserrat. Aquesta sortida 
la va organitzar l’Associació per a l’Oci de 
la Gent Gran amb la col·laboració de la 
regidoria de Benestar Social de l’Ajunta·
ment.
L’autobús va sortir a les 9 del matí en 
direcció a Monistrol. Allà les persones 
que ho van voler van pujar fins al mo·

nestir amb el Cremallera i la resta ho van 
fer amb l’autocar. Un cop a Montserrat 
la gent va disposar de temps lliure per 
anar a visitar el museu, a adorar la Verge 
o a fer una petita excursió. L’arribada a la 
Pobla va ser cap a les 2 del migdia.  
Aquesta va ser la primera sortida que va 
organitzar l’associació en aquesta tem·
porada. La segona, serà el dissabte 6 de 
novembre a les Mines de Sal de Cardona 
i durarà tot el dia.

Una quarantena de 
poblatans van d’excursió a 
Montserrat

PIERA / LA VEU
En marxa les obres de la passera que 
travessarà la riera des del parc Montmar 
fins davant del terreny on s’ubicarà el 
nou Centre d’Atenció Primària. Es tracta 
d’una estructura metàl·lica de 40 metres 
de llarg que serà alternativa per evitar 
el pas pel pont de la carretera o haver 
de creuar la riera. La passera tindrà una 
amplada de 4 metres, cosa que donarà 
una sensació d’amplitud per als vianants 
que hi passegin i oferirà la possibilitat de 
passar·hi també en bicicleta. L’estructu·
ra exterior es reforçarà amb un cablejat i 
unes baranes a l’alçada de 140 centíme·
tres per garantir una circulació fluïda i 
segura, ja que el pas estarà a més de 4 
metres d’alçada sobre la riera. Es calcula 
que aquesta actuació finalitzarà abans 
d’acabar el mes de novembre.

Han començat les obres de 
la passera de la riera a Piera

La passera ja és a punt de ser col.locada

PIERA / LA VEU
Aquest divendres, a 2/4 de 10 del ves·
pre, el Grup de Teatre de Ca n’Aguilera 
presenta TAXI a l’escenari del mateix 
barri. Es tracta d’una obra original de 
Ray Cooney on tota l’acció transcorre al 
Londres actual entre els barris de Chel·
sea i Wimbledon. La posada en escena 
es fa en dos actes amb el següent repar·
timent (per odre d’aparició): Marta Trias 

(Mary), Montserrat Mora (Bàrbara), Tura 
Alemany (Truton), Santi Sagrera (John 
Smith), Joan Palà (Stanley), Marina Tor·
ras (periodista), Jordi Sampere (porter) i 
Enric Almirall (Bobby). L’apuntadora Ma 
Carme Picart, el tècnic de so i llums Xa·
vier Nestares, i la regidora Marina Torras 
tanquen les funcions d’un equip que ac·
tua sota la direcció de Santiago Sagrera.

“Taxi” al teatre de Ca n’Aguilera

PIERA / LA VEU
L’exposició «Natura viva», que va estar 
oberta del 8 al 12 de setembre a la Sala 
Miquel Martí Pol (local d’ERC), es pot vi·
sitar fins al 5 de novembre al mateix lo·
cal demanant hora prèvia. Gemma Pujol 
Farrés i Josepa Ribera Vallès, autores de 
les fotografies exposades, ens mostren 
paisatges de Piera des d’una perspectiva 
diferent i original. Si voleu visitar l’expo·
sició heu de concertar la visita trucant al 
tel. 660 28 88 53 (Josepa).

Paisatges de Piera en 
l’exposició “Natura 
viva”

El concert va ser molt reeixit

Grup de teatre de ca n’Aguilera

Josepa Ribera i Gemma Pujol

El grup a Montserrat

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

Nom:...............................................................................
Adreça:............................................................................
Localitat:.................................Tel...................................

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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VECIANA / LA VEU
El passat diumenge dia 19 de setembre 
el poble de Veciana va viure la seva dia-
da intergeneracional anual.
I és que des de fa catorze anys, que amb 
la col.laboració de l’Àrea de Serveis So-
cials de la Diputació de Barcelona el po-
ble de Veciana gaudeix d’aquesta diada 
lúdico-cultural, la qual es desenvolupa 
amb una gran participació. 
Enguany el destí escollit per la regidoria 
de Benestar social de l’Ajuntament de 
Veciana fou la ciutat de Girona i la po-
blació de l’Estartit.
Així va ser com de bon matí sortia l’au-
tocar de Veciana en direcció a Girona 
on un cop allí i de la mà d’una guia local 
es va fer una visita guiada pel seu casc 
antic. El nombrós grup de vecianencs 
van poder visitar i conèixer de primera 
mà racons tant emblemàtics com son la 
rambla, les escales de Sant Domènec, el 
call jueu, els banys àrabs, la imponent 
catedral que s’alça esvelta damunt el riu 

Onyar o el pont Eiffel entre altres.  
Amb aquesta excel·lent gust de boca 
arribà l’hora de desplaçar-se fins a l’Es-
tartit per gaudir d’un bon dinar. Havent 

dinat i després de fer una passejada pel 
passeig marítim de la mateixa població 
el grup emprengué el camí de retorn 
cap a Veciana.

Veciana va viure la seva diada 
intergeneracional

LA POBLA / LA VEU
La Pobla de Claramunt, dins de la pro-
gramació de les Festes Culturals, acolli-
rà el dissabte 25 de setembre una nova 
edició del Concurs de Pintura Ràpida 
Infantil “Premi Gumersind Bisbal”, que 
ja fa vint-i-set que es realitza. L’activitat 
tindrà lloc a partir de les 5 de la tarda a 
la plaça de l’Ajuntament i s’organitza des 
de la regidoria de Cultura.
El concurs està adreçat als nois i a les no-
ies d’entre 3 i 14 anys. Hi ha cinc catego-

ries: de 3 a 5 anys, de 6 i 7 anys, de 8 i 9 
anys, de 10 i 11 anys i de 12, 13 i 14 anys. 
Els tres primers guanyadors de cada ca-
tegoria rebran una medalla i entre tots 
els participants se sortejarà una bicicle-
ta. Tant les medalles com la bicicleta són 
obsequi de l’Ajuntament.
La festa s’acabarà amb un berenar per a 
tots els participants. Els nens i les nenes 
que vulguin participar en aquest con-
curs caldrà que portin llapis i colors.

El Concurs de Pintura Ràpida 
Infantil de la Pobla arriba a la 
vint-i-setena edició

PUJALT / LA VEU
El dijous, 16 de setembre, va visitar Pu-
jalt el Director General de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural del Ministe-
rio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino, Jesús Casas,  acompanyat del 
Director General de Desenvolupament 
Rural del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural, Jordi Bertran 
i de Laura Dalmau, subdirectora general 
d’Estratègia Rural.

Després de fer una visita a l’Observatori 
de Pujalt i elogiar el projecte actual i les 
perspectives de futur, es va  reunir amb 
alcaldes i membres d’ajuntaments de 
l’Alta Anoia, per tal de parlar de projec-
tes de desenvolupament rural que es 
poden concretar al territori.
Per concloure la visita, breument va co-
nèixer les instal·lacions del campament 
de l’exèrcit popular.

Jesús Casas, del Ministerio 
de Medio Ambiente visita 
l’Observatori de Pujalt

IGUALADA / LA VEU
El Palau de Congressos de Catalunya, 
situat a l’Avinguda Diagonal de Barcelo-
na, acollirà entre el 29 de setembre i el 2 
d’octubre d’aquest any els actes del 19è 
Congrés anual de la Societat Europea 
d’Endoscòpia Ginecològica (ESGE).
El congrés serà inaugurat el dimecres 29 
de setembre a les 18.30h per l’Hble. Ma-
rina Geli, Consellera de Salut del Govern 
de la Generalitat de Catalunya. 
En aquesta ocasió, els professionals vin-
culats a l’Escola Internacional d’Endos-
còpia Ginecològica (EIDEG), amb seu a 
l’Hospital d’Igualada, formen part del 
comitè organitzador i científic del sim-
posi, que coincidirà amb la celebració 

de la cinquena edició del Congrés Inter-
nacional de l’EIDEG.
Aquesta coincidència donarà un caire 
més formatiu i interactiu a la trobada, 
que permetrà compartir les experiènci-
es de tots els assistents.
L’Escola Internacional d’Endoscòpia 
Ginecològica es va fundar l´any 2006, 
amb una marcada vocació docent, per 
un grup de professionals experts en 
laparoscòpia i representants de tres 
centres hospitalaris diferents: Hospital 
Mútua de Terrassa, Hospital d´Igualada i 
Hospital Clínic de Barcelona. L’escola té 
una amplia experiència en la formació i 
el perfeccionament de professionals en 
aquest àmbit mitjançant els cursos que 

s’organitzen anualment.
L’objectiu principal d’aquest centre és 
“donar resposta a la creixent demanda 
de professionals que volen aprofundir 
en innovadores tècniques quirúrgiques”, 
explica el doctor Pere Brescó, cap del 
Servei de Ginecologia i Obstetrícia de 
l’Hospital d’Igualada i co-director de 
l’Escola. 
Precisament aquest hospital ha estat pi-
oner en l’ús de l’endoscòpia, una tècnica 
quirúrgica molt menys agressiva que la 
cirurgia convencional i que comporta 
grans avantatges per als pacients, com 
ara la reducció del dolor o una més ràpi-
da recuperació.

L’Escola Internacional d’endoscòpia 
ginecològica  dirigirà dos congressos 
internacionals
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Detall de la visita de la gent de Veciana a Girona.

Casas, amb l’alcalde De Solà i d’altres convidats a la visita.
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ANOIA / LA VEU
Des de dimecres 22 fins al 29 de se-
tembre Catalunya celebra un any més 
la Setmana de la Mobilitat Sostenible i 
Segura. Durant aquesta setmana prop 
de 140 municipis catalans faran nom-
broses activitats amb l’objectiu de do-
nar un nou pas per a la conscienciació 
social sobre la necessitat d’una nova 
mobilitat urbana, que eviti els efectes 
negatius derivats de l’ús inadequat del 
cotxe a la ciutat. L’origen de la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible es remunta al 
1999, quan es va celebrar per primer cop 
el Dia sense Cotxes, anomenat per aque-
lla ocasió “el dia de l’autoreflexió”. Atès el 
gran èxit de participació, es va decidir 
estendre el programa d’activitats a tota 
una setmana. 
A Catalunya, la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible es va celebrar per primera 
vegada l’any 2001, mentre que la resta 
de països europeus adherits a la jornada 
sense cotxes també celebren una Set-
mana Europea de la Mobilitat Sostenible 
des del 2002. D’aquesta manera, Catalu-
nya acull aquests dies la Setmana de la 
Mobilitat conjuntament amb més de 30 
països i 1.300 ciutats de tot Europa.

Objectius de la Setmana de la Mobi-
litat
La Comissió Institucional i entitats i or-
ganismes adherits han organitzat per 
aquests dies un conjunt d’actes amb els 
objectius següents:
-  Estimular un comportament ciutadà, 
en relació amb l’ús del vehicle, com-
patible amb el desenvolupament urbà 

sostenible, en particular amb la protec-
ció de la qualitat de l’aire, la prevenció 
d’emissió de gasos que provoquen 
l’efecte hivernacle i el consum racional 
dels recursos energètics.
- Sensibilitzar la ciutadania sobre els 
impactes ambientals del transport i in-
formar-lo sobre les seves diferents mo-
dalitats.
-  Impulsar l’ús dels mitjans de transport 
sostenibles i, en particular, el transport 
públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els 
vehicles elèctrics.
- Potenciar un retrobament de la ciuta-
dania amb la ciutat, la seva gent i el seu 
patrimoni cultural, en un entorn saluda-
ble i relaxat.
- Reflexionar sobre com afecta la nostra 
salut l’ús irracional del transport moto-
ritzat. Per una banda, la contaminació 
atmosfèrica i la congestió que generen 
tenen un impacte negatiu sobre els sis-

temes respiratori i cardiovascular. Per 
una altra, propicien el sedentarisme i la 
inactivitat física. Agafar el transport pú-
blic col·lectiu per anar a la feina, moure’s 
en bicicleta per la ciutat o caminar per 
anar de compres en comptes d’agafar 
el cotxe pot jugar un paper molt impor-
tant en la salut.

Les novetats de 2010
L’edició d’enguany té algunes novetats 
respecte a l’any anterior:
- Incorpora accions d’impuls de la mobili-
tat a peu com a mode bàsic de mobilitat 
sostenible i saludable. En aquest sentit, 
s’ha convidat als ajuntaments a ratificar 
la carta internacional del caminar (www.
catalunyacamina.org/CartaCat.pdf )
Planteja el vehicle elèctric com a alter-
nativa dels actuals vehicles motoritzats 
de benzina. S’han organitzat 5 mostres 
de vehicles elèctrics amb animació mu-
sical i explicacions on els assistents tin-
dran la possibilitat de provar els vehicles 
(cotxes, motos, tricicles i bicicletes) dins 
d’un recinte tancat. Les mostres previs-
tes són a Reus, Barcelona, Mataró, Giro-
na i Lleida
-  Inclou una nova modalitat de peda-
lada, ‘Amb bici a l’institut’. De moment, 
com a prova pilot, en col·laboració amb 
el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajunta-
ment de la Garriga, 23 instituts de se-
cundària convidaran els seus estudiants 
a anar-hi en bicicleta cada dia de la Set-
mana. Se’ls facilitarà aparcament i se’ls 
informarà sobre com desplaçar-se de 
manera segura. 
- S’ha fet un gran esforç perquè la Set-

mana de la Mobilitat Sostenible i Segura 
arribi arreu de Catalunya. Tradicional-
ment, totes les activitats es concentra-
ven a Barcelona i la seva àrea metro-
politana, així com en algunes zones de 
Girona. En aquesta edició també s’hi 
han sumat ajuntaments de les comar-
ques de Lleida i Tarragona. Del total de 
139 municipis adherits, 83 són de les co-
marques de  Barcelona, 33 de Girona, 9 
de Lleida i 14 de Tarragona (x a les Terres 
de l’Ebre). Continuem treballant perquè 
l’any vinent encara en siguin més.

La Setmana de la Mobilitat a l’Anoia

A la comarca de l’Anoia, els municipis 
d’Igualada, Piera, Rubió i Vilanova del 
Camí han organitzat activitats de fo-
ment de la mobilitat sostenible i segura. 
Entre d’altres, tenen previstes:
- Pedalades (a Igualada, Piera i Vilanova 
del Camí)
- Caminades (a Igualada, Piera i Rubió)
Si vols més informació sobre dates i llocs 
de sortida de les activitats, pots consul-
tar el portal www.mobilitat.neti les pàgi-
nes web dels ajuntaments implicats. 

Catalunya celebra la Setmana de la mobilitat 
sostenible i segura

A la nostra comarca 
municipis com Iguala-
da, Piera, Vilanova del 
Camí i Rubió s’han ad-
herit a la campanya fent 
diverses activitats com 
pedalades i caminades

LES HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU
Un menor d’11 anys ha mort i tres per-
sones més de la mateixa família han re-
sultat intoxicades en un incendi que hi 
ha hagut aquesta matinada a la localitat 
barcelonina dels Hostalets de Pierola 
(Anoia), han informat els Bombers de la 
Generalitat.
Els bombers han rebut, a les 4.15 hores, 
l’avís de l’incendi en un habitatge uni-
familiar situat al número 65 del carrer 
Can Fosalba de l’esmentada localitat, i 
han desplaçat cinc dotacions al lloc del 
sinistre.
Els equips de rescat han pogut evacuar 
tres persones atrapades a l’interior de la 
casa amb símptomes d’intoxicació per 
fum, i el nen ha estat trobat inconscient. 
Els serveis sanitaris desplaçats al lloc han 
atès immediatament el nen, però no han 
pogut fer res per salvar-li la vida.
L’incendi ha quedat extingit a les 5.12 
hores, i de moment es desconeixen les 
causes que han provocat el foc a la vi-
venda.

Un nen d’11 anys 
mor en un incendi als 
Hostalets de Pierola

ANOIA / LA VEU
Del 16 al 19 de setembre es va celebrar 
a Lleida el campionat d’Espanya d’aeros-
tació, que servia també com a prova pre-
europea pel Campionat d’Europa 2011 
que es celebrarà a la mateixa localitat.
Malgrat haver d’anul·lar el vol de diven-
dres a la tarda i el de dissabte al matí pel 
mal temps, es van fer un total de 5 vols 
i 13 proves.
L’equip GLOBUS KON·TIKI, amb Àngel 
Aguirre va assolir el primer lloc del podi, 
assegurant-se així la plaça a l’equip na-
cional per participar a l’Europeu 2011, 
també a Lleida.
La prova, de nivell internacional després 
de 25 anys sense que a Catalunya es 
disputessin proves d’aerostació oficials 
d’aquest nivell, es va desenvolupar per 
terres lleidatanes, i va comptar amb la 
participació de nombrosos equips de 
tot l’estat, i també internacionals, ja que 
tot i no puntuar aquests per al campi-
onat d’Espanya, van voler participar 
en aquesta prova pre-europea per a la 
competició de l’any vinent.

Kon-Tiki guanya el 
campionat d’Espanya 
d’aerostació
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CALAF / LA VEU
El Centre de Dia Casa Joan Gimferrer 
de Calaf, gestionat pel Consorci Soci-
osanitari d’Igualada, ha organitzat per 
a aquest dissabte, 25 de setembre, un 
acte en suport de les persones afecta-
des d’Alzhèimer i els seus familiars. Així, 
a partir de les 5 de la tarda hi tindrà lloc 
un concert a càrrec d’un grup d’acordio-
nistes vinguts de diverses localitats del 
Bages. També hi haurà un berenar per 
als assistents. L’activitat s’organitza amb 
motiu del Dia Mundial de l’Alzhèimer.
La iniciativa està oberta a tothom, ja que 
amb aquesta activitat solidària el Cen-
tre de Dia Casa Joan Gimferrer de Calaf 
(Carretera Llarga, s/n) també vol sensibi-
litzar la societat sobre aquesta malaltia i 
a la vegada apropar-se a la població de 
Calaf i donar a conèixer els serveis que 
ofereix a la gent gran i les persones amb 

dependència. 
El Centre de Dia Casa Joan Gimferrer va 
obrir portes l’any 2006. Es tracta d’un 
servei de suport a les persones amb de-
pendència per ajudar-les a recuperar o 
millorar l’autonomia personal. Els seus 
professionals ofereixen, durant el dia, 
una atenció mèdica, terapèutica, psico-
lògica i sociocultural individualitzada Casa Gimferrer de Calaf

Acte solidari en el Dia Mundial de 
l’Alzhèimer al centre de dia de Calaf

per facilitar als usuaris i usuàries totes 
les tasques de la vida diària i, d’aquesta 
manera, contribuir a que puguin conti-
nuar vivint a casa i en el seu entorn fa-
miliar habitual.
En aquests quatre anys de funcionament, 
el Centre de Dia Casa Joan Gimferrer ha 
anat incrementant la seva activitat. L’any 
2009 va atendre 28 persones.

CALAF / LA VEU
L’objectiu de la  Xerrada “Accedir al Cen-
tre de Dia Casa Joan Gimferrer” realitza-
da al Casal d’Avis de Calaf el dia 21 de 
setembre de 2010, era resoldre dubtes 
sobre el Centre de Dia i l’accés a les pla-
ces públiques de les quals disposa el 
Centre de Dia (el centre disposa de 40 
places 25 de les quals són públiques).
A través de les preguntes que van realit-
zar els assistents a la xerrada es van anar 
tractant els següents temes:
- Què és i a quines persones es dirigeix el 
Centre de Dia Joan Gimferrer?
És un servei d’acolliment diürn que dóna 
suport a les persones amb dependència 
per recuperar o millorar l’autonomia 
personal i social, afavorint així la perma-
nència a l’entorn família.
- Quines serveis i quines activitats ofe-
reix el Centre:
Acolliment i convivència,  manutenció, 
atenció personal en les activitats de la 
vida diària, higiene personal (dutxa set-
manal), readaptació funcional i social, 
recuperació dels hàbits d’autonomia, 
dinamització sociocultural, activitats de 
lleure, suport personal, social i familiar, 
fisioteràpia i seguiment i prevenció de 
les alteracions de salut. Serveis comple-
mentaris de dutxa, menjador, podolo-
gia, perruqueria, transport adaptat, 
- Quins professionals treballen en el cen-
tre de Dia:
Metge, infermera, treballadora social, 
auxiliars geriàtriques, psicòloga, educa-
dora social i fisioterapeuta.
- Com accedir el centre de Dia:
Cal demanar entrevista amb el respon-
sable del Centre de Dia o bé a l’assistent 
social municipal per demanar informa-
ció per :
Accedir a  través de plaça privada.
A través de plaça pública (a través de la 
Llei de dependència).

Xerrada sobre el 
centre de dia de Calaf



Huguet va signar 
quatre convenis que 
esdevindran clau per a 
la promoció turística de 
diferents atractius 
de la comarca

Els consellers Huguet i Maragall inauguren 
nous espais als Prats de Rei, Masquefa i Espoia
Noves escoles • El conseller d'Educació va ser dimecres a Vilanova d'Espoia i Masquefa per inaugurar ampliacions de centres
Centre de Promoció • Josep Huguet inaugura el nou centre de desenvolupament de l'Alta Anoia als Prats de Rei

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
El conseller d’Innovació Josep Huguet 
i el conseller d’Educació, Ernest Mara-
gall, han estat els darrers dies a l’Anoia 
inaugurant diversos espais. S’acosten les 
eleccions i el govern tripartit de la Gene-
ralitat apura els darrers cartutxos obrint 
noves dependències arreu del país. Di-
vendres, Huguet inaugurava el nou Cen-
tre de Desenvolupament Econòmic de 
l’Alta Anoia als Prats de Rei, i dimecres, 
el conseller d’Educació Ernest Maragall 
feia el mateix amb centres educatius a la 
Torre de Claramunt (Vilanova d’Espoia) i 
Masquefa.

Més equipament escolar a Masquefa i 
la Torre de Claramunt
El conseller d’Educació, Ernest Maragall, 
l’alcalde de la Torre de Claramunt, Jau-
me Riba, i la directora dels Serveis Terri-
torials d’Educació a la Catalunya Central, 
Dolors Collell, van inaugurar dimecres a 
Espoia l’ampliació de l’escola Torresca-
na, que abans actuaba com a ZER i ara 
ja és una escola que funciona amb plena 
autonomia.
El centre va néixer primerament com 
a ZER de la zona Bat a Bat encara que 
desde fa 5 anys ja funciona com a escola 
d’educació infantil i primària de forma 
independent. L’escola Torrescana comp-
ta amb 125 alumnes i 16 mestres. També 
disposa de 4 hores cada 15 dies d’EAP 
dedicades al centre i un CREDA (Centre 
de Recursos Educatius per a Deficients 
Auditius). El centre participa en el pro-
grama de reutilització de llibres de text, 
on el centre compra els llibres de text i 
els deixa en préstec a l’alumnat.
Les obres d’ampliació de l’escola han 
suposat una inversió del departament 
d’Educació de 3.0003.284, 64 euros
Després, va inaugurar, juntament amb 
l’alcalde de Masquefa, Xavier Boque-
te, i el director dels Serveis Territorials 
d’Educació a Barcelona Comarques, 
José Antonio García Saceda, la llar d’in-
fants municipal Francesc Mata i Sang-
hés, amb capacitat per a 61 nens i nenes 
de 0-3 anys. Es tracta de la segona escola 
bressol pública de Masquefa amb una 
capacitat per a 61 places i, aquest curs 
2010-2011, compta amb 54 nens i nenes 
de 0-3 anys matriculats. 
El centre disposa d’una aula per a na-
dons, dues aules amb lavabos per a 
nens i nenes entre 1-2 anys i una aula 
més amb lavabos per a infants entre 2-3 

ment econòmic, té uns espais per a cen-
tre d’interpretació i una botiga per a la 
venda dels productes agroalimentaris i 
l’artesania de la zona.
El departament d’Innovació, Universi-
tats i Empresa, a través de la Direcció 
General de Turisme, hi ha invertit un to-
tal 78.603,85 en els exercicis del 2009 i 
2010 del Pladetur, que han fet possible 
la creació d’aquest centre.
D’altra banda, la mateixa jornada va 
servir per a la signatura de diferents 
convenis per a l’impuls turístic de l’Ano-
ia. La comarca impulsarà el seu turisme 
a través dels Castells de Frontera, del 
Camí de Sant Jaume, de l’imaginari al 
voltant de la Batalla del Bruc i del pa-
trimoni vinculat als primers homínids 
catalans. Acompanyat del director dels 
serveis territorials del departament a la 
Catalunya Central, el jorbenc Josep Ma-
ria Palau, Huguet va signar protocols de 
col·laboració amb 4 institucions locals 
per a la promoció dels recursos turístics 
intangibles de la comarca.
Amb la signatura d’aquests convenis, el 
Departament assenta les bases de la col-
laboració amb el Consell Comarcal de 
l’Anoia i els Ajuntaments de Capellades, 
Hostalets de Pierola, el Bruc i els Prats de 
Rei, per a impuls d’accions de promoció 
vinculades als recursos turístics intangi-
bles identificats pel Pla i el Catàleg de 
Recursos Intangibles de Catalunya.
Així mateix, a banda dels recursos in-
tangibles que es promocionaran a nivell 
comarcal, el Pla i el Catàleg identifiquen 
concretament al municipi del Bruc, l’in-
tangible associat a la Batalla del Bruc, 
en el context de la Catalunya de la 
Il·lustració a les Repúbliques. A Cape-
llades, l’imaginari al voltant del Museu 
Paperer i el llegat dels neandertals de 
Capellades i a Hostalets de Pierola, la 
petjada del Pierolapithecus Catalanicus. 
A Prats de Rei, el Pla identifica l’intangi-
ble la Batalla de Prats, episodi destacat 
de la Guerra de Successió. 

Ernest Maragall, durant la seva visita de dimecres a Masquefa.
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Igualada
Trobada de Jordi Pujol amb 
exregidors de CiU a Igualada

Piera
Solidaritat Catalana es presenta 
dilluns a l'Anoia
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Josep Huguet va inaugurar divendres el nou centre de desenvolupament de l’Alta Anoia.

anys. 

La situació de la Beguda
Boquete va lliurar a Maragall una carta 
en què exposa la problemàtica de la 
Beguda. En aquest nucli de població hi 
ha dos centres educatius: l’escola Vinyes 
Verdes, situada en terme de Sant Llo-
renç d’Hortons, depèn dels Serveis Terri-
torials de Barcelona Comarques, mentre 
que llar d’infants inaugurada dimecres 
es troba al terme de Masquefa i pertany 
als Serveis Territorials de la Catalunya 
Central. Aquesta realitat comporta nom-
broses “situacions sense cap ni peus”.
Així, per exemple, les famílies de la Be-
guda es troben que un fill que vagi a 
l’escola d’aquest nucli tindrà la setmana 
blanca en dates diferents al germà que 
va a l’institut de Masquefa. A més, a l’es-
cola Vinyes Verdes les beques de menja-
dor les gestiona el Consell Comarcal de 
l’Anoia, quan es troba al terme de Sant 
Llorenç d’Hortons, els ajuts individuals 
de transport el Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès i els serveis informàtics depe-
nen de la Catalunya Central. Però hi ha 
encara molts més exemples. El conseller 
Maragall s’ha compromès a estudiar la 
situació. 
Durant la inauguració el Conseller d’Edu-
cació de la Generalitat també ha confir-
mat que aquest mateix mes d’octubre 
començaran les obres del nou institut 
de Masquefa, i s’ha mostrat convençut 
que aquest obrirà portes el nou curs es-
colar 2011-2012.
Les obres compten amb un pressupost 

de 5.200.000 euros i GISA les ha adju-
dicat a l’empresa Corsan Corvian Cons-
truccions. El nou edifici de la Secció 
d’Estudis Secundaris (SES) de Masquefa 
tindrà 4 línies d’ESO i capacitat per a 480 
alumnes de 12 a 16 anys. La previsió és 
que en el futur ofereixi també estudis 
de Batxillerat als estudiants de 16 a 18 
anys.
El nou SES es farà a l’esplanada que hi 
ha al costat del Centre de Recuperació 
d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), 
en uns terrenys municipals que l’Ajunta-
ment ja va cedir a la Generalitat.
En aquest mateix solar s’hi construirà 

també el nou edifici de l’escola CEIP 
Masquefa II, amb una inversió de gaire-
bé 4 milions d’euros.

Important novetat a l’Alta Anoia
El conseller d’Innovació, Empresa i Uni-
versitats, Josep Huguet, va inaugurar 
dimecres el Centre de Desenvolupa-
ment Econòmic i Turístic de l’Alt Anoia, 
als Prats de Rei. Es tracta d’un autèntic 
centre d’acollida turística de la subco-
marca de l’Alta Anoia. A més de les fun-
cions d’oficina de turisme per a aquest 
territori, el centre actuarà com a motor 
de les seves iniciatives de desenvolupa-



IGUALADA / LA VEU

Jordi Pujol i la seva esposa Marta Ferrusola 
van presidir la reunió-sopar que periòdica-
ment organitza l’actual grup municipal de 
CiU amb aquelles persones de la coalició 
que han tingut experiència en el govern 
municipal. Entre la trentena de persones 
que hi van participar cal destacar la pre-
sència dels exalcaldes Manel Miserachs i 
Ramon Tomàs així com la de l’expresident 
del Consell Comarcal Josep Miserachs i de 
l’exdiputat Ramon Mir entre d’altres.
L’actual cap del grup municipal de CiU a 
l’ajuntament d’Igualada Marc Castells va 
iniciar la reunió fent un repàs de la situa-
ció política local i de les actuacions dutes 
a terme pel grup municipal, fet que va do-
nar peu a un ample i profitós debat sobre 
la línia a seguir per la coalició en els pro-
pers temps.
Seguidament Jordi Pujol va fer una diste-
sa exposició sobre l’estat actual del país 
i la necessitat de recuperar el lideratge i 
prestigi que sempre havia tingut Catalu-
nya, per aquest motiu va afirmar que es 
urgent un canvi de govern que retorni la 
confiança al ciutadà, Catalunya necessita 
un govern fort, amb una amplia base par-
lamentària que l’hi permeti prendre sense  

Jordi Pujol, en una trobada d’exregidors 
de Convergència i Unió a Igualada

entrebancs les mesures necessàries per 
redreçar la nostra economia  i donar segu-
retat al país. En aquest sentit va reafirmar 
la seva total confiança amb Artur Mas com 
a l’home amb la capacitat  necessària per 
liderar aquest canvi.
Pujol va felicitar i encoratjar  també  als 
assistents per continuar posant  la seva ex-
periència i treball al servei de Marc Castells 
per aconseguir entre tots plegats, des de 
CiU,  un canvi de govern també a la ciu-
tat d’Igualada en les properes eleccions 
locals
Va cloure l’acte l’exalcalde Ramon Tomàs 

que va animar als actuals regidors a con-
tinuar treballant per la ciutat i per Catalu-
nya, alhora que va expressar en nom de 
tots els assistents la voluntat de realitzar 
un treball conjunt per aconseguir entre 
tots que es produeixin canvis de govern 
a les properes conteses electorals, primer 
a Catalunya amb l’Artur Mas i després a 
Igualada amb en Marc Castells. 
Aquestes trobades entre regidors i exre-
gidors de CiU continuaran organitzant-se 
periòdicament  per  debatre conjunta-
ment temes d’interès per la ciutat.

Solidaritat Catalana es presenta 
dilluns amb un acte a Piera
PIERA / LA VEU 

La formació Solidaritat Catalana per la 
Independència, que lidera Joan Laporta, 
es presentarà públicament a l’Anoia el 
proper dilluns, a les 8 del vespre al Ca-
sal Municipal  (Plaça Cel i Mar) de Piera. 
Aquest és el primer acte que s’organitza 
a la comarca d’aquesta formació que es 
presentarà a les properes eleccions al 

Parlament. 
A l’acte hi seran presents els candidats 
Emili Valdero, Alfons López Tena i Isabel 
Clara Simó. També es presentarà l’únic 
anoienc que ha estat escollit en el procés 
de primàries com a Candidat per la Cir-
cumscripció de Barcelona, l’igualadí Toni 
Castells i Sanabra. 
 

Jordi Pujol, amb els regidors i alcaldes de CiU dels diferents mandats municipals.
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Més polèmica sobre les zones blaves
IGUALADA / LA VEU 

Dies després que CiU d’Igualada dema-
nés -una vegada més- la retirada de les 
zones blaves de l’Hospital -amb el sim-
bòlic cost d’un cèntim d’euro l’hora-, el 
PP ha fet una proposta que es basa en 
la gratuïtat d’una hora d’aparcament 
al carrer Lecco, i suprimir les existents a 
l’avinguda Andorra. 
Pere Calbó (PP) ha manifestat que “la 
proposta és absolutament coherent 
amb el que ha defensat el PP que sempre 
s’ha mostrat en contra de l’augment des-
mesurat que va aprovar l’alcalde Ayma-
mí, que va suposar doblar el nombre de 
places de zones blaves. A més, no suposa 
un desequilibri econòmic per l’empresa 
SIMA”. El PP s’ha mostrat contrari a que 
el tema es debati en un ple extraordi-

nari, i desestima la proposta de CiU, en 
considerar que algú podria aparcar tota 
la jornada laboral -8 hores- per només 8 
cèntims d’euro, i els qui vagin a l’Hospital 
igualment no trobarien aparcament.
El PSC, des del govern, ha respòs que  
“CiU ha estat incapaç de construir una 
alternativa que aporti algun tipus de so-
lució a les necessitats d’aparcament de 
la ciutat i que això ha provocat que PP i 
ERC hagin formulat propostes diferents 
i contradictòries. Des de l’oposició, CiU 
tan sols ha estat capaç de generar des-
concert i pretenen retornar el col·lapse 
en l’aparcament a les zones de màxima 
afluència de ciutadania”. Els socialistes 
entenen que “les dades demostren que 
les zones blaves, malgrat ser una mesura 
impopular, són un mal necessari”.

Ajuntament d’Orpí



Pla Anoia: tot passa per canviar-nos el 
xip i posar-nos d’acord d’una vegada
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
No és pas nou, s’ha dit en infinitat d’oca-
sions, però potser calia un teatre ple de 
gom a gom i una escenografia cuidada 
per dir-ho en veu alta: aquesta comarca 
està com està, en gran part, pel nostre 
caràcter tancat i egocentrista. L’única 
sortida passa per un canvi de xip, més 
psicològic que altra cosa, i per un tre-
ball coordinat, alineat, sense que ningú 
tregui pit i es baralli per sortir primer a 
la foto, polítics inclosos. L’esperat pla es-
tratègic de l’Anoia, anomenat Pla Anoia, 
és simplement això, amb un interessant 
gruix de propostes pràctiques, algunes 
d’elles en marxa, i un instrument per 
crear: una agència de desenvolupament 
econòmic que unirà esforços i voluntats 
per evitar que cadascú vagi a la seva, 
això sí, previ pagament d’un bon sou a 
un gerent sobre qui cauran totes les es-
pases de Damocles...
El Pla Anoia es va presentar dimecres 
sota una gran expectació a l’antic teatre 
del Cercle Mercantil, amb la presència de 
tots els membres del Consell Econòmic i 
Social de l’Anoia (CESCA) i una quan-
titat important del sector empresarial 
de tota la comarca, i bastants alcaldes, 
bastants... menys el d’Igualada. Com a 
bon final es va comptar amb una curta 
conferència del professor Oriol Amat. El 
president del CESCA, el montbuienc Teo 
Romero, i el redactor del Pla Anoia, el 
consultor Remigi Palmés, van cuidar-se 
de dur a terme la presentació del pla a 
tots els assistents.

Propostes pràctiques
Palmés va assenyalar els punts que la 
comarca necessita millorar, però també 
alguns dels projectes que han de liderar 
l’economia anoienca durant els propers 
anys. A la comarca “hi ha bons projectes, 
però que creixen com si fossin bolets, aï-
llats els uns dels altres. Cal que tots els 
projectes es coordinin entre sí”, va recla-
mar el consultor. El Pla incideix especi-
alment  en el marc necessari per desen-
volupar totes les propostes: és essencial 
prioritzar la retenció del talent local i la 
coordinació d’ actuacions.
El Pla Anoia elabora un seguit d’oportu-

El Cercle Mercantil es va omplir de gom a gom per conèixer els detalls del Pla Anoia. Foto: Josep Balcells.

nitats i punts forts, que pivoten sobre les 
infraestructures i la situació estratègica. 
L’Anoia, a tan sols 60 quilòmetres de Bar-
celona, està situada en una “molt bona 
situació geogràfica i geoestratègica, 
molt interessant i competitiva” per a les 
empreses a més d’un ampli sòl indus-
trial i una bona oferta turística. A més, 
l’informe assenyala que infraestructures 
com el Parc Motor de Castellolí, el futur 
Aeroport Corporatiu i la depuradora 
d’Igualada “diferencien el territori res-
pecte d’altres”.
Palmés va identificar diverses propostes 
que, al seu entendre, podrien ser posi-
tives per a la comarca. Entre d’altres va 
destacar el projecte Allrider, que vol 
crear una sèrie de circuits i rutes de BTT 
per a la comarca; el projecte SIM@, de 
simulació mèdica en l’àmbit de la salut; 
el desenvolupament d’un Centre Inter-
nacional de Cooperació i Solidaritat; o 
un projecte per convertir l’Anoia en la 
comarca del motor. “De la mateixa ma-
nera que tothom sap que és un domini 
esquiable, hem de convertir l’Anoia en 
el territori transitable per als esports de 
motor i bicicleta”. Aquest projecte, per 
exemple, podria acollir diferents activi-
tats econòmiques relacionades entre sí, 
com ara competicions d’esport, passe-

jades de lleure, assegurances, tallers de 
manteniment...
La manca de coordinació en les actua-
cions és un dels principals obstacles a 
superar per assolir el desenvolupament 
econòmic de l’ Anoia. Independentment 
d’ aquest fet  es considera que la comar-
ca té “molt de talent ocult”,  infraestruc-
tures diferenciades -com poden ser el 
ParcMotor o el futur Aeroport Corpora-
tiu- i que, “logísticament, l’Anoia té una 
excel.lent posició estratègica ”. A més 
es mencionen altres sectors a potenciar  
com el TIC, el sociosanitari, el medioam-
biental i el turístic, entre d’altres.
Aquest Pla també recomana accions 
concretes per als sectors productius de 
l’Anoia com per exemple, “una reforma 
important del sector primari cap a la in-
tegració a la qualitat” la potenciació de 
moltes  indústries  “altament competiti-
ves i  presents en els mercats internaci-
onals”.
Respecte al sector serveis concreta 
cinc àmbits d’ actuació: l’Anoia com a 
comarca dedicada al món del motor; al 
turisme, esport i cultura; a les rutes; en 
l’àmbit sociosanitari; i líder en logística i 
empreses TIC, món en el que Palmés as-
segura que hi ha molt “talent ocult”.

L’EPCC, empresa clau
A més a més, Palmés va defensar la 
necessitat de crear l’Empresa per a la 
Promoció i Coordinació de la Comarca 
(EPCC), una agència que coordini tots 
els projectes que surtin de la comarca 
i poder atreure inversions: “Res de tot 
el que hem parlat avui serviria sense 
aquesta agència. Hem de ser valents i 
fer una aposta decidida. Cal canviar la 
mentalitat i pensar en el bé comú”, va 
sentenciar Palmés. També cal crear un 
portal 2.0, el projecte Anoia 2.0, “per a 
que la gent de Barcelona conegui que es 
fa a la comarca”. Alguns dels autors dels 
projectes, com Pau Reixachs (Allrider), 
Esteve Graells (Anoia 2.0), o Enric Ma-
carulla (Simu@) van rebre una menció 
especial durant la presentació.
El Pla Anoia no acaba aquí. A partir d’ara 
ha de ser un instrument que coordini les 
diferents idees i propostes sorgides de 
la comarca. És per aquest sentit que des 
del CESCA es vol fer una crida a tota la 
ciutadania i sectors econòmics per a que 
realitzin les seves propostes per fer una 
comarca millor.

Els polítics també 
han de canviar el xip
Sense pors ni mitges tintes, Palmés va 
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Anoiaemergent.cat, un 
diari econòmic digital, 
es posa en marxa
L’ocupació, la crisi, la situació econò-
mica de la comarca, però també els 
emprenedors, les noves idees i les 
experiències positives seran els fo-
cus informatius d’un nou setmanari 
digital, anoiaemergent·cat. Amb la 
voluntat de recollir tota la informació 
de l’àmbit econòmic, complemen-
tada amb l’opinió d’especialistes en 
aquesta matèria, el nou ‘suplement 
salmó’ d’anoiadiari·cat va ser presen-
tat dimarts, en el marc dels actes de la 
Fira d’Igualada.
L’aposta pels continguts de caire eco-
nòmic vol respondre a una demanda 
evident, sobretot en contextos difícils 
com els que està vivint la comarca. Així 
doncs, hi haurà lloc per a les informa-
cions relacionades amb l’ocupació, la 
formació, la innovació i experiències 
d’èxit que poden servir, també, com a 
revulsiu per a fer front a la crisi. 

assegurar que els polítics de l’Anoia tam-
bé havien de canviar el seu xip particu-
lar, tot fent preguntes a l’aire sobre si al-
gun “s’havia aprofitat del seu càrrec per 
al benefici personal”, o “potser algun s’ha 
de donar compte que val més plegar”.... 
Un atreviment inèdit en un acte públic 
en aquest territori, i potser necessari.
El pla ha estat encarregat pel CESCA, un 
òrgan d’àmbit comarcal que es va crear 
per tal de treballar en la solució de la 
crisis que afecta la Comarca de l’Anoia. 
El text ha estat elaborat per Remigi Pal-
més, comptant amb la col·laboració de 
pràcticament totes les administracions 
de la comarca, agents socioeconòmics,  
empreses, partits polítics i aportacions 
de ciutadans i persones anònimes. El re-
sultat ha estat un pla estratègic ambici-
ós però sobretot realista, amb aplicació 
immediata dels projectes. 
A partir de la propera setmana, La Veu 
analitzarà els projectes més importants 
que es proposen en aquest Pla Anoia, en 
un cicle de reportatges.



La logística igualadina Alancar Express 
augmenta la seva facturació un 49%

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

La companyia logística Alancar Express, 
membre de la xarxa ibèrica d’Palletways 
des de la seva implantació el 2006 i amb 
seu al polígon industrial de les Comes 
d’Igualada, ha incrementat el seu volum 
de negoci en el primer semestre de l’any 
un 49% en comparació al mateix període 
de 2009. La principal raó s’ha de buscar 
en la seva activitat dins de la xarxa de 
paleteria express, ja que fins al juny va 
créixer el volum de palets que va mane-
jar en un 62%. 
Segons explica Andrés Santiago Juan, 
Gerent d’Alancar Express, “des de la cre-
ació de Palletways Iberia, ja fa més de 
quatre anys, el nostre negoci ha anat 
evolucionant fins suposar aquest servei 
el 90% de la nostra activitat total com a 

Seu d’Alancar Express a Igualada.

companyia logística”. Les xifres del pri-
mer semestre d’aquest any afegeixen a 
més un increment del 30% en el nombre 
de clients a la cartera de la companyia 
igualadina. 
Actualment, des dels seus instal·lacions 
a Igualada, Alancar Express treballa per 
a una gran cartera de clients de sectors 
tan diversos com el cava, vi, alimentació, 
arts gràfiques, maquinària, paper, auto-
moció... “Aquesta diversitat-comenta el 
gerent-és l’adequada per poder gene-
rar aquests números tan positius en un 
moment econòmic general molt compli-
cat”.  A través de la xarxa de Palletways, 
Alancar Express envia mercaderies a tota 
Espanya, “molt a Portugal i també a pa-
ïsos europeus com França, Alemanya o 
Itàlia”.
Per Luis Zubialde, conseller delegat de 
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Dimecres, manifestació de la vaga 
general al Passeig Verdaguer
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

En el marc de la campanya de mobilitza-
ció contra la Reforma Laboral i per la Vaga 
del 29 de Setembre, Comissions Obreres 
de l’Anoia està aquests dies informant 
als treballadors i treballadores sobre les 
retallades de drets que representen les 
mesures incloses en aquesta Llei. Avui 
divendres tindrà lloc una assemblea 
de delegats de CCOO i UGT de l’Anoia i 
oberta als treballadors en general, a les 
10 del matí al Museu Comarcal de l’Ano-
ia, amb la intervenció de Francesc Rica, 
Secretari General de la Intercomarcal 
d’ UGT de l’Alt Penedès-Garraf-Anoia i 
Severiano Duran, Secretari General de 

CCOO de l’Anoia.
El dia 29 de setembre, els sindicats con-
voquen a tothom a una concentració 
manifestació que tindrà lloc a les 12 del 
migdia al passeig Verdaguer d’Igualada, 
a l’alçada del núm. 122 davant del Sindi-
cat de CCOO.    
En els darrers mesos, els sindicats majo-
ritaris a la comarca han vingut realitzant 
assemblees informatives a les princi-
pals empreses de tots els sectors. Fonts 
sindicals de l’Anoia han apuntat que és 
gairebé segur que el transport públic i 
el de mercaderies s’aturi pràcticament al 
100% el proper dimecres.

Palletways Iberia, “aquestes notícies ani-
men a tots els membres de la xarxa, ja 
que demostren la viabilitat d’un servei, 
d’un negoci basat en la qualitat el servei. 
El mercat i els clients confien cada dia 
més en les possibilitats i el servei de Pa-
lletways no només a la Península Ibèrica, 
sinó a tot Europa, i ens situen com a re-
ferent continental en el transport urgent 
de mercaderia paletitzada “. 
Palletways va ser fundada el 1994 per 
oferir un nou servei especialitzat en la 
distribució express de petits enviaments 
de mercaderia paletitzada. Actualment 
la xarxa, amb presència a tot Europa, 
gestiona per sobre dels 100.000 palets a 
la setmana a través de més de 270 mem-
bres i nou centres d’operacions. 
 

L’Incasòl comercialitza 10 
hectàrees de sòl a l’Anoia
L’Institut Català del Sòl presenta aques-
tes actuacions i el nou Pla de comercia-
lització de l’estoc de sòl en el marc de la 
Fira de Setembre d’Igualada que se cele-
bra des d’avui i fins el pròxim diumenge, 
al recinte firal Carner
INCASÒL treu a la venda 8 parcel·les del 
sector d’activitats econòmiques Riera de 
Catellolí, a Vilanova del Camí, destinades 
a indústria aïllada. Es comercialitzen 2 
parcel·les petites de 3.000m2 i 3.500m2 
i 6 parcel·les grans que oscil·len entre 
els 5.000m2 i els 17.500m2. S’ofereixen 
en règim de venda o dret a superfície. El 
preu de sortida de la concurrència s’ha 
fixat en 170 euros/m2 per a les parcel·les 
petites i entre 145 i 155 euros/m2 per a 
les parcel·les grans i està oberta a dife-
rents sectors empresarials que vulguin 

instal·lar-se a la comarca de l’Anoia.
Les instàncies per participar en l’adjudi-
cació de les parcel·les es poden presen-
tar a INCASÒL o bé a l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí fins el 15 d’octubre. 
Les ofertes presentades dins d’aquest 
termini gaudiran d’un 5% de descompte 
sobre el preu de la parcel·la adjudicada. 
També a la comarca de l’Anoia, INCASÒL 
comercialitza 9 parcel·les del sector d’ac-
tivitats econòmiques Can Parera, a Cas-
tellolí, destinades a indústria aïllada. Les 
superfícies  de les parcel·les que estan 
en venda oscil·len entre els 2.600m2 i els 
11.300m2 i tenen un preu de 170 euros/
m2. Aquest sector forma part del nou Pla 
de comercialització de l’estoc de parcel-
les d’INCASÒL, que ofereix les millors 
condicions de preu i finançament.

VOLS COMPRAR UN
COTXE D’OCASIÓ??

APROFITA LA FIRA I VINE A LA CAMPA DE GARATGE MONTSERRAT
 I PODRÀS COMPRAR MÉS DE 50 VEHICLES AMB UNS

DESCOMPTES ESPECIALS!!!

OBERT AL PÚBLIC TOTS ELS DIES!!!
(Diumenge també!!!)

LA CAMPA de Garatge Montserrat • Av. Catalunya n. 10 (al costat de l’hospital)
IGUALADA
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La Cambra de Comerç i la Diputació de 
Barcelona han distingit aquesta setmana 
a les empreses turístiques de l’Alta Anoia 
amb el distintiu del Sistema Integral de 
Qualitat Turística (SICTED), en un acte que 
va tenir lloc dimecres a la Casa Llotja de 
Mar de Barcelona. 
Amb aquesta distinció es vol reconèixer 
les empreses i serveis turístics de la pro-
víncia de Barcelona que durant l’edició 
2009/2010 han treballat en la implantació 
del SICTED (Sistema Integral de Qualitat 
Turística en Destinacions). El Sicted és un 
model de qualitat que persegueix millorar 
la satisfacció del turista i avançar-se a les 
seves expectatives. L’objectiu és implicar a 
tots els agents i serveis en contacte, direc-
te o indirecte, amb el turista perquè aju-
din a millorar la percepció que el visitant 
s’emporta de la seva estada. Actualment 
l’estan implantant empreses i serveis turís-
tics de diferents sectors, com ara agències 
de viatge, hotels, restaurants, comerços, 
policia local, museus o serveis públics. 
En aquesta cinquena edició, la distribució 
geogràfica dels guardonats és la següent: 
33 són de l’Alta Anoia; 64 de la Costa del 
Baix Llobregat; 41 del Vallès Oriental; 75 
de la Costa del Maresme; 66 del Garraf, 71 
del Berguedà, 47 de Vic, 25 de les Portes 
del Montseny i 22 de Vall de Sau Collsaca-
bra. Tanmateix, reben per segon cop els 

Les empreses turístiques de l’Alta Anoia, 
distingides per la Cambra i la Diputació

distintius les destinacions que es van in-
corporat al projecte en l’edició 2008/2009: 
Vilafranca amb 17 nous establiments i el 
Cardener, amb 21. 
Aquesta cinquena entrega de distintius 
representa una aposta decidida per la 
qualitat turística de la província de Barce-

lona. El SICTED està impulsat per la Secre-
taría General de Turismo del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio i la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias. 
A la província de Barcelona, és implantat 
per la Cambra de Comerç de Barcelona i la 
Diputació de Barcelona. 

Els guardonats de l’Alta Anoia, a la Casa Llotja de Mar.
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Aquesta setmana s’ha presentat el Pla 
Estratègic de l’Anoia, amb l’afegitó “l’es-
tratègia ets tu”. Una posta en escena 
cuidada, amb parlaments engrescadors, 
una presentació del contingut amanida 
amb reconeixements a persones que 
han aportat idees i projectes, i el colofó 
interessant del professor Oriol Amat. En 
l’anàlisi dels punts forts, la situació geo-
gràfica, el talent, els projectes, les eines i 
la voluntat política. I en el negatiu mol-
tes característiques dels anoiencs amb 
el seu afany individualista i autoestima 
elevada.
Les recomanacions foren treballar en 
xarxa, alinear esforços i objectius, coor-
dinar-se per trobar elements que siguin 
capaços de tibar de la resta. Està bé re-
cordar-ho perquè són temes recurrents 
i efectius en qualsevol treball col·lectiu 
que vulgui mobilitzar a gran quantitat 
de persones. Però la proposa aviat es 
concreta en la creació d’una Empresa de 
Coordinació i Promoció Comarcal ECPC, 
tutelada pel CESCA (on s’han d’inserir 
totes les entitats, ens públics, empre-
sariat i sindicats) i per una indefinida 
oficina on hi hauria d’haver el Defensor 
de l’Anoienc. I s’ha insistit força en que 
aquesta empresa ECPC hauria de regir-
se per criteris tècnics i no hi tindrien 
cabuda els polítics, segurament per les 
males experiències viscudes.
Però és ací on la proposta obre la porta 
als dubtes. No serà la gent de la comarca 
qui crearà la plataforma per sortir-se’n, 
sinó algú que “vetllarà” pels 114.000 ha-
bitants de la Comarca. És a dir algú que 
estarà nomenat pel CESCA i que haurà 
d’estar vigilat per un altre defensor del 
poble. Però no aclareix massa de quins 
fons es nodrirà, quines seran les seves 
funcions concretes, les característiques 
que han de tenir les persones que hi 
treballin, i sobre tot el poder normatiu i 
de gestió que tindran en la realitat quo-
tidiana.
Durant anys el Servei d’Urbanisme a Ca-
talunya va estar en mans d’un tècnic de 
reconeguda vàlua, en Solans, i el territo-
ri va configurar-se sota els seus criteris, 
amb encerts i errors. Quan va marxar 
es va considerar que era “massa tècnic” 
i que calia donar-hi una orientació dife-
rent. En teoria equivalent, però diferent. 
Els plans d’uns no servien pels altres. Uns 
els enyoren, altres els desqualifiquen. 
Tothom s’adona que les seves decisions 
condicionaven molt més que moltes po-
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lítiques. Les comunicacions, les ubicaci-
ons de determinades indústries, serveis 
i pols de creixement no podien anar en 
altres llocs que els designats i això dis-
torsiona altres plantejaments. Un exem-
ple evident ha estat el Port de Barcelona 
que malgrat el seu creixement no ha 
estat capaç d’articular una xarxa de co-
municacions que el relliguin a la xarxa 
europea, tot enfangat en una munió 
d’interessos i administracions vàries. 
Per tant no s’arreglaran les coses creant 
una nou organisme. Ni contractant més 
funcionaris, ni posant en aquest nou or-
ganisme tots els que ara estan dispersos 
en diferents administracions. 
Es tracta de no limitar les possibilitats 
de crear empreses. En el parlament del 
professor Amat la dada més significa-
tiva amb la que ens ha obsequiat és el 
temps que es tarda per posar en marxa 
una empresa i el número de tràmits que 
cal fer. Catalunya està molt allunyada 
dels capdavanters (i molt pitjor que en 
alguns països subsaharians). El que cal 
és potenciar la creativitat individual. I 
ajudar-los. No s’han de donar tantes lli-
çons de com es fa una empresa perquè 
molts empresaris que han triomfat ho 
han fet perquè ningú els havia dit que 
el que volien fer era impossible. El que 
cal és que continuï havent-hi gent amb 
ganes de fer-les i que els hi deixin fer. 
Les idees i la innovació no són patrimo-
ni de la ciència sinó de la intel·ligència. I 
aquesta  és innata. 
I quan es deia que hi ha països que 
poden funcionar bé en pocs anys com 
Finlàndia o anar-se’n en orris com Ve-
neçuela no sols parlem del qui ha al da-
vant, sinó del poble que hi ha al darrera. 
Perquè segur que pocs coneixen qui és 
Tarja Halonen i tothom sap qui és Hugo 
Chávez. A Finlàndia hi ha poc “dirigisme” 
i molta emprenedoria. No tothom treba-
lla a Nokia. Ni tenen a ningú que busqui 
inversions, ni regalen xupa xups per anar 
a posar empreses allà... Simplement tot-
hom fa el que toca, i no solen descorat-
jar-los tocant-los... la moral, com passa a 
Veneçuela.
Esperem que aquest Pla sigui positiu 
per la Comarca. Ho desitgem de tot cor i 
aplaudim els esforços esmerçats en tirar-
lo endavant, però no ens hem de quedar 
sols amb l’embolcall, perquè el que ca-
len són projectes. I els que es presenta-
ren en són un bon exemple del que cal 
fer. I buscar sinergies.  

Aliniar-se

El castell d’Orpí acull el MercAnoia
ORPÍ / LA VEU

El proper diumenge 26 de setembre, i du-
rant tot el matí, es celebra al castell d’Orpí 
la fira artesanal  mercAnoia  que organitza 
la FACS. 
El castells d’Orpí esta envoltat de natura i 
d’història on en aquesta ocasió els carrers 
que envolten la torre de  sis cares, catalo-
gada com a Bé Cultural d’Interès Nacional, 
datada cap a finals del segle XII, seran  tes-
timonis d’accepció  de les activitats artesa-
nals de la comarca.
En el mercAnoia  s’hi podien trobar pro-
ductes naturals i artesanals com ara 
formatges, embotits, coques, artesania 
i complements junt amb altres articles 
singulars que amb els serveis de la federa-
ció fem una mostra de les activitats  local 

i comarcal.  
A les 10 s’inicia la fira mercAnoia, a les 12 
es celebra a l’església de Sant Miquel la 
missa solemne  de Festa Major i en finalit-

zar la mateixa a la 1 del migdia a la mateixa 
plaça del castell es servirà  un tast aperitiu 
popular. 

        

Regidors i alcalde d’Orpí, amb el president de la FACS, Emili Castells.

L’Ajuntament d’Igualada i la Unió Em-
presarial de l’Anoia organitzen dimarts 
vinent la xerrada Coolhunting, Com avan-
çar-nos a les necessitats dels consumi-
dors?. Tindrà lloc a Ignova, a partir de 2/4 
de 7 de la tarda.
El coolhunting – cerca de tendències - és 
una nova disciplina que s’ubica a mig 
camí entre el màrqueting, el disseny, la in-

Dimarts, xerrada sobre Coolhunting
vestigació comercial i l’estratègia. Té com 
a missió detectar i comprendre l’evolució 
futura dels gustos i preferències dels con-
sumidors per a inspirar la innovació en els 
àmbits de producte, marca, comunicació 
i distribució. La sessió serà realitzada per 
Víctor Alejandro Gil Mártil, sociòleg, con-
sultor i  analista de tendències de con-
sum, màrqueting i comunicació.

Teo Romero es reuneix amb el Comissari Europeu 
d’Indústria i Esperit Emprenedor
IGUALADA / LA VEU

Amb l’objectiu de reivindicar la impor-
tància del sector tèxtil per la indústria eu-
ropea i treballar per la seva reinvenció, el 
diputat de Desenvolupament Econòmic i 
president de l’Associació de Col·lectivitats 
Tèxtils Europees (ACTE), Teo Romero, s’ha 
reunit aquesta setmana amb el comissari 
europeu d’Indústria i Esperit Emprenedor, 
Antonio Tajani.
 

Teo Romero, acompanyat de Giorgio Silli, 
secretari executiu d’ACTE i regidor munici-
pal de relacions amb la UE i polítiques d’in-
tegració de l’Ajuntament de Prato (Itàlia), 
exposarà avui al Comissari Europeu d’In-
dústria i Esperit Emprenedor la realitat i les 
demandes dels territoris depenents de les 
indústries manufactureres vinculades al 
sector tèxtil. 
Els darrers anys, aquest sector industrial 

està vivint una profunda transformació 
que afecta als nivells d’ocupació, realitats 
socio-econòmiques i urbanisme dels terri-
toris que hi depenen. Des d’ACTE es reivin-
dica que Europa no renunci a l’experiència 
i coneixements d’aquest teixit productiu i 
al seu arrelament a moltes regions, treba-
llant per la seva transformació. 
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La Fira

La 57a. Fira resisteix la crisi amb gairebé 300 
estands i 18.000 metres quadrats d'exposició
El president del Parlament de Cata-
lunya, Ernest Benach, va inaugu-
rar ahir al vespre la 57a. edició 
de la Fira Multisectorial d’Igua-
lada. També hi era Joan Rosell, 
president de la patronal catalana 
Foment del Treball Nacional, entre 
d’altres autoritats. El que ha que-
dat anul·lat és la visita, prevista 
en un principi, del president de 
la Generalitat, José Montilla, per 
motius d’agenda.
Per davant queden ara tres dies 
d’intens certamen que, com l’any 
passat, continua resistint-se a la 
crisi econòmica. Com l’any pas-
sat, l’entrada a la fira serà gratuïta 
tots els dies, des de les 10 del matí 
fins a les 9 del vespre. En total, hi 
haurà 292 estands, que represen-
taran els 259 expositors presents 
a la Fira Multisectorial. Ocuparan 
els 18.000 metres quadrats de l’Es-
pai Firal Carner i el seu entorn, i es 
preveuen fins a 30.000 visitants. 
Un dels aspectes a destacar de la 
57a. Fira d’Igualada és l’augment 
dels expositors forans, i més con-
cretament de fora de la provín-
cia de Barcelona. Aquest any, del 
total d’empreses, un 53% serà 
d’Igualada, un 4% de la resta de 
la comarca, i un 25% de fora de 
la demarcació de Barcelona. L’any 
passat, hi havia un 11% d’aquests 
últims expositors. Aquest augment 
serveix per a minorar una mica el 
descens d’estands locals, que baixa 
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la seva 50a. edició i que recaurà 
en Cèlia Orpinell Fa, de 101 anys 
d’edat, i Antoni Ostal Chela, de 
96 anys. També es farà l’habitual 
concurs de Pintura Ràpida, la cer-
cavila amb les parelletes d’hereus 
i pubilles, l’espectacle de folklore 
i dansa, el sopar de l’expositor 
-amb la presència del Guardiola de 
Cracovia, l’humorista Pep Plaza-, 
l’exposició de bonsais, i la primera 
edició del Concurs d’Empremtes.

d’ofertes d’aquest sector. 
També es podrà veure la primera 
edició de la FiraPell, dedicada a 
l’artesania i creativitat, amb la 
participació d’Artesania de Catalu-
nya, l’associació ACAOC i l’escola 
municipal d’art Gaspar Camps.
Com l’any passat, Jove Cambra 
d’Igualada ha col·laborat en l’or-
ganització de la Trobada Instan-
tània d’Empreses, i TicAnoia amb 
un taller 7x7 que consistirà en set 
presentacions de set minuts cadas-

cuna sobre noves tecnologies.
Un dels al·licients d’aquest any 
serà l’exposició de les sis copes 
que va assolir el FC Barcelona la 
passada temporada, gràcies a una 
iniciativa de la Penya Blaugrana 
d’Igualada. Fotografiar-se amb 
les copes serà possible durant tres 
dies, de dijous fins dissabte. 
El programa de la Fira inclou els 
actes tradicionals habituals, com 
l’homenatge als avis de més edat 
de la comarca, acte que arriba a 

•• Estands de la Fira Multisectorial d'Igualada.

del 58% al 53%. En qualsevol cas, 
la xifra total d’expositors pràcti-
cament es manté igual que l’any 
2009, quan era de 259. 
També hi ha un increment impor-
tant del nombre d’artesans que 
participaran a la fira exterior. Fins 
al moment hi ha 80 expositors ins-
crits, sobre 50 de la passada edició. 
Això ha provocat que aquesta fira 
artesanal ampliï significativament 
el seu espai, que, a més de l’habi-
tual al carrer Pujadas, passi també 
a ocupar bona part de l’avinguda 
Pau Casals, fins a l’alçada de les 
instal·lacions de Gas Igualada.
Pel que fa a les empreses d’auto-
moció, malgrat el mal moment que 
estan vivint com a conseqüència 
de la crisi, s’espera la participa-
ció de 32 marques i 25 empreses 
del sector. Es manté igualment el 
premi de 6.000 euros, a sortejar 
entre tots els compradors de vehi-
cles durant els dies del certamen.
El manteniment de les xifres res-
pecte l’anterior edició també ha 
provocat que la Fira Multisectorial 
segueixi essent autofinançable. 
Fira d’Igualada preveu uns ingres-
sos de 145.000 euros, i unes despe-
ses totals de 137.000.
Alhora, a l’interior del recinte es 
podrà veure un espai dedicat a les 
empreses immobiliàries, un total 
de sis, conseqüència d’una primera 
intenció sorgida l’any passat, sense 
èxit, de crear una fira “low cost” 

Els nostres productes són creats amb exclusivitat i disseny, conjugats amb el saber fer artesanal, dedicació, 
i les millors pells del mercat i les més avançades tècniques.

PROMOCIONS
en sofàs de pell,

elèctrics, manuals 

en diferents mides 

i colors

Estem a la firaestand 65-66Descomptes especials!
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Entrevista

Pere Carles: "La màgia de la Fira és que és 
capaç de crear optimisme"
El president de Fira d’Igualada, 
Pere Carles, explica en aquesta 
entrevista les principals novetats 
relacionades amb el certamen 
multisectorial d’aquests dies a la 
capital de l’Anoia, així com detalls 
de l’actualitat econòmica.

Malgrat la situació de crisi, sem-
bla que la Fira 2010 continua 
mantenint el nombre d’expositors 
de les últimes edicions.
Sí, arribem a aquesta edició amb 
pràcticament tots els estands 
coberts. Hi ha un 25% dels parti-
cipants que són de fora de la pro-
víncia de Barcelona, la qual cosa 
ens fa pensar. Crec que forma part, 
una mica, del canvi que estem 
vivint. Això afecta al moll de l’os 
de les empreses, i també a les fires 
en general. Suposo que hi ha un 
col·lectiu que venen determinats 
articles, que analitzen i veuen que 
els surt a compte ser presents en 
algunes fires. Són empreses que 
decideixen passar per cinc o sis 
fires d’àmbit comarcal, i la d’Igua-
lada està entre les de gamma mitja 
alta. A l’hora de fer una llista, és 
fàcil que s’inclogui Igualada. 
Gràcies a això, i també a la feina 
que s’ha fet des del departament 
Comercial de la Fira d’Igualada, 
s’ha aconseguit que es mantin-
gui la xifra d’expositors, gairebé 
tres-cents estands. Hi ha un sec-
tor important, el de l’automòbil, 
que continua essent molt fidel, i 
en això n’estem molt agraïts, per-
que aquest sector és molt atractiu 
en fires com la nostra. I més aquí, 
perquè les empreses s’esforcen en 
portar nous models, les darreres 
novetats. També hi ha l’alicient 
d’un sorteig de 6.000 euros entre 
tots els que hagin comprat cotxes, 
són coses que ajuden a animar.
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Aquest any s’estrena Firapell.
És una de les novetats. És una ini-
ciativa d’Artesania Catalunya, de 
la Generalitat. Pensem que tot el 
relacionat amb la pell està molt 
arrelat a Igualada, i també l’ar-
tesania amb aquest material. De 
fet, vénen 16 expositors, i la idea 
és compartir-ho amb Vic, un any 
cadascú.
Respecte els artesans i el mercat 
exterior que es fa cada any, hem 
pogut comprovar com la xifra s’ha 
doblat en referència al 2009. Això 
voldrà dir que els carrers del cos-
tat del recinte de Cal Carner seran 
parades d’artesania.
No voldria deixar-me, en la ves-
sant més lúdica, l’atractiu que 
poden representar la presència de 

sí que és cert que ens trobem amb 
casos com que explico. Jo penso, 
d’altra banda, que ser en una fira 
ha d’ajudar sempre a les empreses. 
Sempre aporta quelcom positiu, 
fins i tot en temps difícils com 
ara. Crec que les empreses haurien 
d’anar a les fires, però la pràctica 
demostra que les coses es priorit-
zen, i les retallades ens afecten. 
Pel que fa al sector de l’automòbil, 
la seva presència és molt potent a 
les fires multisectorials. És quel-
com atractiu, i més a Igualada, que 
hi ha molt espai i ben preparat. 

Hi ha psicòlegs que recomanen a 
la gent visitar les fires perquè és 
un remei contra el pessimisme.
Hi estic totalment d’acord. És que 
les fires, a part del negoci de com-
prar i vendre, són també un regula-
dor. Per veure com està l’economia 
d’una zona determinada, però al 
mateix temps per analitzar el seu 
estatus anímic. La màgia de les 
fires està precisament aquí, en 
saber donar i rebre, relacionar-se... 
i això crea optimisme.
Antigament, a l’Edat mitjana, les 
fires eren a la sortida de les mis-
ses dels diumenges, on una sèrie 
de gent es presentava a vendre els 
seus productes. A Alemanya, les 
fires es diuen precísament “messe”, 
que és una paraula originària de 
“missa”. Fixa’t que les fires ja van 
néixer en un ambient de reunió, 
de relació, fins i tot d’amistat i 
confraternitat, i de transmissió, 
de canvi... Això comporta un sen-
timent d’optimisme, tant pel que 
compra, com pel que ven. Això 
genera una mena de vici que s’en-
comana. La gent que habitualment 
viu les fires, encomana aquest 
hàlit positiu.

les sis copes del Barça.
Tot plegat farà, espero, que la fira 
continuï fent el seu paper de dina-
mitzador, de motor d’una colla 
d’activitats econòmiques del món 
industrial i comercial. Ja fa una 
colla d’anys que mantenim els 
actes de caire tradicional, però 
sobretot potenciem més la part de 
promoció econòmica.

Fira d’Igualada, ja ho dèiem l’any 
passat, continua plantant cara a 
la crisi.
No podem quedar-nos de braços 
creuats, i esperar que millorin 
les coses. Estic convençut que ho 
superarem, però també ho estic de 
que les coses no tornaran a ser com 
abans, en cap aspecte. Aquests 

canvis marcaran a les empreses, i 
també a les fires.

És curiós que el sector de l’auto-
mòbil, que ho passa molt mala-
ment, es mantingui a la fira, i en 
canvi l’establiment tradicional 
que ha exposat molts anys, no 
pot.
Sí, és veritat. Això ho estem detec-
tant. Hi ha expositors que es van 
apuntar fa molt temps, i quan 
s’acosta el temps de la fira i se’ls 
demana una paga i senyal, et diuen 
que no, que no podrà ser. Són gent 
que els fa il·lusió la fira, que els 
agradaria ser-hi, però hi ha unes 
prioritats, i s’ha de retallar per un 
lloc o altre. Cal dir que es manté la 
fidelitat de molts expositors, però 

•• Pere Carles, president de Fira d'Igualada.
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Fira i Parcmotor treballen en la creació d'una nova fira 
similar a l'Aerosport, dedicada al món del motor

"Cal que entitats i 
ajuntaments comencem 
a pensar en l'ocasió que 
representa treballar 
alineats, sumant. 
Cal deixar enrere els 
individualismes que, de 
bona fe, s'han tingut en 
els darrers anys"

•• Pere Carles, durant el recorregut inaugural de la Fira 2009.

Justament, ara que parla d’opti-
misme, aquesta setmana s’ha pre-
sentat el Pla Estratègic de l’Anoia, 
que arriba amb la seguretat dels 
seus impulsors que no serà un 
estudi més com els ja s’han fet, 
sinò que esdevindrà una eina 
útil. Com ho veu?
Penso que ara mateix hi ha un 
valor afegit, en favor d’aquest Pla 
Estratègic, que és la dificultat del 
moment. Sempre he pensat, i de 
fer ho he vist a la pràctica, que 
les dificultats creen lligams. Ara 
mateix a la comarca hi ha una situ-
ació alarmant, i potser sí que les 
dificultats ens començaran a unir. 
Un dels problemes de casa nostra 
ha estat que una mica cadascú ha 
anat fent pel seu cantó, amb bona 
fe i intenció, però això no sempre 
és la millor fórmula. Les empreses 
el que fan és unir esforços i crear 
un pla estratègic únic, i el desen-
volupem tots alineats. 
La voluntat del CESCA, del qual 
en formo part, ha estat unificar 
aquests criteris i la necessitat d’ac-
cions conjuntes. Lògicament, això 
vol dir renunciar als individualis-
mes que, de bona fe, existeixen. 
Em refereixo a que ajuntaments, 
entitats... que actuen de forma 
individualitzada perquè sempre 
s’ha fet així, comencin a pensar en 
l’oportunitat que representa tre-
ballar alineats, sumant. La millor 
batalla és el resultat final. Això és 
el que ha pretés ser el CESCA.

Vol dir que encara no s’ha acon-
seguit?
Aquesta setmana hem tingut una 
reunió perquè, com ja sabeu, s’està 
plantejant el relleu de la presi-
dència. Lògicament, en situacions 
així, aquests temes surten damunt 
la taula. És clar, el candidat al 

relleu vol saber on és, i sobretot 
si, com és el cas, és algú que no 
té vessant política vinculada a un 
partit, sinó a una entitat d’àmbit 
econòmic. Es tracta de saber on 
ets, amb què comptes, i sobretot 
no perdre el temps. 
El més important de la reunió va 
ser l’acord general de tothom de 
voler sumar, de renunciar una mica 
a petites parcel·les segons en quin 
àmbit d’acció, i contribuir a fer-ne 
un de sol.  En aquest moment, els 
esforços s’han de centrar en acon-
seguir captar noves inversions 
d’àmbit econòmic a l’Anoia. Tant 
me fa que sigui a Calaf, a la Pobla, 
o a Piera. Però sobretot a l’Anoia. 
Penseu que les empreses no van a 
un poble, o al del costat, pel que 

poguem dir nosaltres, sinó per 
unes condicions, sobretot d’espais, 
comunicacions, facilitats de con-
tractació... Això passa per damunt 
dels objectius municipals, que 
poden ser lògics, però que no són 
els que interessen a les empreses.

Amb tot, el Pla Estratègic ja 
situa també sobre la taula altres 
camins.
I s’hi ha d’actuar, en la mesura que 
es pugui. Si les actuacions a apli-
car són deu i de moment només 
se’n poden fer tres, benvingudes 
siguin. Ben treballades, han de for-
mar part de l’acció del CESCA com 
a impulsor, renunciant cadascú 
a petites parcel·les individualis-
tes com abans he dit, en pro d’un 

objectiu comú i unificat. Quan hi 
ha dificultats, les persones i les 
entitats tendim a unir-nos més.

Una de les línies d’unió seria, 
com ja s’ha dit en alguna oca-
sió, la creació d’una Agència de 
Desenvolupament Econòmic?
Sí, per aquí anava. S’està plante-
jant la creació d’aquesta agència, 
que hauria de substituir les accions 
que es feien a través del Pacte Ter-
ritorial per a l’Ocupació de l’Anoia, 
que actualment no és el model més 
apropiat. L’agència treballaria per 
a la promoció, amb uns objectius 
determinats, i també unes necessi-
tats de retorn econòmic suficients 
per poder anar vivint. Pensem que 
això de viure de les subvencions 

s’està acabant. Els diners que arri-
bin per aquesta banda s’han de 
destinar a una sistema que permeti 
autogenerar recursos, els màxims 
possibles. La filosofia d’esperar les 
subvencions per poder fer coses 
ha canviat totalment, hem de ser 
creatius, estalviant, optimitzant, i 
essent eficients. Fer el màxim de 
treball amb el mínim de recursos, 
i això no sempre ha estat clar fins 
avui.

Vostè ha estat un gran defensor 
de Parcmotor, que es perfila com 
un dels elements de més futur 
d’aquesta comarca. Precisament 
fa pocs dies algú, per interessos 
personals, ha esquitxat aquesta 
instal·lació. Com ha vist el tema?
Aquest tema ha estat molt lamen-
table. L’impulsor de Parcmotor, 
l’Àngel Viladoms, sap molt bé que 
té el suport nostre i de molta gent, 
i el que hem de fer és apostar per-
què aquesta instal·lació sigui un 
referent per a la promoció econò-
mica de l’Anoia. Ja s’està veient el 
seu potencial, i em consta que la 
Generalitat és conscient que cal 
seguir fent-hi aportacions.
Precisament Fira d’Igualada i Parc-
motor tenim converses per estudiar 
tirar endavant una activitat firal a 
l’entorn d’aquesta infraestructura. 
El tema està bastant ben pensat, i 
a mi personalment m’agrada força. 
Encara és una mica prematur, però 
des de les dues entitats s’està tre-
ballant animadament en poder fer 
una activitat que reporti recursos 
econòmics, com totes les fires.

Seria una fira a l’estil d’Aeros-
port?
Sí, d’un estil molt semblant. És una 
idea de l’Àngel Viladoms que s’està 
treballant, i segurament abans 
de final d’any es podrà presen-
tar ja sota un format. Penso que 
Parcmotor ha de fer ja el seu llen-
çament definitiu, que ha de com-
portar el naixement d’activitats al 
seu entorn.

CURSET D’AUTOMAQUILLATGE BÀSIC
3 sessions de 2 hores

Amb Olga Jiménez i el seu equip, assessores d’imatge i  
maquilladores reconegudes a nivell europeu

El maquillatge permet sentir-nos 
més segures i reflectir la personalitat al rostre.
 Practicarem la cura de la pell, un maquillatge 
natural per al dia i la feina, un d’elegant per a 
actes socials  i un de sofisticat per a la nit, les 

festes i les ocasions especials. Descobrirem tots els 
secrets de bellesa sobre les mans, les fragàncies i 
els tractaments corporals. Mai no hauràs fet un 
curs tan complet dedicat a tu i a la teva bellesa!

TRIA UN TORN I HORARI i FES LA  RESERVA PER A TÚ 
I LES TEVES AMIGUES ALS TELÈFONS 

 630 67 02 39 - 93 804 62 40 o a olgamk@wanadoo.es
(Places limitades)

Aprèn a maquillar-te
com una veritable professional

mentre et diverteixes i et poses maca!
DISSABTES 16- 23- 30 d’OCTUBRE

PREU: 10€
De 10.00 a 12.00 (grup A)
De 12.00 a 14.00 (grup B)
De 15.00 a 17.00 (grup C)
De 17.00 a 19.00 (grup D)

C. Pau Muntades, 13 · IGUALADA

I SI HO DESITGES:
Demana dia i hora per una consulta personalitzada gratuïta 

o pregunta per a formar-te i treballar com Assessora de Bellesa 
amb horari flexible
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•• La Trobada Instantània d'Empreses ja es va fer l'any passat amb notable èxit.

La Jove Cambra d’Igualada, en 
coorganització amb la Cambra de 
Comerç, organitza per quart any 
consecutiu la Trobada Instantà-
nia d’Empreses (BNE) que es farà 
el proper 25 de setembre dins dels 
actes de la Fira Multisectorial 
d’Igualada. El BNE vol posar en 
contacte a empresaris i professio-
nals de tot Catalunya perquè com-
parteixin projectes i idees i puguin 
trobar vincles de col·laboració 
per tirar endavant noves propos-
tes empresarials. La trobada es fa 
sota un format d’entrevistes ràpi-
des de cinc minuts, que permet als 
emprenedors trobar un espai d’in-
tercanvi d’idees d’allò més efectiu, 
ràpid i, fins i tot, divertit.

300 contactes empresarials
Tot i la seva joventut, aquesta és 
una activitat ja consolidada i que 
any rere any creix en volum de 
participants. En l’edició del 2009 
hi van participar-hi 38 emprene-
dors vinguts de diferents punts de 
Catalunya i es van realitzar prop 
de 300 contactes empresarials. 
D’aquests, un 76% van resultar ser 
negocis potencials o immediats. 
L’edició d’enguany es realitzarà el 
dissabte 25 de setembre. Comen-
çarà a les 10 del matí i finalitzarà 
pels volts de la 1 de la tarda. 

Obert a emprenedors i empresaris 
de tots els sectors
La cita està oberta a emprenedors 
i empresaris de tots els sectors i 
de qualsevol punt del país. Les 
inscripcions podran fer-se fins el 
22 de setembre a la web http://
bne.anoiaempren.cat/ Aquesta és, 
precisament, la principal novetat 
d’aquesta edició: en aquest por-
tal, els emprenedors podran trobar 
tota la informació sobre aquesta 

trobada, a més de poder-hi fer la 
corresponent inscripció.

Entrevistes de dos minuts i mig
El BNE consta d’entrevistes indivi-
dualitzades entre dos participants. 
Cada un d’ells tindrà dos minuts i 
mig per explicar el seu projecte i 
després podrà escoltar la proposta 
de l’altre participant. Un cop pas-
sats els cinc minuts, els dos inter-
locuotrs avaluaran, en tal sols un 
minut, la trobada i podran estimar 
si els seus projectes poden com-
partir sinergies paral·leles. Un cop 
s’acabi la seva trobada, els parti-
cipants canviaran de company i 
n’iniciaran una de nova. Durant 
aquestes tres hores, per tant, dife-
rents emprenedors podran donar a 
conèixer el seu projecte. Una acció 
que, de fer-se cas per cas, podria 
comportar hores i hores de feina.
Per a més informació, podeu 
contactar directament amb el 
director del BNE, Jordi Puiggròs: 
676194532

Jove Cambra torna a organitzar la quarta 
Trobada Instantània d'Empreses

Actes

En l’edició de l’any passat es van realitzar prop de 300 contactes, dels 
quals un 76% van ser valorats pels propis participants com a “negocis 
potencials o immediats”. L’acte es realitzarà durant la Fira d’Igualada, el 
dissabte 25 de setembre a partir de les 10 del matí.

Avui dia tothom dóna impor-
tància al fet que suposa, per a 
les petites empreses, apostar pel 
networking com a forma d’iniciar 
nous negocis basats en les relaci-
ons personals.
Quan els recursos escassegen, 
l’enginy i la intel·ligència han 
suplir les mancances materi-
als per conduir fins a la meta. 
Aquesta constant lluita entre 
possibilitats i objectius és una 
batalla molt coneguda per les 
pimes, autèntiques expertes en 

fer més amb menys. Per a una gran 
empresa, contactar amb futurs 
socis o clients és senzill (per a 
això inverteixen grans sumes de 
diners en cridaneres campanyes 
de publicitat i màrqueting), per 
a una pime, però, és una tasca 
sovint massa complicada i cos-
tosa. Això era així, però, abans 
que comencés a practicar a Espa-
nya una nova forma de fer negocis 
cultivant les relacions personals: 
el networking.

Taula de salvació
De fet, el networking és per a la 
majoria de mitjanes empreses una 
autèntica taula de salvació a l’oceà 
de la competència ferotge. Gràcies 
al networking, compten amb un 
mitjà assequible per relacionar-se 
amb futurs socis, clients i fins i 
tot competidors, seguint el prin-
cipi del benefici mutu (tu dones, jo 
dono, tots dos rebem).
A Espanya, les pimes han demos-
trat àmpliament que la seva con-
tribució al desenvolupament 

econòmic és vital. I dins de les 
pimes, la figura de l’empresari 
emprenedor és el motor impres-
cindible per moure amb èxit l’en-
granatge. En aquest context, fer 
networking no és altra cosa que 
la denominació moderna que es 
dóna a la cooperació. Les pimes 
que col.laborin entre si poden 
millorar la seva productivitat 
sense un esforç inversor addicio-
nal, gràcies a la suma de forces. 

La importància del networking a les petites i mitjanes empreses

Zaskar Carbon Team XX0.NINE Team XXCARBON  ULTIMATE 9.9 XX
7.9 kg. 7.9 kg. 7.9 kg.

OFERTA Fira d’Igualada
FIRA MULTISECTORIAL.

GAMMA 2011
EQUIPAMENT DE REGAL O DESCOMPTE EQUIVALENT

ULTRALIGHT BICICLES
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•• Iphone i Twitter es tractaran amb profunditat en els tallers.

Aquest divendres 24 de setembre, 
a partir de 2/4 de 8, TIC Anoia 
organitza el taller de divulgació “7 
x 7 Eines TIC que ens han canviat 
la vida”. El taller farà un intensiu 
repàs de 7 tecnologies TIC que han 
revolucionat les comunicacions en 
els darrers anys. La jornada es farà 
dins dels actes de la 57a edició de la 
Fira de Setembre, que se celebrarà 
aquest cap de setmana a Igualada. 
La inscripció, que és gratuïta, es 
pot fer al telèfon 938052292 o al 
correu electrònic info@ticanoia.
cat .

Set professionals i set eines de 
tecnologies de l’informació
En aquest taller, 7 professionals 
TIC de la comarca explicaran el 
funcionament i desvetllaran els 
secrets per treure el màxim rendi-
ment de 7 eines TIC avui impres-
cindibles per al desenvolupament 
i el treball en xarxa. Serà en un 
format ràpid, àgil i directe, ja que 
cada conferència durarà no més 
de 7 minuts. D’aquesta manera, es 
pretén donar un enfocament precís 
de cada eina i fer un petit tastet de 
cada una d’aquestes tecnologies. 
La introducció anirà a càrrec de 
Ramon Costa, president de TICA-
noia i membre del Centre d’Inno-
vació en Productivitat.
El taller està obert a tots els 
públics, però és especialment reco-
manable per a aquelles persones 
que vulguin conèixer de primera 
mà el funcionament d’aquestes 
eines que han revolucionar el dia 
a dia de milions de persones arreu 
del món. El taller vol donar una 
visió de les aplicacions i eines més 
usades a Internet avui en dia. Per 
això s’han escollit tecnologies que 
estan a l’abast de tothom i s’han 

triat els principals gegants infor-
màtic: Google, Apple, Microsoft o 
Facebook.
En concret, el taller ensenyarà 
com funciona el servidor de correu 
electrònic de Google (el GMail), 
desxifrarà els secrets de les xarxes 
socials Facebook i Twitter, expli-
carà com usar programes infor-
màtics en xarxa (Google Reader, 
Microsoft Messenger i l’Office 
online), definirà el concepte Cloud 
Computing i descobrirà els secrets 
de l’iPhone, el dispositiu mòbil 
d’Apple.
A continuació, us facilitem el llis-
tat de temes i el professional que 
impartirà la conferència, a més de 
l’empresa a la que pertany:
• GMail; Esteve Graells (Destaca)
• Google Reader; Esteve Graells 
(Destaca)
• Facebook; Jaume Catarineu 
(Ubiquat)
• Twitter; Toni Ratera (Actual.0)
• Cloud Computing; Isidre Mensa 
(MPM Software)
• iPhone; Jordi Carner (Kobeme-
dia)
• Microsoft messenger i office 
online; Lleonard del Rio (Tecden-
cies)
Esteu tots convidats a assistir a 
aquest acte, que esperem que sigui 
del vostre interès.

TIC Anoia porta les noves tecnologies a l'abast 
de tothom amb un taller "7x7"

Actes

TIC Anoia organitza un taller per a conèixer les 7 eines bàsiques 
que han revolucionat les comunicacions. L’acte es farà dins de la 
programació de la Fira, aquest divendres a les 19.30h. Entre d’altres, 
s’explicarà com treure el màxim rendiment del Facebook o l’iPhone.

•• Utilitats com el Facebook o el Google Reader són molt usades entre els internautes.
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Programa d'actes complet de la Fira 
Multisectorial d'Igualada 2010 
ACTES OFICIALS

Dimecres 22 de setembre
- A les 8 de la tarda, al saló de sessions de l’Ajuntament,
Proclamació de la Pubilla de la Fira,
ELISENDA FONT I RICA , i les seves  dames d’honor, IRENE GALIANO I VARGAS i OLGA 
JORDANA I OVEJERO
- Tot seguit, al saló de sessions de l’Ajuntament ,
Acte acadèmic a càrrec del Sr. Antoni Serra i Ramoneda, expresident de Caixa Catalunya, 
exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i president de Tribuna Barcelona.
 
Dijous 23 de setembre
- A les 7 de la tarda,
Inauguració de la 57a FIRA DE SETEMBRE D’IGUALADA.
 
Divendres 24 de setembre
- A les 10 de la nit, al Saló Imperial de l’Hotel Amèrica,
Sopar de l’Expositor amb assistència de les autoritats, membres de Fira d’Igualada, exposi-
tors i convidats. Amb l’actuació de l’humorista Pep Plaza.
Hi col·laboren So-nat audiovisuals, el Gremi de Pastissers d’Igualada i l’Hotel Amèrica.

Dissabte 25 de setembre
- A les 11 del matí, al saló de sessions de l’Ajuntament, 
acte de Recepció oficial als representats dels ajuntaments de Aksakovo (Bulgària), Lecco 
(Itàlia) i Guimaraes (Portugal)
- A les 12 del matí,
Inauguració de la Mostra d’artesania i dels estands de les entitats

Diumenge 26 de setembre
- A les 12 del migdia, al saló de sessions de l’Ajuntament, 
50è Homenatge a la parella d’avis més grans de la comarca, representats per la Sra. Cèlia 
Orpinell i Fa de 101 anys  i veïna d’Igualada i el Sr. Antoni Ostal i Chela de  96 anys i  veí 
d’Igualada.

ACTES POPULARS

Dimarts 21 de setembre
- A 2/4 de 8 del vespre, al Teatre de l’Aurora d’Igualada (c/ Aurora 80), 
conferència: La comarca emergent. Internet com a nova oportunitat. Presentació del diari 
econòmic anoiaemergent·cat. Amb Xavier Berneda, de Munich; Ricard Espelt, de Redall  i 
Genís Roca,  de  consultoria RocaSalvatella. 
Organitza www.anoiadiari.cat

Des de dijous a dissabte
- A l’estand de la Penya Blaugrana d’Igualada,
Exposició de les 6 copes del Barça

A partir del divendres
- En el recinte firal ,
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1a edició de FiraPell, artesania i creativitat.  Amb la col·laboració d’Artesania  de Catalu-
nya, l’associació ACAOC i l’escola municipal d’art Gaspar Camps

Durant tot el cap de setmana
- Al carrer del Dr. Pujadas, 
Mostra d’artesania i estands de les Entitats
- De les 10 del matí a la 1 del migdia i de les 5  les 6 de la tarda, a l’edifici 092 (av. Pau 
Casals 10 )
12a Exposició de Bonsais.  
Organitza la Policia Local d’Igualada.

Divendres 24 de setembre
- A 2/4 de 8 del vespre, a l’estand de Ticanoia, 
Taller 7x7 (7 presentacions de 7 minuts cadascuna. ) sobre 7 eines/tecnologies que ens estan 
canviant (facebook, twitter, iPAD, ebook readers, messenger i live…)
Organitza: Ticanoia

Dissabte 25 de setembre
- De les 10 del matí a la 1 del migdia, 
TroBada iNstantània d’Empreses (BNE). 
Empresaris i emprenedors d’arreu de Catalunya es trobaran en un ambient propici per a la 
creació de negoci i participaran en una trobada àgil que facilitarà l’increment de contactes 
empresarials i comercials.
Organitza Jove Cambra d’Igualada. Inscripció
- A 2/4 d’2 del migdia,
lliurament dels premis del 1r concurs d’Empremtes d’Igualada a partir de l’ofici d’artesans 
en pell i cuir.

Con�ï’ns les seves obres de rehabilitació, reformes i nova construcció.

30 ANYS AL SERVEI DE LA CONSTRUCCIÓ

Demani pressupost sense compromís.

Telf. 93 805 23 52 – 649 91 23 15RAMBLA SANT FERRAN,10 • IGUALADA
Tel./Fax 93 803 12 33 

• Aigua, gas i electricitat

• Reparacions, instal·lacions a la llar

• Porters elèctrics

• Reformes de banys i cuines

• Manteniments i projectes
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- De 3 a 5 de la tarda al recinte firal,
recepció dels dibuixos participants al 46è Concurs de Pintura Ràpida Infantil. Amb la col-
laboració de Pintures Planell, Pèl i Ploma i Magatzems Faro
- A les 6 de la tarda a l’estand de la Penya Blaugrana,
acte de reconeixement al soci número 1 de la Penya Blaugrana d’Igualada, el Sr. Marcel·lí 
Bru. Amb la presència del Sr. Jordi Abellan, President de l’Agrupació de Penyes Anoia-
Penedès-Garraf (APG) i membre del Consell Consultiu de Penyes de FCBarcelona, en nom 
del FCB.
- A les 7 de la tarda, al Teatre Municipal  l’Ateneu,
Espectacle de folklore i dansa.  Amb la participació del Grup de Dansa d’Aksakovo,   l’Escola 
de dansa del Consell Comarcal,  l’Aula, Escola de Dansa i  l’Esbart Dansaire de Vilanova del 
Camí. Preu entrada : 3 e. Venda de localitats el mateix dissabte a partir de 6 de la tarda.

Diumenge 26 de setembre
- De les 8 del matí a la 1 del migdia, 
46è Concurs de Pintura Ràpida Fira d’Igualada. Amb la Col·laboració d’Hormipresa i Galeria 
22.
- Durant tot el matí, a la plaça de l’Ajuntament, 
Mercat mensual d’antiguitats, art i col·leccionisme.
- Durant tot el matí, al mateix recinte
Exposició de les obres del Concurs de Pintura Ràpida, categoria infantil i a partir de les 3 
de la tarda, els corresponents als adults. Amb la col·laboració d’Hormipresa , Galeria 22. 
Pintures Planell, Pèl i Ploma i Magatzems Faro.
- A les 10 del matí, a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada.
Arribada de les parelletes d’hereus i pubilles. Recepció i repartiment de les medalles del Sant 
Crist d’Igualada i seguidament esmorzar  a la plaça de Pius XII amb animació musical.
- A les 11 del matí, a la basílica de Santa Maria,
Missa solemne oficiada per Mn. Josep Massana, Arxiprest i rector de la Parròquia de Santa 
Maria  d’Igualada,  amb l’acompanyament de l’Schola Cantorum d’Igualada. En acabar, 

Programa d'actes complet de la Fira 
Multisectorial d'Igualada 2010 

recepció de les parelletes d’hereus i pubilles i ofrena dels fruits del camp.
- A les 12 del migdia,
Cercavila amb les parelletes d’hereus i pubilles, finalitzant a la seu del Consell Comarcal de 
l’Anoia amb la participació dels gegants de la ciutat i dels gegantons Pia i Tomeu. Amb la 
col·laboració de Dessota.
- A les 7 de la tarda,
Lliurament dels premis als guanyadors del 46è Concurs de Pintura Ràpida Fira d’Igualada, 
en ambdues categories.

Del 28 de setembre al 7 d’octubre
- A la sala d’exposicions de la Biblioteca Central d’Igualada, 
Exposició dels quadres participants en el 46è concurs de Pintura Ràpida Fira d’Igualada. 
Horari, de 10 a 1 i de 4 a 2/4 de 9.

“ El cotxe per als que saben de cotxes”

Nou 
Subaru Outback des de 33.400 €

Només has d’asseure’t al volant i posar en marxa el potent motor del Nou Subaru Outback i entendràs 
perquè és el cotxe dels que realment saben de cotxes. Tindràs la sensació de control absolut gràcies a la 
tecnologia japonesa d’avantguarda amb els més avançats sistemes de seguretat activa, la tracció integral 
Simètrica (SAWD), la tecnologia Boxer en les versions Dièsel i Gasolina, l’innovador Sistema Lineartronic i els 
seus potents motors de 150CV, 167 CV i 260 CV: Nou Subaru Outback, el saber és poder. 

Outback 2,5i Consum mixt: 8,4L/100Km. Emissions CO2 155g/km. Outback 3.6. Consum mixt: 10L /100Km. Emissions CO2 232g/km.
Outback Dièsel 2,0D Consum mixt: 6,4L/100Km. Emissions CO2 167g/Km.

PVP recomanat a la Península i Balears per a Subaru Outback. I.V.A, transport i impost de matriculació inclosos

JOAN SAN JOSÉ AUTOMÒBILS S.L. - Av. Europa 4, nau 2 (Polígon Industrial Les Comes) . 08700 IGUALADA. Tel.: 93 801 91 45 



Acte acadèmic

Antoni Serra Ramoneda qualifica l'Anoia com 
la "caricatura econòmica de Catalunya"
L’expresident de Caixa Catalunya, 
Antoni Serra Ramoneda, va ser 
l’encarregat d’obrir els actes de la 
57a. Fira d’Igualada amb l’habitual 
acte acadèmic, que, en aquesta 
ocasió, va versar sobre les causes 
de la crisi. Amb un saló de plens 
de l’Ajuntamen gairebé ple, Serra 
Ramoneda va fer un ràpid repàs a 
la situació actual, pocs dies des-
prés de l’informe anual de Caixa 
Catalunya (ara “Catalunya Caixa”) 
sobre el PIB comarcal del 2009, en 
el que s’observa una caiguda del 
Producte Interior Brut de l’Anoia 
de gairebé el 7%.
“Això és una barbaritat”, va dir 
Serra, i va definir la comarca com 
“una caricatura de l’economia 
de Catalunya”. Efectivament, el 
ponent va elaborar paral·lelismes 
entre el país i l’Anoia, sobretot en 
base a l’absència de recursos natu-
rals. “Tenim menys aigua que d’al-
tres països, però en canvi n’hem 
sabut aprofitar fins a la darrera 
gota. Ens n’hem sortit sempre, i 
l’Anoia també”. 
Serra Ramoneda va explicar que 
la crisi actual a Espanya té un 
doble problema: “la coneguda 
crisi, diagnosticada, per culpa del 
sistema financer dels Estats Units, 
que ha empastifat tot el sistema 
banquer mundial, i d’altra banda 
la derivada de la hipertròfia del 
sistema immobiliari. Només les 

10 57a. FIRA DE SETEMBRE
MULTISECTORIAL

dial. Les coses canviaran, i molt”, 
va vaticinar Antoni Serra Ramo-
neda. 

ens permeten tenir un creixement 
important sense un augment de 
preus. Inevitablement, anem cap 

a una redistribució de la riquesa 
a tots els països, que canviarà per 
complet el mapa econòmic mun-

•• Antoni Serra Ramoneda va pronunciar l'acte acadèmic de la Fira, dimecres al saló de plens de l'Ajuntament. Foto: J. Guasch.

superarem quan es generi confi-
ança. De moment, encara no n’hi 
ha prou per a que es facin opera-
cions interessants en el nostre sis-
tema financer”. 
Serà, però, difícil, i, de qualsevol 
manera, “no tornarem a veure mai 
més els nivells de creixement dels 
anys 90 i el començament del segle 
XXI”. 
L’expresident de Caixa Catalunya 
va afegir que, igualment, la situa-
ció que vivim és habitual quan els 
països viuen un creixement anor-
mal. “Sempre acostuma a haver-hi 
inflació. Arriba un moment en què 
la demanda augmenta i l’oferta 
s’estrangula. Això provoca que 
els bancs centrals augmentin els 
impostos, i a la llarga es freni 
el creixement. Curiosament, en 
aquest cas no es va produir. Algú 
va pensar que s’havia trobat la 
fórmula màgica. Recordeu que 
els interessos eren baixíssims, de 
només un 1% als Estats Units”.
Llavors va succeir que, el 2008, 
els preus de les matèries prime-
res a nivell mundial es va dispa-
rar. “Xina i Índia van començar 
a produir indústria a gran escala, 
amb sous i costos molt baixos. Era 
quelcom que mai havia passat, 
però estava passant, i hem de tenir 
sempre en compte que els recur-
sos naturals del món són limitats. 
Es va veure que els que tenim no 

Demà dissabte dia 25, a les 7 de la 
tarda i al Teatre l’ Ateneu, dintre 
dels actes de la Fira d’ Igualada i 
com ja és tradicional, tindrà lloc 
un festival de Folklore i Dansa.
Tradicionalment, en aquest acte 
apart de grups locals i comarcals 
s’acostuma a invitar a represen-
tants de la dansa o el folklore 
de les ciutats agermanades amb 
Igualada. Enguany podrem veure 
sobre l’ escenari  al grup búlgar, 
Izvorche, grup  de dansa típica de 
la localitat d’ Azsakovo,  ciutat que 
l’any passat es va agermanar amb 
Igualada.
La vetllada  estarà completada amb 
l’actuació de dos grups de dansa 
d’Igualada, l’Escola de Dansa 
del Consell Comarcal de l’Anoia, 
L’Aula-Escola de Dansa i el fol-
klore català a càrrec de l’Esbart 
Dansaire de Vilanova del Camí.             

Demà dissabte, 
festival de dansa i 
folklore al teatre de 
l'Ateneu Igualadí, 
amb danses búlgares 
d'Aksakovo

Tel. 629 33 21 24
e-mail: taxineus@gmail.com

Bona 
Fira!



Elisenda Font, Irene Galiano i Olga Jordana, 
pubilla i dames d'honor de la Fira 2010 

Les joves 
igualadines volen 
viure intensament 
aquests dies de Fira, 
aprofitant l'ocasió de 
ser pubilla i dames

Enguany, la pubilla de la Fira de 
setembre és l’Elisenda Font i Rica i 
les seves dames són la Irene Galiano 
i Vargas i l’Olga Jordana i Obejero.
Les tres amigues, que ho són des que 
es van conèixer a l’Escola Pia d’Igua-
lada quan estudiaven ESO, tenen 18 
anys i resideixen a Igualada, encara 
que la Irene va néixer a Barcelona.
Enguany han començat els seus 
estudis universitaris. L’Elisenda 
estudia Enginyeria Industrial; l’Olga 
cursa Psicologia  i finalment la Irene, 
gestió i Administració Pública. Com 
a noies joves i actives que són totes 
tres tenen diverses aficions. Men-
tre l’Elisenda practica el patinatge 
artístic i la Irene la natació, l’Olga es 
decanta més per la dansa, la música 
i la lectura per a les seves estona 
d’oci.
Hem parlat amb elles sobre la Fira de 
Setembre i sobre la ciutat d’Igualada 
en general.

Quan us vàreu assabentar que 
seríeu la pubilla i les dames d’honor 
de la Fira d’Igualada? Us fa il·lusió 
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que us hagin triat a vosaltres?
Ens en vam assabentar als voltants 
del mes de juliol. Quan ens ho van 
dir, no ens podíem creure que un 
dels somnis que tenim moltes noies 
des que som petitones, es fes reali-
tat.

Sabeu quines seran les vostres res-
ponsabilitats durant aquests dies 
de la Fira?
Sí, ja sabem el munt d’actes que hau-
rem d’assistir però és igual, estem 
encantades.
Realment cadascun dels actes que 
formen la Fira són molt importants 
i ens farà moltíssima il·lusió assistir 
com la pubilla i les dames d’honor. 
Potser que cadascuna de nosaltres 

es decanti per algun acte en espe-
cial, segons els nostres interessos. 
Per exemple, l’Elisenda, per la Pro-
clamació de la Pubilla perquè és un 
moment inoblidable. L’Olga per l’es-
pectacle de dansa i folklore ja que 
balla amb l’Esbart dansaire Igualadí. 
I la Irene es decanta per qualsevol 
activitat vinculada amb l’esport ja 
que és una esportista innata.

Què representa per a vosaltres la 
Fira d’Igualada? L’heu viscuda 
sempre o són uns actes als quals no 
heu participat gaire fins ara.
La Fira d’Igualada comprèn un con-
junt d’actes que tots ells són emble-
màtics per a la nostra ciutat. Durant 
una setmana Igualada s’omple de 
gent de diferents indrets, de movi-
ment, d’activitats, de comerç, d’en-

riquiment...
Totes tres havíem participat fins ara 
d’una manera o d’una altra en la Fira 
d’Igualada: l’Elisenda hi participava 
en els estands d’empresa, l’Olga fent 
d’hostessa i la Irene la visitava cada 
any. 

Què us sembla la programació de 
la Fira d’aquest any. Penseu que és 
adequada per a tothom?
La programació d’enguany fa possi-
ble que sigui apropiada per a qualse-
vol ciutadà, des del més jove al més 
gran i això fa que tots la gaudim 
com cal.

Com a joves que sou, com veieu el 
futur a la ciutat i a la comarca de 
l’Anoia?
Realment, avui en dia tenim un 

futur molt inestable pels problemes 
econòmics que hi ha però tot i així, 
entre tots i totes, hem de fer el pos-
sible perquè Igualada i la comarca 
de l’Anoia continuï amb força i amb 
prosperitat.

Us agrada viure a Igualada? Com 
veieu la ciutat tant a nivell econò-
mic, cultural i d’oci.
Igualada és una ciutat molt 
tranquil·la i a la vegada tenim un 
ampli ventall de serveis, la qual cosa 
fa que sigui una ciutat molt agra-
dable per viure i això fa que cada 
vegada hi hagin més nouvinguts. 
Tot i així creiem que potser seria 
convenient que Igualada no deixés 
mai d’incloure més serveis per no 
quedar-nos enrere i més ara, amb els 
temps que corren.

Acte de presentació de la pubilla i les dames de la Fira d’enguany, dimecres. Foto: Joan Guasch.

L’Elisenda Font, acompanyada de la Irene Galiano i l’Olga Jordana

Eviti imprevistos.
Revisió d’Hivern Mercedes-Benz.

L’hivern pot arribar en qualsevol moment. Tan sols cal una petita avaria 
perquè el seu vehicle quedi fora de joc. Realitzi la Revisió d’Hivern 
Mercedes-Benz, comprovarem el seu vehicle detalladament, amb 
l’experiència i professionalitat de Mercedes-Benz. Esperem la seva visita.
 

Tallers Montoliu
Taller Autoritzat Mercedes- Benz, Ctra. la Pobla, n. 205, 8788 Vilanova del Camí. Tel.: 93 806 04 79. Fax: 93 806 04 84- www.mercedes-benz.es 

Mercedes-Benz
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A6 ACCESSORIS MANRESA 4X4, SA  IGUALADA  Concessionari LAND-ROVER
90b ADD DISSENY   IGUALADA  Interiorisme comercial
EXT 1 AGRICOLA FARGAS   MANRESA  Maquinària petita agrícola
5 AJUNTAMENT D’AKSAKOVO   ( BULGARIA)  Ajuntament
32 AJUNTAMENT D’ARGENÇOLA  ARGENÇOLA Ajuntament
15 a 24 AJUNTAMENT D’IGUALADA  IGUALADA  Ajuntament
31 AJUNTAMENT DE BELLPRAT  BELLPRAT  Ajuntament
104 ALIANÇA    IGUALADA  Assegurances mèdiques
A6 AM ANOIA - AC. MANRESA, SA  IGUALADA  Concessionari Rover M:G:-Suzuki
36-37 ANGEL ESCURA, SL      IGUALADA  Aigua i electricitat
EXT 3 ANOIA CARRETILLES   IGUALADA  Venda, lloguer i reparació de car  
       retons elevadors
153 ANOIA SOLUCIONS RI   IGUALADA  Reformes
150a ANOIADIARI.CAT   IGUALADA  Mitjà de comunicació
48 ARA,      IGUALADA  Escola de teràpies manuals i   
       naturals
96 AREA, ESTUDI DE PUBLICITAT, SL IGUALADA  Publicitat, disseny gràfic i merc  
       handising
40-41 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA  IGUALADA  Assegurances
60 AUGUST SERRA I FERRER, SL  SABADELL  Punt de Servei FECSA
A19 AUTO ANOIA, SA   IGUALADA  Concessionari CITROËN
EXT2 AUTO BOMBA, SL   IGUALADA  Reparació, lloguer i venda de car  
       retilles elevadores
A2 AUTOSUMINISTRES MOTOR, SA  IGUALADA  Concessionari MERCEDES-BENZ
A2 AUTOSUMINISTRES MOTOR, SA  VIC  Concessionari MERCEDES-BENZ
A7 BALMES INTERMOTOR  IGUALADA  Concessionari FIAT - ALFA ROMEO
88 BERCONTRES   STA. COLOMA Q. Transport d’àrids
25 CAMARA MUNICIPAL DE GUIMARAES GUIMARAES Ajuntament
1 CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA  IGUALADA  Institució
A5 CAMPS AUTO REPARACIO,SL  MANRESA  Concessionari MAZDA
67 CANAL TARONJA ANOIA  IGUALADA  Televisió
88 CENTRE DE GESTIO MEDIAMBIENTAL, SL CAPELLADES Gestió de residus
157 CLICTV.CAT   VILANOVA DEL CAMI Mitjà de comunicació
112 CLIMALIA    LES ROQUETES Calefactors elèctrics de baix consum
4 COL·LEGI D’AGENTS COMERCIALS IGUALADA  Col·legi
6 COMUNE DI LECCO   LECCO  Ajuntament
34-35 CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA  IGUALADA  Institució
143 CONSTRUCCIONS RAFAEL VILELLA, SL STA M. MONTBUI Constructor
146 CONSTRUCTORA DE CALAF  CALAF  Construccions
60 CONTRACTES I SERVEIS DE L’ANOIA IGUALADA  Punt de Servei FECSA
147 CONTRUCCIONS PANADES, SA  IGUALADA  Construccions
120a COPIGAMA IGUALADA  IGUALADA  Centre d’impressió
107 COSANTEX   IGUALADA  Productes publicitaris
164-165 COSWAT    TÀRREGA  Energia solar
51-52 CREU ROJA ANOIA   IGUALADA  Entitat
163 D - HOGAR    ALCARRAS Articles per a la llar
A8 DABSA    IGUALADA  Concessionari FORD
11 a 14 DELEGACIO TERRITORIAL DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A LA CATALUNYA CENTRAL 
MANRESA  
28-29-30 DEPARTAMENT DE TREBALL - GENERALITAT CATALUNYA BARCELONA  
108 DISTRIBUCIONES JF BOLOX, SL CALAFELL   Productes ecològics
83 a 87 DON RELAX - LA CAMA IGUALADA   Centre especialitzat en el descans

53-54 DREAMSALUD   MATARO  Professionals interessats en el seu   
      benestar. Líders en magnetoteràpia
105 ECO CALOR SOLAR  SANT PERE DE RIBES Radiadors elèctrics, sense obres ni   
      tuberies, de baix consum
99 EDUARD FRANQUESA SARDÀ ANGLESOLA Tancaments exteriors en PVC i alu  
      mini, portes interiors....
A11 EIX MOTOR CATALUNYA, SL IGUALADA  Concessionari KIA
156-157 ES. D’ENGINYERIA D’IGUALADA IGUALADA  Escola universitària
98 EM D’ART GASPAR CAMPS IGUALADA  
60 FECSA ENDESA Punt de servei  Electricitat
89-91 FERNANDEZ SANGLAS, SL STA M. DE MONTBUI Alumini i PVC
44-45 FIRA D’IGUALADA    
161 FISIO CT IGUALADA, SL IGUALADA  Fisioterapeuta
EXT 0 FLORS I PLANTES ROSET IGUALADA  Floristeria
154 FONT FUSTERS, SL  IGUALADA  Fusteria
39 FUSTERIA JAUME CARDONA CERVERA  Tancaments d’alumini i fusteria.
167 GANGAS   L’ESCALA  Electrodomèstics
A23 GARATGE MONTSERRAT, SA IGUALADA  Concessionari OPEL - CHEVROLET
43 GLAMOUR   IGUALADA  Moda i complements noces
43 GLAMOUR   IGUALADA  Moda i complements noces
90a GOURMET SELECTION  IGUALADA  La web dels Productes Catalans
141 GREMI CONSTRUCTORS I PROMOTORS ANOIA  Gremi
Cafeteria GREMI DE PASTISSERS D’IGUALADA   Gremi
110 GRUPO MEDISALUD  ALAQUAS  Màquines vibratòries
55 a 59 GUARDERIA EL CANGUR IGUALADA  Llar d’infants
77 H. VETERINARI DE CATALUNYA ÒDENA  Hospital veterinari
100 HOTEL AMÈRICA  IGUALADA  Hotel - Restaurant
72 HOTEL CIUTAT D’IGUALADA IGUALADA  Hotel - Restaurant
82 HYLA   BARCELONA Depurador de pols de l’aire
159-160 IMC SPAIN   MASSANASSA Articles de relax
114-115-116 INAUXA COMERCIAL, SA NAVAS  Ascensors
7-8-9-10 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL BARCELONA Promoció sòl residencial. Activitats  
      econòmiques, habitatge protegit
A0 JM CARAVANING  ODENA  Lloguer i venda d’autocaravanes
49 JO RELAX PLUS   IGUALADA  Sofàs de massatge total,  
       plataformes vibratories
3 JOVE CAMBRA D’IGUALADA  IGUALADA  Organització de joves   
       emprenedors
162 LA MANYERIA   IGUALADA 
61-62-63-64MACOTOYA, SL   LA POBLA DE C. Matalassos
A14 MANUTENCIÓ ROSICH   IGUALADA  Servei oficial MIT-
SUBISHI
93 MAPFRE    IGUALADA  Assegurances
150b MARBRES ALONSO   IGUALADA  Marbres
109 MARY KAY   IGUALADA  Consultores de bellesa 
inde        pendents
103 MAS DELS VIVENCS   POBLA DE C. Restaurant
47 MIRA’M PUBLICITAT   IGUALADA  Serveis de publicitat
A1 MOTOR CADI, SA   S. FRUITOS DE BAGES Concessionari BMW
A1 MOTOR CADI, SA   IGUALADA  Concessionari BMW
A10 MOTOR TECH, SA   IGUALADA  Concessionari HONDA
119 MOUTEC    IGUALADA  Solucions de mobilitat

ESTAND   NOM COMERCIAL     POBLACIÓ    ACTIVITAT ESTAND   NOM COMERCIAL    POBLACIÓ    ACTIVITAT

Realitzem treballs de serralleria, en acer inoxidable, 
ferro i alumini, amb la millor qualitat.

Som especialistes en estructures metàl·liques i 
automatismes.

Aprofita les ofertes que tenim en automatismes per qualsevol tipus de porta

Fes el teu pressupost sense cap compromís estem al teu servei!

 vine i informa't!

TALLER SECI S.L.
Av. Àngel Guimerà, 38

08700 Igualada (Barcelona)
Tel.: 93 803 32 92

seci@tallerseci.e.telefonica.net
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97 MUSEU DE LA PELL D’IGUALADA  IGUALADA  Museu
68-69 MÚTUA GENERAL DE CAT.  IGUALADA  Mútua
A22 NAYMOTOR   LLEIDA  Concessionari TOYOTA
A22 NAYMOTOR   IGUALADA  Concessionari TOYOTA
81 OSMIC PUR   REUS  Tractaments d’aigua
A21 PENEDESCAR, SA   IGUALADA  Concessionari HYUNDAI
A21 PENEDESCAR, SA   VILAFRANCA Concessionari HYUNDAI
A21 PENEDESCAR, SA   SANT PERE DE RIBES Concessionari HYUNDAI
A21 PENEDESCAR, SA   EL VENDRELL Concessionari HYUNDAI
117 PENYA BLAUGRANA    IGUALADA  Entitat socioesportiva
111 PLA POL SCP   TORA  Piscines i tractament   
       d`aigües
166 PORTES JOAN RIUS   ESPARREGUERA Portes per a exteriors
26-27 PRODECA    BARCELONA Àrea de promoció interior i  
       de la qualitat alimentària.
60 PROELEK, SA   IGUALADA  Punt de Servei FECSA
46 RADIO IGUALADA - CONCA TV  IGUALADA  Servei públic en forma de  
       mitjà audiovisual
70-71 RADIO SALA   IGUALADA  So i complements
A4 RAMON SOLSONA,  SL   IGUALADA  Concessionari
38 REGIÓ 7    MANRESA  Premsa
A13 REMM GUITART, SL   IGUALADA  Concessionari RENAULT -  
       DACIA
A9 SARAUTO    IGUALADA  Concessionari PEUGEOT
151 S.I.C. SERVEIS INTEGRALS   CORBERA DE LL. Nova construcció - Reformes  
       - Tractament d’aigües 
92 SAI COMPUTERS   IGUALADA  Informàtica
A6 SALA MOTORS ANOIA   IGUALADA  Concessionari VOLVO
A3 SANFELIU AUTOMOCIO, SL  IGUALADA  Concessionari NISSAN
75-78-79 SANTA LUCIA, SA   IGUALADA  Entitat asseguradora 
152 SEBASTIÀ DISSENY ESTRUCTURAL, SL RIALP  Fusteria
73 (SIE) - FUNDACIÓ PRIVADA ÀURIA IGUALADA  Disseny d’itineraris d’inser 
       ció sociolaboral
60 SERVEIS ELÈCTRICS   CAPELLADES Punt de Servei FECSA
80 SERVI-CAMP   IGUALADA  Jardineria, maquinària  
       agrícola, rec, forestal
A15-A16 SERVISIMO IGUALADA, SL  IGUALADA  Concessionari SKODA
A15- A16 SERVISIMO, SL   IGUALADA  Concessionari AUDI -   
       VOLKSWAGEN
A17-A18 SSANGYONG - EUROPA MOTOR  IGUALADA  Concessionari SSANGYONG
A17-A18 SUBARU - JOAN SAN JOSE AUTOMOBILS IGUALADA  Concessionari  SUBARU
113 SWEET & CHOCOLATE S.R.L  LA LOGGIA (TORINO) Xocolateria
101-102 TALLERS ANTONIO VIDAL, SL  TORREGROSSA Barbacoes
EXT 4 TALLERS ATZERÀ, SL   VILAFRANCA Microcotxes : Ligier, Micro 
       car, Chatenet, JDN
A20 TALLERS MONTOLIU - AUTOLICA  VILANOVA DEL CAMI Concessionari oficial   
       MERCEDES-BENZ
65-66 TAPISSERIA PASCUAL DISSENY  IGUALADA  Comerç al detall de mobles i  
       tapisseria
33 TAULA OBERTA DE TURISME DE L’ANOIA IGUALADA 
131-140 TIC ANOIA    IGUALADA  Entitat

ESTAND   NOM COMERCIAL     POBLACIÓ    ACTIVITAT ESTAND   NOM COMERCIAL     POBLACIÓ    ACTIVITAT

50 TOT RÈTOL, SL   IGUALADA  Retolació
120b TOURLINE EXPRESS   IGUALADA  Logística
142 TRADEGRUP, SA   IGUALADA  Empresa constructora
76 TUPPERWARE   MANRESA  Recipients plàstics
158 ULISSES VIATGES   IGUALADA  Agència de viatges de baix  
       cost a Igualada
94-95 UNIVERS DU BONBON ROCHEFORT DU GARD Caramels
2 UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA  IGUALADA  Entitat
106 VENDING MARTINEZ   IGUALADA  Instal·lació i manteniment  
       de màquines automàtiques
42 VINS I CAVES RÀFOLS SURIÀ  MOJA  Vins i caves d’elaboració  
       familiar
155 WWW.ASPIRAFACIL.COM  VIC  Robot aspirador

SARAUTO: Av. Balmes, 28 - Tel.: 93 803 38 50 - Igualada - Ctra. St. Fruitós, 1 - Tel.: 93 821 00 50 - Berga - Ctra. Manresa a Berga, km 0’650 - Tel.: 93 877 20 00 St. Fruitós de Bages
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L’EXPOSICIÓ ALS PRODUCES QUÍMICS DE L’AIGUA DE LES PISCINES 
ES RELACIONA AMB POSSIBLES EFECTES EN LA SALUT.

Nedar en piscines cobertes tractades amb clor pot provocar efectes genotòxics (dany en l’ADN) axí com efectes respirato-
ris. Així ho afirma un nou estudi publicat a la revista Enviroment Helth Perspectives (EHP), coordinat per investigadors 
del CREAL (Centre de recerca Hospital del Mar). En el projecte també hi han participat investigadors del Consell Supe-
rior d’Investigacions Científiques (CSIC), de l’Hospital Clínic de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) juntament amb científics dels EUA, Alemanya i Holanda.

Aquest nou estudi detalla una investigació exhaustiva dels productes de desinfecció (DBPDisinfection by-products) i la 
mutuagenicitat (capacitat de causar mutacions d’ADN permanents) de mostres d’aigua recollides en dues piscines cober-
tes; una desinfectada amb clor i l’altra amb brom. A més, van ser estudiats els canvis a curt termini i en biomarcadors de 
genotoxicitat i els efectes respiratoris en els participants que van nedar a la piscina tractada amb clor.

Malgrat aquests resultats, el codirector del CREAL, Manolis Kogevinas, remarca que: “els impactes positius per la salut de la 
natació poden augmentar si es redueixen els nivells d’aquests productes químics”. Afegeix que “en cap cas volem que es deixi 
de nedar sinó fomenatr la reducció de productes químics en les piscines garantint la desinfecció de les mateixes”

Situat al CENTRE d’IGUALADA amb fàcil accés a les instal·lacions.
Plaça Cal Font, 86 - 08700 Igualada Bcn

Tel. 931 155 155

www.calfont.cat

Calfont Wellness:
L´única piscina de l’Anoia tractada sense agents químics (sense clor) 

només amb productes naturals (sal)
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STEPS
CARDIO-TO

TONIFICACIÓ
T-BOW

GAC

ZONA DE FITNESS ZONA D’AIGÜES
ZONA DE FITNESS ZONA D’AIGÜES

BODYPUMP
AERÒBIC

POSTURAL
BIKEFONT

CENTRE DE PILATES
MIXSTYLE

CIRCUIT TRAINING
HATHA IOGA
ABDOMINALS

un món de sensacions
www.calfont.cat

No pots deixar passar aquesta oportunitat,
 a més a més de tovallola diària, xampú-gel 

a les dutxes, taquilla d’ús diari... 
tenim els millors tècnics i monitors 

que controlaran la teva evolució de la forma
 més professional.

APROFITA ELS PREUS 
ESPECIALS FIRA!

CURSET 
D’INICIACIÓ PER 

ADULTS +18

PREPART PER 
EMBARASSADES

AQUA-TO
AQUA-TBC

AQUAERÒBIC
POOLBIKING

CURSET 
D’INICIACIÓ PER 

INFANTS 2>8

ACTIVITATS PER A 
NADONS

6>24

RECUPERACIÓD’ÚS 
LLIURE



46è Concurs de pintura ràpida: Els artistes 
tornaran a pintar Igualada

La Veu.- 
Durant la Fira de Setembre igua-
ladina, des de fa 46 edicions, es 
du a terme el concurs de pintura 
ràpida. El certamen, que tindrà 
lloc diumenge durant tot el matí, 
lliurarà un total de 4.350 euros 
repartits en 10 premis, entre tots 
aquells artistes participants en el 
concurs. 
Les bases que regiran el concurs 
seran les següents:
1.- El certamen tindrà lloc el dia 
26 de setembre, en el marc de la 
Fira d’Igualada.
2.- Podran participar en aquest 
concurs tots el artistes que ho 
desitgin. Hi haurà un premi espe-
cial, no acumulable als altres pre-
mis per als joves participants de 
menys de 30 anys.
3.- El tema serà qualsevol aspecte 
de la ciutat d’Igualada.
4.- Cada concursant podrà parti-
cipar amb una sola obra, les mides 
de la qual han de ser de 20FPM 
amb un pas màxim de 5 cm en el 
cas de les aquarel·les.
5.- El segellat de les teles tindrà 
lloc al recinte firal Carner, situat 
al carrer Dr. Pujades, 83 d’Igua-
lada de 8 a 10 del matí.
Les obres poden ser realitzades 
amb qualsevol tècnica o procedi-
ment.
7.- Les obres hauran de ser lliu-
rades abans de la 1 del migdia al 
mateix recinte firal, entrant per la 
part del darrere, c. Mestre Mun-
taner, 99.
8.- Les obres no es poden signar 
abans del veredicte. Les obres 
guanyadores s’hauran de signar 
abans del lliurament de premis.
9.- Tot seguit es reunirà el jurat 
format pel guanyador de l’edició 
anterior i per altres persones de 
reconeguda solvència artística.
10.- L’entrega de premis es farà en 
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el mateix recinte firal, a les 5 de 
la tarda. Els guanyadors hauran 
de recollir el seu propi premi, no 
s’admetrà la delegació a una altra 
persona.
11.- Els quadres quedaran expo-
sats el diumenge al recinte firal i 
a partir del dimarts 28 de setem-
bre, fins el 7 d’octubre a la Sala 
d’Exposicions de la Biblioteca 
Central d’Igualada.
12.- Les obres premiades queda-
ran en propietat dels seus respec-
tius patrocinadors.
13.- L’organització facilitarà la 
possibilitat als propis pintors, 
de vendre les obres en el cas de 
no ser premiades. Per tant, cada 
concursant interessat haurà de 
donar-hi un valor.
14.- Les obres no premiades 
podran ser retirades a partir del 
13 d’octubre, a les oficines de Fira 
d’Igualada, al carrer Lleida 78. 
Passats sis mesos no es garanteix 
la devolució de l’obra i l’organit-
zació podrà fer-ne l’ús que deter-
mini.

15.- L’organització es reserva el 
dret a resoldre qualsevol cas no 
previst en aquestes bases.
16.- L’organització no es fa res-
ponsable dels possibles desperfec-
tes en les obres presentades.
17.- L’organització tindrà cura 
del servei de venda de teles per si 
algú ho necessita.
18.- Prendre part en aquest con-
curs suposa estar d’acord amb 
aquestes bases.

Concurs infantil
Per altra banda Fira d’Igualada ha 
preparat també un concurs infan-
til de pintura ràpida. Tots els nens 
i nenes que hi vulguin participar 
han de tenir entre 5 i 12 anys i 
poden fer arribar el seu dibuix al 
recinte firal Carner des del diven-
dres 24, de les 10 del matí a les 9 
i del vespre i el dissabte 25, de les 
10 del matí a les 5 de la tarda.

El dibuix s’ha de fer en un full 
mida A3 o bé en una tela 6F. Els 
dibuixos han de ser d’algun racó 

d’Igualada i poden estar pintats 
amb qualsevol tècnica. Darrere el 
full hi ha d’haver el nom i cog-
noms, l’adreça, el telèfon, l’edat i 
l’escola.

El jurat farà la selecció dels tres 
premis el dissabte i el lliurament 
serà a les 5 de la tarda al recinte 
firal. Els dibuixos romandran 
exposats durant tot el diumenge.

Institut Català de Retina
Centre col·laborador

CENTRE OFTALMOLÒGIC
DR. ASENSI

• OFTALMOLOGIA GENERAL I INFANTIL
• CIRURGIA, CATARACTES, RETINA, GLAUCOMA.
• CIRURGIA REFRACTIVA, (MIOPIA, ASTIGMATISME).
• LÀSER

C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel./Fax 93 804 29 00 - 08700 IGUALADA

MENÚS DIARIS

SERVEI A LA CARTA

ELS DIUMENGES TANCAT

Carrer d’Òdena, 18 - IGUALADA - TEL. 93 804 40 02

MECÀNICS EXPERTS

Carrer del Rec, 96B, nau 4      08700 Igualada

MECÀNICA EN GENERAL

REVISIONS TÈCNIQUES

VEHICLES 4X4

PREPARACIÓ DE VEHICLES

ACCESSORIS

ELECTRÒNICA DE L’AUTOMÒBIL
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Actes esportius

Torna la Pujada a les Maioles, tot un 
espectacle garantit per al matí de diumenge
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•• Un dels cotxes participants a la darrera edició de la Pujada a les Maioles.

Moto Club Igualada torna a afron-
tar l’organització d’aquesta mítica 
cursa que aquest any arriba a la 
21a. edició.
Hi ha curses populars, de molta 
participació, curses mediàtiques, 
rendibles, ruïnoses, i inclús proves 
que puntuen per al Campionat del 
Món.
Però per arribar al qualificatiu de 
“mítica” fa falta alguna cosa més. 
I aquest és el cas de la Pujada en 
Costa a les Maioles. Un tram de 
carretera que reuneix totes les 
característiques, una organitza-
ció brillant, 20 anys de existència, 
però sobretot la passió que l’aficio-
nat igualadí sent per aquesta prova 
són els ingredients per aconseguir 
que una cursa pugui ostentar el 
segell de mítica, i que any rere any 
esdevingui un dels actes esportius 
amb més presència de públic dels 
que se celebren a la comarca de 
l’Anoia.

Arreu de Catalunya hi ha poques 
competicions esportives que arri-
bin a ser patrimoni d’una ciutat i 
d’una comarca, com el cas de la 
Pujada a les Maioles.
Per aquesta raó, malgrat la crisi 
econòmica que ens afecta a tots, 
i especialment al sector de l’au-
tomoció, Moto Club Igualada no 
ha dubtat ni un segon a tornar a 
tirar endavant aquesta cursa, i que 
a l’igual que en l’edició anterior, 
serà puntuable per al Campionat 
de Catalunya de Muntanya.
Igualada començarà a respirar i 
viure Les Maioles el dissabte 26 a 
partir de 2/4 de 5 de la tarda, hora 
en què s’iniciaran les verificacions 
administratives i tècniques a les 
instal·lacions d’Auto Anoia, prin-
cipal patrocinador de la prova, a 
l’avinguda Mestre Muntaner.
A 2/4 de 10 del diumenge dia 27, la 
carretera BV-1031 d’Igualada als 
Prats de Rei començarà a vibrar 

amb el brogit dels primers cotxes 
que iniciaran la primera màniga 
d’entrenaments oficials al punt 
quilomètric 14.100 fins a comple-
tar els 5.700 metres cronometrats.
La primera màniga de cursa està 
prevista a 2/4 d’1 i la segona a les 
2 del migdia. L’entrega de premis 
serà a les 5 de la tarda.

El de Rubió, el revolt 
més mític
Dels 5.700 metres de la Pujada, el 
revolt de Rubió és sense cap mena 
de dubte on es viu amb més inten-
sitat la essència de les Maioles.

Allà és on es reuneix una gran 
part del públic i cap pilot pot sen-
tir-se satisfet d’haver participat en 
aquesta prova, sense fer- los vibrar. 
Per accedir a aquest punt cal anar 
al Castell de Rubió i agafar la pista 
asfaltada que duu directament als 
Molins.

Oferta especial FIRA!
Automatismes per porta 
a partir de 450€ 

Treballs en acer inoxidable
C/ Alemanya, 44 nau 7, “Les comes”.

 Igualada. Tel. 93 803 12 95

PINTURAUTO

Reparació 
de xapa 

Planxa Pintura

Pintura de
tota mena
de vehicles

C. Països Baixos, 4 (Pol. Industrial) · 08700 IGUALADA · Tel. 93 805 21 69

C/ BÈLGICA, 2 LOCAL 6 • 08700 Igualada 
(entre darrere de l’Hospital i els Mossos d’Esquadra) 

TEL. 93 805 50 76 FAX 93 801 78 53

ORTOPÈDIA ALMENAR 
FARMACÈUTICA I TÈCNICA ORTOPÈDICA

• ORTOPÈDIA TÈCNICA A MIDA: plantilles, faixes, calçat

• AJUDES I SUPORT A LA GENT GRAN

• AJUDES PER A LA LLAR I EL BANY llits, grues, alça-wc

• ORTOPÈDIA ESPORTIVA: genolleres, turmelleres

• MOBILITAT: cadires de rodes, puja-escales, caminadors, bastons

• PODOLOGIA: durícies, peu diabètic (cita prèvia)

www.ortopediaalmenar.cat            info@ortopediaalmenar.cat

Passeig de Verdaguer, 165 - 08700 - IGUALADA (Barcelona)
Tel. 93 804 53 51Passeig de Verdaguer 55, local 4 - 08700 Igualada - Tel. 93 803 05 90

- Última tecnologia en audiòfons digitals.
- Sistemes de protecció de l’orella: taps de bany i taps de   
  soroll fets a mida.
- Reparació d’audiòfons de totes les marques.
- Personal titulat.

5 anys de garantia
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- Des del dia 25 d’agost  fins al  
25  de setembre inclosos
Al frontó municipal del Molí Nou
XV Open Frontennis Fira d’Igua-
lada, Modalitat per parella. 
Organitzat pel Club Frontennis 
Igualada.
- Des de divendres 24, a les 7 
de la tarda i fins diumenge a les 
dues del migdia 
A l’Squaix Igualada (carrer Mas-
quefa, 9), Campionat absolut d’Es-
quaix d’Igualada Trofeu Fira de 
Setembre.

Dissabte 25 de setembre
- De 3/4 de 10 del matí a 2/4 d’1 
del migdia, al complex esportiu 
Les Comes,
9è Triatló Infantil d’Igualada (59 
Jocs Escolars de l’Anoia ) en les 
categories cadet, infantil, aleví i 
benjamí. Més informació a www.
ceanoia.cat. Organitzen: Consell 
Esportiu de l’Anoia i  Club Atlètic 
Igualada. 
- Des de les 10h fins a les 1 del 
migdia al frontó municipal del 
Molí Nou, 
Final del XV Open Frontennis Fira 
d’Igualada. Organitzat pel Club 
Frontennis Igualada.
- De les 11 del matí a les 9 del 
vespre, a l’espai bike trial del 
Complex Esportiu Les Comes
4a competició nacional de BMX 
freestyle Ciutat d’Igualada, a en 
les categories expert, màster i 
pro. Mercat BMX. Més informa-
ció: Jaume 696 070801. Organitza: 
BikeParadise
- A les 4  de la tarda al camp 
de futbol de gespa artificial de 
les Comes, partit de futbol, entre 
l’Agrupació Veterans Igualada i el 
CF La Palma de Cervelló.
- A les 4 de la tarda, al gimnàs 
del complex esportiu les Comes,
38è Trofeu Ramon Orga de Tennis 
Taula. Organitza: Club Ping Pong 
Igualada.
- A les 6 de la tarda al pavelló 
d’hoquei,
partit d’hoquei línia, entre els 
benjamins B Igualada i el Cent 
Patins,
- A les 7 de la tarda al pavelló 
d’hoquei,
partit d’hoquei línia, entre el sènior 
fem. Igualada i el Tsunamis.
- A les 9 del vespre al pavelló 
d’hoquei,
partit d’hoquei línia, entre el sènior 
masc. Igualada i el Rollyroller.

Diumenge 26 de setembre
- D’1/4 de 9 del matí a 2/4 d’1 del 
migdia,
7a Cursa de Muntanya i Caminada 
Popular i 1a Cursa de BTT.  Sortida 
i arribada a l’estadi atlètic muni-
cipal. Més informació a www.

clubatleticigualada.com. 
Organitza Club Atlètic Igualada.
- De 9 del matí a 3 de la tarda,
21a Pujada a les Maioles. Circuit: 
carretera BV 1031 Igualada – Prats 
de Rei. Més informació www.
motoclubigualada.com. 
Organitza: Moto Club Igualada
- De les 10  del matí a les 2 de la 
tarda, al frontó del Molí Nou,
XXXVI Trofeu Fira d’Igualada de 
Pilota Basca i XIV Memorial Lluís 
Basas en la modalitat de mà, paleta  
i cistella. Organitza: Club Natació 
d’Igualada.
- A les 11 del matí al pavelló 
d’hoquei,
partit d’hoquei línia, entre l’infan-
til Igualada i el Tsunamis
- A les 12 del migdia al pavelló 
sala de barri,
partit de lliga dels Pirineus d’hand-
bol femení.
- A 2/4 d’1 del migdia al pavelló 
d’hoquei,
partit d’hoquei línia, entre el juve-

nil Igualada i el Tsunamis.
- A les 5 de la tarda al camp de 
futbol de gespa artificial de les 
Comes,
partit de futbol, entre el Club de 
Futbol Igualada  i la Unió Espor-
tiva Rubí.
- A les 7 de la tarda al pavelló 
sala de barri,
partit de bàsquet de Copa Catalu-
nya entre el Club de bàsquet Igua-
lada i el Femení Sant Adrià.

La majoria d’aquestes activitats 
esportives tenen entrada gratuïta. 
Preguem estar a l’aguait de les 
indicacions dels voluntaris en el 
cas que volgueu veure de prop, 
diumenge pel matí, la Pujada a les 
Maioles. Es recomana assistir-hi 
amb temps d’antel·lació suficient i  
veure la prova des d’un lloc sufici-
entment distanciat de la carretera, 
com a mesura de seguretat. Seguiu 
en tot moment les instruccions de 
l’organització.

Tots els actes esportius de 
la Fira d'Igualada 2010

Dissabte durant tot el dia podeu 
veure, a l’espai de bike trial de 
les Comes, la quarta edició de la 
competició nacional de BMX fre-
estyle Ciutat d’Igualada, en les 
categories d’èxpert, màster i pro. 
És una excel·lent ocasió per veure 
els millors especialistes de Cata-
lunya dalt d’aquestes bicis. 
El BMX (abreviació de Bicycle 
Motocross), també anomenat bici-
cròs o ciclisme acrobàtic, és una 
versió del motocròs sobre bici-
cleta. Aquestes són de mida més 
petita que les normals, cosa que 
permet major acceleració i con-
trol. Existeixen dues modalitats: 
carrera i estil lliure. Té el seu ori-
gen a Califòrnia (Estats Units) als 
anys 70 i els primers Campionats 
del Món es disputaren el 1993.
Dins del FreeStyle es diferencien 5 
modalitats:
* Dirt jump: Aquesta modalitat 
de freestyle consisteix a realitzar 
salts (jumps) acrobàtics utilitzant 
rampes de terra (dirt).
* Flatland: El flatland és la modalitat 
en la qual les acrobàcies (tricks) 
són exercides en una superfície 
de concret o paviment, realitzant 
girs pujat en els pegs, el quadre, 
manillar... l’equilibri i concentració 
necessaris fa d’aquesta disciplina 
potser una de les més difícils de 
dominar. Les bicis utilitzades en 
flatland solen tenir formes especials 
per millorar l’equilibri.
* Park: Consisteix a realitzar 
acrobàcies utilitzant un conjunt de 
rampes i altres obstacles de concret 
o fusta (en una configuració 
anomenada “park”). L’acròbata 
tracta de formar “línies” al parc i 
passar d’un truc a un altre, d’un 
obstacle a un altre, amb fluïdesa. 
Els trucs més comuns solen ser el 
barspin (volta al manillar), tailwhip 
(tornada en el quadre), x-up (180è 
amb el manillar, deixant els braços 
en posició de “X”), crankflip 
(tornada a les bieles) i trucs 
més extrems, com a backflip o 
frontflip, superman (amb la variant 
“seatgrab”). Fins i tot es poden 
realitzar a les vores de les rampes 
trucs de grind o grab (més comuns 
en street). També són comuns trucs 

realitzats en pujar al caire de la 
rampa, com el tailtap ( fer el manual 
sobre la superfície horitzontal de la 
rampa i tornar a caure).
* Vert: Per a aquesta modalitat de 
l’esport, és necessari comptar amb 
una rampa de fusta amb almenys 
una secció completament vertical 
en la part superior. Aquesta 
secció permet a l’acròbata saltar 
verticalment en realitzar els seus 
trucs i tornar a caure a la mateixa 
rampa. En general, les rampes són 
construïdes en una configuració 
anomenada half-pipe (mig tub). 
Els trucs, similars als del “Park”, 
a excepció de què no es canvia de 
rampa, i els “aereos” (vols en saltar 
des de la rampa) solen ser molt més 
alts.
* Street: En aquesta modalitat de 
fresstyle BMX s’utilitzen obstacles 
del carrer (street), és a dir, part del 
terreny urbà. Exemples d’aquests 
obstacles són bancs, baranes, 
parets, plans inclinats, escales, i en 
definitiva qualsevol element urbà 
en què el rider vulgui aplicar la 
seva tècnica. En aquesta modalitat 
és on són més freqüents els trucs 
de grind, que consisteix en lliscar 
per sobre de superficies utilitzant 
normalment els pegs (estriberes), 
encara que també es pot fer amb 
qualsevol altra part de la bicicleta: 
fifty grind (amb dos pegs, a 
esquerra o dreta), Feeble grind (roda 
davantera i peg del darrere), Smith 
(peg davanter i roda del darrere), 
crooked (amb el peg davanter i del 
darrere a costats oposats). Els riders 
amb molta experiència fins i tot 
realitzen trucs com el tailwhip en 
pla, sense cap rampa. El manual 
(mantenir l’equilibri aixecant la 
roda de davant i sense pedalar) és 
un dels trucs bàsics, que permet 
inesgotables combinacions de trucs 
(combos). El nosemanual (rodant 
només sobre la roda davantera) 
és un dels altres trucs d’equilibri. 
També trucs com el fufanu o el 
abubaca poden fer-se en l’street. 
No acabaríem mai d’anomenar-los 
ja que existeix una infinitat de 
trucs realitzables en street, amb 
l'única limitació de la imaginació, 
creativitat i tècnica de cada rider.

El millor del BMX 
nacional, a Igualada!

NOVES OFICINES A PIERA

Rambla Sant Isidre, 3a planta
Tel. 93 804 14 17 - Fax. 93 803 73 53
Apt. 462 - 08700 IGUALADA
igualada@alexjulien.cat

Av. Ctra. Igualada, 6, local 1
Tel. 93 778 96 53 - Fax. 93 776 27 01

08784 PIERA
piera@alexjulien.cat

Mòbils: 667 726 727 - 667 726 029 - www.alexjulien.cat

3 tractaments facials
100 €

POSADA A PUNTPOSADA A PUNT
No te n’ oblidis, la teva pell t’ho agrairà



Tradició

Els actes tradicionals conviuen 
amb la fira dels negocis

La fira multisectorial manté el seu 
esperit tradicional, malgrat que, 
amb el natural pas dels anys, ha 
anat adquirint un tint més profes-
sional i encarat al negoci. Amb tot, 
es mantenen encara algunes acti-
vitats de caire històric. Ja fa més 
de mig segle que existeix la pro-
clamació de l’hereu i la pubilla en 
els diferents municipis de l’Anoia. 
Una mica més recent és l’home-
natge als avis de més edat de la 
comarca que no es va celebrar 
fins a l’any 1961. Els homenatjats 
d’aquest any són Cèlia Orpinell Fa, 
de 101 anys d’edat, i Antoni Ostal 
Chela, de 96 anys.
Tornant als hereus i pubilles de la 
comarca, són els respectius ajun-
taments els que tenen cura de la 
seva elecció. L’arribada a Igualada 
es fa en parella, amb el nom del 
respectiu municipi que serveix per 
identificar-los i després de desfi-
lar per la plaça de l’Ajuntament, 
les parelletes d’hereus i pubilles 
assisteixen a l’Ofici Solemne de 
la Basílica de Santa Maria on fan 
les ofrenes, en forma de fruits 
del camp, a l’església. Les ofrenes 
estan destinades a les persones 
necessitades.
Els hereus i les pubilles van abi-
llats amb el vestit tradicional 
català que, en la majoria de casos, 
passa d’una parella a la següent.
Segons sigui costum en cadascun 
dels municipis que nomenen el 
seu hereu i pubilla, aquest té una 
durada d’un o més anys i els elegits 
participen en els actes oficials que es 
facin en el poble respectiu al llarg 
del temps que són considerats hereu 
i pubilla.
Quan es va instituir la figura de 
l’hereu i la pubilla pràcticament no 
hi havia sentiment de comarca. En 
aquella època el règim estava per “las 
provincias” i el fet que la Fira, a partir 
de la tercera edició, es va dedicar als 
fruits del camp, va facilitar que els 
organitzadors de la Fira, posessin 
l’accent en la participació del màxim 
nombre de poblacions anoienques, 
que és on descansava el gruix de la 
producció agrícola i ramadera de la 
comarca.
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Després d’uns anys en què la 
participació a la Fira per part de 
la comarca fos molt minsa, s’ha 
retornat a una participació activa i 
decidida. L’hereu i la pubilla en són 
una bona mostra.
Els hereus i pubilles arribaran 
diumenge a les 10 del matí a la plaça 
de l’Ajuntament d’Igualada, amb un 
esmorzar  a la plaça de Pius XII amb 
animació musical.  

•• Hereus i pubilles a la darrera edició de la fira, l'any 2009.
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Artesania Catalunya organitza 
la primera edició del Firapell

Fires

A partir d’avui, i dins del recinte 
firal, podreu veure la 1a edició de 
FiraPell, artesania i creativitat, 
una mostra que compta amb la col·
laboració d’Artesania  de Catalu·
nya, l’associació ACAOC i l’escola 
municipal d’art Gaspar Camps. 
Aquesta fira es podrà veure a 
Igualada cada dos anys, perquè 
es compartirà amb Vic. La mos·
tra permetrà veue treballs d’una 
dotzena d’artistes que treballen la 
pell, oferint veritables obres d’art. 
Artesania Catalunya desenvolupa 
un programa de promoció comer·
cial de l’artesania vinculat al món 
de les fires, tant les adreçades a 
compradors i col·lectius professio·
nals com aquelles obertes al gran 
públic, amb l’objectiu de facilitar 
una presència activa dels diferents 
sectors artesans catalans al món 
firal.
Partint dels tres universos en què 
es mou l’artesania contemplats al 
seu Pla Estratègic (objecte, sub·
jecte, espai), tenen presència al 
Saló biennal Construmat, amb un 
estand en què hi estan represen·
tats diversos oficis artesans vin·
culats a la construcció. Els anys 
alterns, Artesania Catalunya està 
igualment present al Saló biennal 
Alimentaria amb empreses arte·
sanes la producció de les quals 
està vinculada a la gastronomia i 

la restauració. En aquest sentit, la 
presència es duu a terme en el sec·
tor Restaurama, dedicat a restau·
rants i establiments gastronòmics.
La decisió de participar en altres 
fires no està, naturalment, tan·
cada, i aquí entra també Fira 
d’Igualada. 
Artesania Catalunya, conscient 
d’aquesta realitat, té la voluntat de 
reordenar i prestigiar les fires d’ar·
tesania que es fan al nostre país. 
Per aconseguir·ho, ofereix asses·
sorament, difusió i suport econò·
mic a les fires monogràfiques que 
es realitzen actualment.
A més a més, s’està impulsant la 
creació de noves fires de caràcter 
monogràfic o temàtic, com és el cas 

de Firapell, per tal de contribuir a 
una comercialització adequada 
dels productes artesans catalans i 
de millorar la imatge de la nostra 
artesania a la societat.

Més artesans que mai
D’altra banda, el col·lectiu artesà 
català troba a les fires d’artesa·
nia una de les seves principals 

vies de comercialització. Aquí cal 
destacar que, aquest any, gairebé 
una vuitantena d’artesans estaran 
presents a l’exterior del recinte  
firal, el doble de l’any passat. Els 
artesans i firaires ocuparan tota 
la vorera dels carrers Pujades i 
l’avinguda Pau Casals.

•• Fira d'artesania a l'exterior de l'edifici Carner. 



Programa

Lecco, Guimaraes i Aksakovo seran també 
presents a la Fira de Setembre 
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Igualada, des de ja fa uns anys, 
està agermanada amb diverses ciu-
tats europees: la italiana Lecco, la 
portuguesa Guimaraes i la búlgara 
Aksakovo i cada any, per la Fira de 
setembre, una delegació d’aquestes 
ciutats visita Igualada. 
Els agermanaments entre ciutats 
serveixen per compartir experi-
ències a tots nivell, tant culturals, 
com econòmics o esportius i les 
visites dels representants d’aques-
tes viles durant aquests dies ser-
viran per reforçar aquests lligams 
existents entre les ciutats. La 
recepció serà dissabte a les 11 del 
matí al saló de ples de l’ajuntament 
d’Igualada.
Les tres ciutats estaran presents a 
la Fira en estands, el d’Aksakovo 
serà del seu ajuntament, el por-
tuguès de la Camara municipal 
de Guimaraes i l’italià, com ja és 
habitual, del Comune di Lecco.

Aksakovo, en terres búlgares
Aksakovo és un municipi situat al 
nordest de Bulgària, en un territori 
de 472 km2, que és immensament 
gran comparat amb els 8 km2 
d’Igualada. Es troba en la part ori-
ental de la plana del riu Danubi, i a 
molt poca distància del Mar Negre. 
Limita amb la ciutat de Varna, una 
de les més grans de Bulgària i un 
significatiu destí turístic per les 
seves platges. De fet, el seu aero-
port internacional és en territori 
d’Aksakovo.
La seva població té 19.983 habi-
tants, tot i que el seu entorn suma
gairebé 40 mil persones. Per l’in-
terior del seu terme municipal hi 
passa l’autopista més important 
del país, i compta amb un camp de 
golf de primera categoria. Curio-
sament, té la categoria de municipi 
independent des de l’any 2004.
El municipi ha desenvolupat tradi-
cionalment l’agricultura, amb 228 
hectàrees de conreus. Es conrea 
blat, ordi, blat de moro i girasol, 
així com també raïms, albercocs, 
tomàquets i cogombre.
En l’àmbit industrial i de serveis, 
Aksakovo s’ha especialitzat en la 
compra i transformació de produc-
tes agrícoles, la fabricació d’alu-
mini i fusteria de PVC, fabricació 
de mobles, detergents i derivats. El 
municipi té avui terres aptes per a 
la inversió en els voltants de l’ae-
roport de Varna i el complex Kra-
nevo, i recentment ha signat un 
acord multimunicipal per crear un 
enorme espai logístic.
A més de l’aeroport internacional,
Aksakovo presumeix de tenir la 
seu de l’empresa d’arrel italiana 
“Bulitvoto” per a la producció de 
finestres de cristall corb i mobles.

Lecco i l’encant particular del llac 
Como
Situada en aquesta zona del nord 
d’Itàlia on diversos països envolten 
la serralada dels Alps, Lecco, capital 
de la província del mateix nom, és 
una altra de les ciutats agermanades 
amb Igualada. Un d’aquests pobles 
que s’han fet grans, sovint massa i 
tot, però que conserven un encant 
particular, i ofereixen al visitant que 
camina pels seus carrers, entre les 
cases de vermelles teulades, típiques 
d’aquesta regió europea, una pre-
uada sensació de tranquil·litat. 
Lecco limita a l’oest amb el llac Como 
–també anomenat llac de Lecco- i 
amb els Alps Lombards a l’est. El llac 
forma el riu Addo, i a la ciutat es van 
construir diversos ponts per millo-
rar les comunicacions entre Lecco i 
Milà. 
Hi ha tres ponts que creuen el riu 
Addo a Lecco: el pont Azzone Vis-
conti, el pont Kennedy i el pont 

Alessandro Manzoni, que rep el 
nom d’un poeta i novel·lista italià, 
probablement la personalitat de més 
renom que ha donat aquesta ciutat. 
Al seu llibre de viatges satíric, 
Innocents a l’estranger, Mark Twain 
evoca aquesta ciutat del nord d’Ità-
lia, tot recordant una travessia pel 
llac Como en un vaixell de vapor, i 
de com començà a caure la pluja un 
cop desembarcà a Lecco, extasiat 
pels paisatges a banda i banda del 
llac... 

Guimaraes, on va néixer Portu-
gal
“Aqui nasceu Portugal”. Aquesta 
inscripció pot llegir-se a una paret 
emmurallada si passegeu per la que 
és una de les viles més boniques de 
Portugal. Agermanada amb Igualada 
des del 1995, en aquesta petita ciutat 
del nord de Portugal, ubicada al cos-
tat de Braga, es diu que hi va néixer 
i fou batejat Afonso Henriques, qui 

Vista general d’Aksakovo Lecco, a la ribera del llac Como

Guimaraes, el bressol de Portugal

C. de Santa Teresa, 10 - 08700 - IGUALADA
Tel. 93 803 04 36

Hem preparat per a la Fira diferents postres de la temporada:
· Mousse de préssec

· Mousse de cava
· Mousse de llimona

· Mousse de poma i crema catalana
· Mousse de xocolata i vainilla

Recordi que també fem barres farcides, canapés, full salat,
pastís de salmó i de pernil salat.
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Durant la Fira es reforçaran els llaços de 
l'agermanament
seria coronat primer rei de Portugal 
el 1179. I en un camp proper s’hi va 
lliurar la batalla de San Mamede, 
una victòria que, simbòlicament, es 
considera decisiva per la creació de 
la nació portuguesa. D’aquí la ins-
cripció.
En un rànquing que publica anu-
alment el diari portuguès Espresso, 
Guimaraes hi figurava com la segona 
ciutat amb millors condicions de 
vida del país. I un pot notar-ho si 
hi dóna un volt, cercant alguna ter-
rassa on beure-hi una Sagres o una 
Super Bock –les dues marques de 
cervesa portuguesa per excel·lència- 
i mossegar una bifana o un plat de 
bacalhau às natas en un d’aquests 
bars que, de vegades, no tenen nom, 
i on s’hi amaga en els racons la sau-
dade portuguesa. Qualsevol excusa 
és bona per aturar-s’hi. Prou petita 
com per recórrer-la en poques hores, 
però monumental i generosa en jar-
dins vius i plens de color, a Guima-
raes s’hi pot visitar el que queda de 
la fortificació emmurallada, desco-
brir vistes des de les torres o seure en 
alguna terrassa a la plaça medieval 
on es diu que l’apòstol Jaume hi va 
deixar una imatge de la verge Maria. 
S’hi respira humiltat, i gaudir d’un 
bon àpat és prou barat com per dei-
xar-se de crisi per una estona.
El centre històric de la ciutat decla-
rat patrimoni de la humanitat l’any 
2001 per la UNESCO, i el 2012 Gui-
maraes compartirà amb Maribor 
(Eslovènia) el títol de Capital Eropea 
de la Cultua. 
Un altre lloc d’interés turístic és el 
Paço (palau) dos Duques de Bra-
gança, una majestuosa casa senyo-
rial d’estil únic a la Península, feta 
edificar pel que seria rei de Portugal, 
Dom Afonso Henriques.

Guimaraes, el bressol de Portugal

Guimaraes és una ciutat on passejar tranquil.lament El castell dels ducs de Braganza

Lecco, entre els Alps i el llac Como Capelleta a la ciutat d’Aksakovo



Institucions

Igualada Comerç UBIC celebra el seu 30 
aniversari en ocasió de la Fira Multisectorial

Tots els nens visitants amb les seves respectives 
escoles d’educació infantil i primària que visitin 
l’estand d’Igualada Comerç UBIC en la 57a. Fira 
Multisectorial avui divendres, dia 24 de setembre, 
podran posar un trosset de caramel i rebran un 
petit obsequi, estoig amb colors i una làmina amb 
el logo de l’efemèride per pintar. 

Igualada Comerç UBIC torna 
enguany a la Fira Multisectorial, 
i aquesta vegada ve amb l’ob-
jectiu de commemorar el trentè 
aniversari de la fundació de l’en-
titat.
L’entitat igualadina participa 
aquest any a la Fira de Setembre, 
amb una presència força curiosa. 
Amb l’objectiu de commemorar 
30 anys de la seva trajectòria, la 
Unió de Botiguers i Comerciants 
d’Igualada vol aixecar un gran 
mural de caramel gegant amb 
el logo de l’efemèride. Igualada 
Comerç UBIC  convida a tots els 
visitants, i especialment als nens 
i nenes d’Igualada a ser partici-
pes en la creació d’aquest mosaic, 
posant un trosset de caramel 
i celebrar de manera popular i 
conjunta la Festa de l’entitat.

Un aniversari endolcit
Però això no és tot. Tots els nens 
visitants amb les seves respec-
tives escoles d’educació infantil 
i primària que visitin l’estand 
d’Igualada Comerç UBIC en la 
57a. Fira Multisectorial avui 
divendres, dia 24 de setembre, 
podran posar un trosset de cara-
mel i rebran un petit obsequi, 
estoig amb colors i una làmina 
amb el logo de l’efemèride per 
pintar. 
Per fer-ho més atractiu, Igualada 
Comerç UBIC instal·larà unes 
atraccions relacionades amb 
muntanyisme, com ara tirolines, 
ponts tibetants, i etc. per tal que 
els nens i nenes que s’atreveixin 
puguin pujar i enganxar els seus 
caramels als llocs més alts.

En l’elaboració de caramel col-
labora el Gremi de Pastissers 
d’Igualada i en la instal·lació del 
recorregut d’aventura el comerç 
especialitzat en muntanyisme 
“X-Avi, material de muntanya”.

Amb aquesta representació i 
presentació a la Fira, IGUALADA 
COMERÇ UBIC comença la tem-
porada de la tardor-hivern. Des-
prés de l’èxit de l’última Botiga al 
Carrer, els responsables de l’enti-
tat se centren ara en la prepara-
ció de la celebració institucional 
del 30è aniversari, prevista per 
al dia 21 d’octubre, com també 
en l’organització del proper Out-
let al Carrer. 

Més sobre Igualada Comerç 
UBIC 
Igualada Comerç UBIC és una 
entitat sense ànim de lucre i és 
l’associació professional d’àmbit 
comarcal constituïda per a la 
integració voluntària de boti-
guers i comerciants que tinguin 
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un establiment fix de venda a 
la ciutat d’Igualada i poblacions 
limítrofes. La UBIC té un calen-
dari permanent d’activitats per 
promoure el comerç de la ciutat a 
través d’actes festius populars. 

•• L'any passat, UBIC va organitzar un outlet firal i una iniciativa solidària. Aquest any, la seva presència coincideix amb el 30 aniversari de l'entitat.

•• Les sis copes assolides pel FC Barcelona la passada temporada
es podran veure a la Fira d'Igualada, fins demà dissabte.

INICI DEL CURS - 5 D'OCTUBRE

IGUALADA CURS 2010-2011

HORARIS DE CLASSE
Els dimarts de 4 a 6 i de 7 a 9 del vespre

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
A PARTIR DEL 14 DE SETEMBRE

Dimecres,6 a 8 de la tarda
Plaça de l’Ajuntament, núm 12-1r

Tel. 93 803 28 37
Durant el mes de setembre i a partir de l’octubre en horaris de classe

o bé truca’ns al
Tel. 93 803 44 60 

els dilluns, dimarts i dimecres d’11 a 1 del matí

CUINETA
ESCOLA DE CUINA

La Unió de Botiguers i Comerci-
ants d’Igualada celebra enguany 
el seu 30è aniversari. Durant tots 
aquests anys l’entitat s’ha con-
vertit en una de les més grans, 
importants i dinàmiques de tot 

el país. És un dels referents de 
Catalunya i el comerç igualadí és 
un importantíssim pol d’atracció 
amb la concentració de 600 esta-
bliments a un lloc privilegiat. 
Milers de visitants d’altres ciu-
tats en són la mostra.
Les sis copes del Barça, a la Fira 

fins demà dissabte
Gràcies a una iniciativa de Fira 
d’Igualada i la Penya Blaugrana, 
fins demà dissabte hi haurà 
exposades les sis copes assolides 
pel FC Barcelona la passada tem-
porada. Tothom s’hi podrà foto-
grafiar.
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Demà dissabte, marató de donació de sang, 
amb moltes activitats i un concurs fotogràfic

Activitats

Des de l’organització s’espera comptar amb una 
gran participació ciutadana i és per això que, 
sota l’eslògan ‘Aquest any sí... forma part de 
l’OBJECTIU 500’, demà dissabte, de 10 del matí 
a 10 del vespre s'espera tothom.  L'objectiu és 
superar les 500 donacions de sang. Durant tot el 
dia hi ha previstes diferents activitats lúdiques.

Demà dissabte, coincidint amb la 
Fira Multisectorial, els igualadins 
estan convocats a ser solidaris i 
a col·laborar amb la marató de 
donació de sang que tindrà lloc 
durant tot el dia al centre de salut 
de la Mútua Igualadina Fundació 
Privada, al carrer Delícies. A més, 
també es podrà participar en el 
concurs fotogràfic ‘I tu, com veus 
la Marató? ’, organitzat pel Banc 
de Sang i Teixits i l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada (AFI). 
Des de l’organització s’espera 
comptar amb una gran participa-
ció ciutadana i és per això que, 
sota l’eslògan ‘Aquest any sí... 
forma part de l’OBJECTIU 500’, 
demà dissabte, de 10 del matí a 10 
del vespre. La Marató persegueix 
com a objectiu principal sensibi-
litzar sobre la necessitat de pren-
dre costum de donar sang, captar 
nous donants i aconseguir així un 
important nombre de donacions 
durant aquesta jornada.

Concurs fotogràfic
Aquest concurs és una de les nove-
tats d’aquest any de la marató, que 
ha està plenament consolidada a 
la capital de l’Anoia. El concurs és 
obert a tothom, només cal enviar 
imatges sobre algun aspecte de la 
Marató, tant pel que fa a la prepa-
ració com durant la celebració in 
situ de la Marató d’Igualada 2010. 
No cal inscriure’s. Els participants 
només han d’enviar les seves imat-
ges (màxim de 5 imatges, de pes 
màxim 1MG cadascuna, format 
jpg, amb títol de cada imatge) con-
juntament amb les seves dades 
(nom i cognoms, telèfon, adreça i 
c/e de l’autor) per correu electrònic 
a: fotografiesmaratoigualada@
gmail.com, fins el 01/10/10. Una 
vegada finalitzada la Marató es 
marcarà la data per informar dels 
guanyadors i del corresponent 
lliurement de premis.

Per què cal que jo doni sang?
La donació de sang és un acte 
solidari i de participació ciuta-
dana que beneficia el conjunt de 
la societat. Per a tu tan sols és un 
moment, per a molts malalts pot 
suposar la vida.
La donació de sang és un acte sen-
zill, segur, gens dolorós, i assistit 
per professionals especialitzats 
en tot moment. Per a tu, no com-
porta cap risc, però, en canvi, per 
a malalts de tot el territori, pot 
suposar avançar en el seu procés 
de curació.
Malgrat els avenços mèdics i tec-
nològics, ara per ara, la sang no es 
pot fabricar i tan sols es pot obte-

•• Els organitzadors de la Marató de donació de sang, amb la regidora de Salut de l'Ajuntament d'Igualada, Pilar Salat.

tants d’alguns malalts, abans con-
siderats irrecuperables, fan que la 
demanda de sang sigui creixent.

Qui pot donar sang?
Pot donar sang qualsevol persona 
sana entre 18 i 65 anys que pesi 
més de 50 quilos.
Cal tenir aquest pes mínim, per-
què en cada donació es recull una 
quantitat estàndard per a tots els 
donants (450 ml).
Es recomana que les dones donin 
sang un màxim de tres vegades 
l’any i els homes un màxim de 
quatre, sempre respectant que, 
entre donació i donació, ha de pas-
sar un mínim de dos mesos.
A diferència del que passa quan un 
es fa una anàlisi de sang, quan fem 
una donació, no cal estar en dejú. 
Fins i tot és recomanable haver fet 
un àpat normal.

Tant per a la seguretat del donant 
com del receptor, es realitza una 
història clínica i una sèrie de pro-
ves abans de la donació. Després 
d’aquesta, s’analitza la sang.
Has de saber que pots donar sang:
* Si tens entre 18 i 65 anys i peses 
més de 50 quilos.
* Encara que hagis patit hepatitis 
abans dels 12 anys.
* Encara que no estiguis en dejú.
* Encara que tinguis el colesterol 
elevat.
* Encara que prenguis algun dels 
medicaments més freqüents.

nir de les donacions altruistes de 
les persones. 
Cada donació pot ajudar fins a tres 
malalts diferents. Com que de cada 
donació de sang s’obtenen tres 
components sanguinis diferents 
amb aplicacions pròpies, podem 
afirmar que podem ajudar fins a 
tres malalts diferents.

L’ús és diari: cada 3 segons, algú 
necessita sang a Catalunya
La necessitat de sang és constant 

i, per tant, també ho han de ser les 
nostres donacions. Cada dia, tots 
els hospitals i clíniques de Catalu-
nya necessiten sang o components 
sanguinis per atendre els seus 
malalts, ja que la majoria d’inter-
vencions quirúrgiques i molts dels 
tractaments mèdics requereixen 
transfusions.
La donació no ha d’estar lligada a 
situacions de tragèdia o d’emer-
gència sinó que ha de ser un acte 
quotidià i habitual a les nostres 

vides. Només donant sang amb 
regularitat, disposarem sempre de 
sang suficient i segura en estoc.
Recordem que els homes poden 
donar fins a 4 vegades a l’any i les 
dones, 3, sempre i quan es respecti 
l’interval mínim de dos mesos 
entre donacions.
La transfusió de sang o dels seus 
derivats s’ha convertit en una 
part imprescindible en l’actual 
assistència sanitària. L’increment 
de l’esperança de vida, la creació 
d’unitats de medicina intensiva, i 
les necessitants importants i cons-

Taulells de cuina, sobres de lavabo, escales, façanes, etc. Tot per a la 
construcció i la decoració.

Particulars, empreses constructores, arquitectes, interioristes, ...

Tel. 938033676  Fax. 938049417
www.marbresalonso.com   info@marbresalonso.com 

FIRA
D’IGUALADA

ESTAND 150 B

MARBRES I DERIVATS ALONSO, SL

ACTIVITATS DIRIGIDES
aeròbic, steps, aerosalsa, aerodance, aerotango, 

aerorock,cardiobox, batuka, training camp, 
glidding, estiraments, pilates, ioga, toni�cació, 

localitzada, abdominals, step tono, especial 
glutis, tronc superior, tronc inferior...

IMATGE
rutines personalitzades

control de pes
control de volum per zones
consells bàsics en el vestir
assessorament d’imatge
entrenament personal

RUNNING
iniciació al running

running woman
entrenaments personalitzats

prepara’t per una marató

ACTIVITATS INFANTILS
judo, dansa, primers passets, batuka,

junior dance, juga el dissabte
escola de Moda novetat

escola de Nadal
setmana Blanca (febrer) novetat

escola de Pasqua
estiu com balla de juny a setembre

info@gimnasateneu.com - c. St. Pau 7- Tel. 93 806 60 01
www.gimnasateneu.com



Fires

Les fires mouen a Catalunya 
quasi onze milions de visitants cada any
El moviment firal a Catalunya 
és un dels més dinàmics i inten-
sos d’Espanya i el sud d’Europa. 
Fa alguns anys, la Generalitat de 
Catalunya, amb la col·laboració de 
la Universitat Pompeu Fabra, va 
realitzar un minuciós estudi sobre 
l’impacte econòmic de les fires en 
el nostre país. Les dades correspo-
nen, però, a l’any 2006, just a les 
portes de l’actual crisi econòmica.
El registre d’activitats firals a 
Catalunya inclou, de forma gene-
ral cada any, un total de 530 
casos. Algunes d’aquestes mani-
festacions finalment no es duen a 
terme per la qual cosa sol existir 
una lleugera sobredimensió en el 
nombre de fires formalment enre-
gistrades i les efectivament rea-
litzades. El nombre de visitants, 
segons estimacions del Direcció 
General de Comerç de la Genera-
litat de Catalunya, a partir de les 
dades de les institucions firals, és 
de 10.885.334, el d’expositors és 
de 42.851 amb una superfície neta 
ocupada de 1.818.380 metres qua-
drats.
Pel que fa referència a la despesa 
corrent dels visitants i expositors a 
les fires de Catalunya l’any 2006, les 
estimacions permeten destacar que 
la despesa en alimentació (26,6%) 
i allotjament (23,8%) suposen les 
partides més importants. La despesa 
corrent dels visitants i expositors 
s’estima, per l’any 2006, en un total 
de 1.273,6 milions d’euros. Aquesta 
xifra és l’estimació de la despesa a 
preus d’adquisició.
L’efecte directe de la despesa de 
consum sobre la producció és igual 
a 1.172 milions d’euros, mentre que 
l’efecte total, també sobre la produc-
ció, és igual a 1,727 milions d’euros. 
L’efecte multiplicador de la despesa 
corrent dels visitants i expositors 
sobre la producció és, en definitiva, 
igual a 1,473, que no és altre cosa 
que la proporció entre els efectes 
totals de la despesa i l’efecte directe.
Si mesurem els efectes sobre el valor 
afegit, trobem que els efectes direc-
tes de la despesa corrent s’estimen 
en 614 milions d’euros, mentre que 
l’efecte total és igual a 875 milions 
d’euros, el que significa que l’efecte 
multiplicador és igual a 1,425.
L’ocupació generada per la despesa 
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corrents de visitants i expositors a 
les fires de Catalunya s’estima en 
13.016 llocs de treball, en equiva-
lents a jornada completa.
L’efecte total de la despesa de consum 
sobre l’ocupació és igual a 18.561, la 
qual cosa representa un efecte mul-
tiplicador de la despesa corrent sobre 
l’ocupació igual a 1,426.
Pel que es refereix a la despesa 
d’inversió, l’efecte directe sobre la 
producció s’estima en una quan-
titat igual a 397 milions d’euros, 
mentre que l’efecte total és igual a 
644,7 milions d’euros. L’efecte mul-
tiplicador de la despesa d’inversió en 
activitats firals a Catalunya sobre la 
producció és igual a 1,624 que, com 
es pot observar, resulta ser una xifra 
major que l’efecte multiplicador que 
té la despesa de consum també sobre 
la producció. Els efectes de la des-
pesa d’inversió sobre el valor afegit 
s’estimen en gairebé 180 milions 
d’euros, mentre que l’efecte total és 
igual a 292 milions d’euros.
L’efecte multiplicador que la despesa 
d’inversió té sobre el valor afegit és 
igual a 1,622 que representa, també 

indicador econòmic, per la despesa 
corrent de consum.
L’estudi permet també fer l’estimació 
dels efectes de la despesa corrent de 
consum¡ i d’inversió sobre els dife-
rents sectors de l’economia. Quatre 
sectors absorbeixen pràcticament 
dues terceres parts dels efectes totals 
de la despesa corrents dels visitants i 
expositors de les fires de Catalunya, 
excepte en el cas com es pot esperar, 
de les compres a la resta d’Espanya. 
En efecte, el sectors de la restauració 
i els establiments de begudes i els 
dels hotels, càmpings i altres tipus 
d’allotjament, acaparen, aproxima-
dament, cadascun d’ells una cin-
quena part dels efectes totals de la 
despesa corrent ja sigui sobre la pro-
ducció, el valor afegit o l’ocupació. 
Els segueixen, en ordre d’importàn-
cia, els sectors dels serveis empresa-
rials i el del comerç i reparacions.
Si observem aquesta distribució 
sectorial dels efectes totals pel que 
fa referència a la despesa d’inversió 
trobem una gran concentració en 
tant sols dos sectors econòmics: el de 
la construcció (amb més de dues ter-
ceres parts, tant en el cas dels efec-
tes sobre la producció, com sobre el 
valor afegit i l’ocupació) i els serveis 
empresarials.
La distribució sectorial està més 
repartida en el cas dels efectes de la 
despesa d’inversió sobre les compres 
a la resta d’Espanya. Els efectes totals 
més importants d’aquest tipus de 

en aquest cas, una xifra superior a la 
mostrada per l’efecte multiplicador 
de la despesa corrents sobre el valor 
afegit. Finalment, l’efecte directe de 
la despesa d‘inversió sobre l’ocupa-
ció s’estima en 5.300 llocs de treball 
a temps complet, mentre que l’efecte 

total es de 8.187 llocs de treball.
L’efecte multiplicador de la despesa 
d’inversió sobre l’ocupació és igual 
a 1,545 que, una vegada més mos-
tra com l’efecte d’arrossegament de 
la despesa d’inversió és major que 
l’efecte provocat, sobre el mateix 

•• Fira de Barcelona, la més important de Catalunya.



•• La Fira de Piera és la segona en importància a la comarca per volum d'expositors i visitants.
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despesa són en el sector dels serveis 
empresarials, seguit dels productes 
minerals no metàl·lics i la metal·
lúrgia i els productes metàl·lics.
De manera sintètica destaquen els 
resultats següents:
En relació a la despesa corrent de 
consum
• El volum de la despesa corrent de 
consum, a preus d’adquisició, dels 
visitants i expositors a les fires de 
Catalunya s’estima en 1.273,6 mili·
ons d’euros.
En relació als efectes de la despesa 
corrent de consum
• Els efectes directes que provoca la 
despesa corrent dels visitants i expo·
sitors sobre la producció de l’eco·
nomia de Catalunya és de 1.172,3 
milions d’euros.
• L’efecte total de la despesa corrent 
dels visitants i expositors sobre la 
producció és de 1.727,4 milions d’eu·
ros. Aquesta xifra suposa el 0,88% 
del PIB de Catalunya a preus de mer·
cat, que és igual a 195.284 milions 
d’euros.
• Els efectes directes que provoca 
la despesa corrent dels visitants i 
expositors sobre el valor afegit de 
l’economia catalana és de 614,2 mili·
ons d’euros.
• L’efecte total de la despesa corrent 
dels visitants i expositors sobre el 
valor afegit és igual a 875,5 milions 
d’euros. Aquesta xifra suposa el 0,5% 
del valor afegit brut a preus corrents 

que, segons estimacions provisionals 
del VAB, és igual a 175.016 milions 
d’euros.
• Els efectes totals de la despesa 
corrent dels visitants i expositors 
sobre l’ocupació en l’economia cata·
lana s’estima que són 18.561 llocs de 
treball en equivalents a temps com·
plet, dels que 13.016 corresponen als 
efectes directes.
• Els efectes totals de la despesa cor·
rent dels visitants i expositors sobre 
les compres a la resta d’Espanya 
s’estimen en 224,3 milions d’euros, 
mentre que l’estimació de l’import 
de les compres a l’estranger és apro·
ximadament igual a 222,3 milions 
d’euros.
• Els impostos (nets) totals derivats 
de les despeses dels visitants i expo·
sitors a les fires de Catalunya s’esti·
men en 8,1 milions d’euros.
En relació a la despesa d’inversió
• La despesa d’inversió és igual a 
397,1 milions d’euros.
En relació als efectes de la despesa 
d’inversió
• L’efecte total (directe i induït) de la 
despesa d’inversió sobre la producció 
és de 644,8 milions d’euros. Aquesta 
xifra suposa el 0,33% del PIB de 
Catalunya a preus de mercat.
• Els efectes directes de la despesa 
d’inversió sobre el valor afegit de 
l’economia de Catalunya és de 180 
milions d’euros.
• L’efecte total de la despesa d’inver·

sió sobre el valor afegit és igual a 
292 milions d’euros, és a dir el 0,17% 
del valor afegit brut de Catalunya a 
preus corrents.
• Els efectes totals de la despesa 
d’inversió l’ocupació representen 
8.187 llocs de treball en equivalents 
a temps complet.
• Els efectes totals de la despesa d’in·
versió en les compres a la resta
d’Espanya s’estimen en 39,1 milions 
d’euros, mentre que l’estimació de 
l’import de les compres a l’estranger 
és de 38,8 milions d’euros.
• L’estimació de la quantitat d’im·
postos (nets) totals derivats de les 
despeses d’inversió s’estima igual a 
2,3 milions d’euros.

Els efectes agregats de la despesa 
corrent  i la despesa d’inversió
• Els efectes totals de la despesa de 
consum i d’inversió sobre la produc·
ció de l’economia de Catalunya són 
iguals a 2.372,2 milions d’euros, és a 
dir el 1,21% del PIB de Catalunya.
• Els efectes totals de la despesa de 
consum i d’inversió sobre el valor 
afegit brut de l’economia de Cata·
lunya s’estimen en 1.167,5 milions 
d’euros, que representa aproximada·
ment el 0,67% del Valor Afegit Brut 
estimat per l’economia de Catalu·
nya.
• Els efectes totals (directes i induïts) 
de la despesa de consum i d’inver·
sió de l’activitat firal representen, en 

•• Fira del Timbaler, al Bruc, una mostra característica de les fires populars.

termes de contribució al valor afegit 
brut de l’economia de Catalunya, el 
38% de la contribució que realitza 
el sector del tèxtil, la confecció, cuir 
i calçat i, de la mateixa forma, el 
43,5% de la contribució del sector de 
l’equip elèctric, electrònic i material 
òptic. Les darreres estimacions de 
la contribució sectorial al VAB de 

Catalunya corresponen a l’any 2004 
però, donat que hom pot considerar 
relativament estable a curt termini 
l’estructura econòmica per branques 
d’activitat, la comparació realitzada 
és vàlida com aproximació de la 
importància relativa de l’activitat 
firal a Catalunya.



Vine a visitar-nos a la �ra d’Igualada
Dies 23 - 24 - 25 - 26 de setembre

I coneixeràs l’últim en descans!

Nous matalassos
Làtex natural 100%
amb capa 
de pura crinera de cavall

I també t’informarem
com pots adaptar el teu matalàs, 

a les teves noves necessitats



IHC Blocat.- 
El primer equip de l’Igualada HC ultima la 
pretemporada. Ahir, tancada ja la nostra 
edició, jugava un nou partit amistós a la 
pista de les Casernes del CP Vilanova. El 
darrer serà a les 8 del vespre del dissabte 
25 de setembre, a la pista del Vendrell.
De moment, hi ha bones sensacions en 
el joc desplegat pels homes d’Ivan Sanz. 
Ells mateixos poden tenir la satisfacció 
d’estar traduint a la pista l’intens treball 
que fan en els entrenaments. El 6 de 6, 
la seguretat a la porteria, la intensitat 
defensiva, la creativitat en el gol... argu-
ments tots aquests que indiquen que 
s’està en el bon camí. Que encara s’ha 
de caminar molt però que la direcció és 
l’encertada. Que la temporada que està a 
punt de començar amaga moltes dificul-
tats però que hi ha la voluntat d’afrontar-
les de cara. 
El partit de dijous passat n’és una prova 
clara. El Vilanova va ser un rival duríssim. 
El joc molt igualat. I la victòria tremeda-
ment lluitada.  Però a la fi es va aconse-
guir que les Comes segueixin imbatudes 
aquesta pretemporada. Ferran Formatjé 
reconeix que el partit va ser menys vistós 
però destaca la importància de seguir 
guanyant: “Sí. No vam estar tant fluids. 
No sempre podem estar tant encertats 
de cara al gol. I ells van estar molt bé. Per 
això va ser important tirar-ho endavant. 
Ara hem de seguir igual.” Les pistes de 
Vilanova -ahir- i el Vendrell posaran a 
prova la solidesa arlequinada, ara en el 
paper de visitants.

L’equip femení, segon al torneig inter-
nacional
El Fontanellas i Martí IHC femení ha 
acabat segon en el 3r torneig internacio-
nal d’Igualada que s’ha disputat el passat 
cap de setmana a les Comes. Tot i que les 

L’Igualada HC ultima la pretemporada a 
Vilanova i el Vendrell

arlequinades s’han imposat per 4 a 2 a 
Colòmbia però la selecció d’Espanya no 
ha fallat i també ha guanyat a Xile per 
5 a 1 i s’ha proclamat campiona. Xile ha 
quedat finalment tercera i Colòmbia 
s’ha hagut de conformar amb la quarta 
plaça. La jugadora de l’IHC, Maria Díez 
ha estat elegida la millor jugadora del 
campionat.  
En el seu debut en el torneig el dissabte, 
les noies d’en Pirri van començar amb 
una golejada contra Xile per 5 a 0. De 
tota manera al final de la primera meitat 
el resultat era molt més ajustat (només 1 
a 0). Després les arlequinades van jugar 
un dels partits més interessants de la 
primera jornada. Al davant la selecció 
espanyola de Joan Solé. A la fi la victòria 
va ser per les seleccionades (1 a 2) però 
el marcador indica com d’igualat va 
estar el partit.
La capitana de l’equip, Anna Gil, ha decla-
rat a l’IHC Blocat que “aquest cap de 
setmana ha estat realment positiu per 
l’equip. Hem jugat els tres primers par-
tits de pre-temporada i contra tres selec-
cions”.
En el primer partit davant Xile, campiona 
del món l’any 2006 “se’ns presentava un 
partit difícil i més sent el nostre primer 

partit.  Tot i així, van fer un bon joc, amb 
errors que més endavant no s’han de 
cometre, però en definitiva vam fer un 
partit amb un bon nivell acabant amb 
un 5 a 0 a favor nostre”. 
Gil afegeix respecte a l’encontre contra 
la selecció espanyola Sub-2o “ja es va 
començar a notar el nostre desgast físic 
pel partit del matí, mentre que elles era 
el primer partit de la jornada que juga-
ven. Tot i així, vam perdre amb un resul-
tat molt ajutsta, 1 a 2, però vam quedar 
contentes pel partit . Altre cop hem de 
centrar-nos en els errors que ens van fer 
perdre aquest partit per poder corre-
gir-los. Per últim, diumenge ens vam 
enfrontar a la Selecció de Colòmbia. No 
ens va sortir una bona primera part, ja 
que anàvem perdent, però després del 
descans, vam sortir amb una altra men-
talitat i vam poder remuntar el partit i 
guanyar per 4 a 2”. Amb tot la capitana 
diu que “ens hem de quedar amb els 
detalls dels nostres primers partits per 
ajudar-nos a seguir preparant aquesta 
temporada. Finalment també vull agrair 
a tots els que han col·laborat i han fet 
possible que s’hagi pogut disputar 
aquest torneig”. 

Les igualadines de l’IHC van fer un meritori segon lloc. Fotos: J. Ceballos. CB IGUALADA 62 - CB MARTORELL 55
Partit molt travat des d’un inici, on es 
trobava a faltar la manca de ritme, tant 
ofensivament com defensivament. 
El partit va començar amb un estira i 
arronsa ja que cap dels dos equips tro-
bava facilitat cara a cistella, fent el joc 
molt enredat, i amb nombroses faltes 
per part dels dos equips. 
Es va arribar al descans amb un avan-
tatge de 10 punts favorable als iguala-
dins, però només reprendre el joc, un 
parcial de 0 a 9 feina tornar la igualtat 
al partit, però a falta de 5 minuts pel 
final, els locals van treure la seva millor 
versió defensiva, enduent-se el matx de 
forma clara, tot i el triple del Martorell en 
el darrer instant. Destacar l’actuació del 
fitxatge Igualadí, David Camacho, com-
pletant un magnífic partit.
CB Igualada: Richi 2, David 21, Carles 6, 
Edu 3, Valentí 5 -cinc inicial- Custo, Pepo, 
Jordi 3, Albert 5, Marc 17, Quim. 
CB Martorell: Guerrero 2, Palou 14, Martin 
9, Otero 5, Vico 3 -cinc inicial- Claramunt 
10, Fontanals, Pines 5, Fuentes 7.
Arbitres: Heinziger i Padros.
Parcials: 15-12 / 21-14 / 10-12 / 16-17.

Victòria de l’equip femení a la pista 
del Reus Ploms
ZAMAR 2000 PLOMS SALLE-REUS 71
C.B. IGUALADA 81
Inici amb victòria a la sempre pista 
complicada del Reus Ploms. El partit va 
començar amb molta intensitat i amb 

el control per part igualadina. Les visi-
tants aconseguien una bona pressió a 
tota pista que feia que les locals per-
dessin pilotes i les igualadines poder 
anotar amb comoditat. Al final de primer 
període, 11 a 18. 
En el segon període, les reusenques van
començar a treure partit de la seva supe-
rioritat de pes i de centímetres a l’interior 
de la zona. Gràcies a això i a una defensa 
zonal, les locals impedien que les iguala-
dines marxessin del marcador. S’arribava 
al descans amb un còmode 29 a 39. En el 
tercer període el joc es va embogir, poc 
joc estàtic i moltes situacions de tran-
sició que va beneficiar al Reus. Aquest 
període va ser l’únic que va guanyar les 
del Reus. 
En el darrer període, les locals es van 
veure obligades a treure la zona per 
intentar ser més agressives i poder reta-
llar diferències en el marcador. Semblava 
que el partit es complicava per les igua-
ladines quan es van posar a tan sols 6 
punts. Les locals estaven especialment 
encertades des de la línia de 6.25.
Tot i això, al final la qualitat i el joc 
col.lectiu igualadí va superar als llança-
ments exteriors i al joc interior del Reus 
Ploms. Al final, 71 a 81.
Van jugar: C.Bargalló (1); M.Pujol (8); 
V.Júlvez (9); A.Martínez; M.Amatllé; 
N.Minguet (22), L.Icart (11), L.Martín (7), 
S.Pujol (5), X.Freixas (6), È.Vives (8)
PARCIALS 11-18, 18-21, 20-17, 22-25
ÀRBITRES: MARTÍNEZ.O; AGUILO.M

El CBI debuta a la Copa Catalunya amb 
una gran victòria

El CB Igualada 2010-11

Jornada 1
A.E.S.E. A   C.B. PRAT 1     63     54   
RAMON LLULL A  C.B. VILADECANS  75   78  
C.B. L’HOSPITALET  C.N. TARREGA “A”  77   63  
AEC COLLBLANC  M. VENDRELL  78   71  
LLUISOS DE GRACIA  REUS DEPORTIU  67   56  
CLIMASOL - ROSER   BASQUET SITGES   59  1 00  
C.B. IGUALADA   MARTORELL   62   55  
C.N. TERRASSA   GRUP BARNA   68   72 
Jornada  2
C.B. PRAT    CLIMASOL - ROSER A   
EL VENDRELL  AESC-RAMON LLULL A  
BASQUET SITGES   AEC COLLBLANC-TORRASSA  
C.B. VILADECANS  LLUISOS DE GRACIA A  
REUS DEPORTIU  C.N. TERRASSA A  
C.N. TARREGA “A”  A.E.S.E. A  
C.B. MARTORELL  C.B. L’HOSPITALET  
C.B. GRUP BARNA   C.B. IGUALADA 

Classificació
         J   G   P   NP   TF   TC   PT
1  BASQUET SITGES   1  1  0  0  100  59  2
2  L’HOSPITALET  1  1  0  0  77  63  2
3  LLUISOS GRACIA   1  1  0  0  67  56  2
4  A.E.S.E.   1  1  0  0  63  54  2
5  C.B. IGUALADA   1  1  0  0  62  55  2
6  AEC COLLBLANC  1  1  0  0  78  71  2
7  C.B. GRUP BARNA   1  1  0  0  72  68  2
8  C.B. VILADECANS  1  1  0  0  78  75  2
9  AESC  1  0  1  0  75  78  1
10  C.N. TERRASSA   1  0  1  0  68  72  1
11  C.B. MARTORELL   1  0  1  0  55  62  1
12  EL VENDRELL  1  0  1  0  71  78  1
13  C.B. PRAT  1  0  1  0  54  63  1
14  REUS DEPORTIU  1  0  1  0  56  67  1
15  C.N. TARREGA  1  0  1  0  63  77  1
16  ROSER  1  0  1  0  59  100  1

bàsquet COPA CATALUNYA

Esports  
WWW.VEUANOIA.CAT

Futbol
El CFI treu tres punts d'or del 
camp del Santfeliuenc

Actes
Montbui viu demà 
la seva Festa de l'Esport

Atletisme
Gran matinal atlètica a 
Igualada per la Fira

DIVENDRES
24 de setembre de 2010 19

D E  L ’ A N O I A

Els participants en el torneig internacional d’hoquei femení.



Jornada 3 
 Montcada   -   Blanes    3   :   1
 Perelada  -  Sants   1  :  0
 Tàrrega  -  Iberiana   7  :  0
 Poble Sec  -  Vic   1  :  2
 Santfeliuenc  -  IGUALADA   1  :  3
 Vilassar M.  -  Tortosa   0  :  1
 Rubí  -  Olesa   0  :  1
 Rapitenca  -  Guíxols   2  :  0
 Olot  -  S. Cristóbal   2  :  1
 Gramanet  -  Olímpic Fatjó   1  :  2
Jornada 4
  Blanes   -   Santfeliuenc    _   :   _
  Sants  -  Montcada   _  :  _
  Tortosa  -  Perelada   _  :  _
  IGUALADA  -  Rubí   _  :  _
  Olesa  -  Gramanet   _  :  _
  Guíxols  -  Poble Sec   _  :  _
  S. Cristóbal  -  Rapitenca   _  :  _
  Olímpic Fatjó  -  Olot   _  :  _
  Iberiana  -  Vilassar M.   _  :  _
  Vic  -  Tàrrega   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Tàrrega   3   9     10:1     9
2   Perelada   3   9     7:1     6
3   Vic   3   9     4:1     3
4   Olesa   3   7     6:2     4
5   Tortosa   3   6     6:3     3
6   Rapitenca   3   6     5:2     3
7   Olímpic Fatjó   3   5     4:3     1
8   Gramanet   3   4     8:4     4
9   Rubí   3   4     3:2     1
10   IGUALADA   3   4     4:4     0
11   Vilassar M.   3   4     1:1     0
12   Montcada   3   4     4:5     -1
13   Guíxols   3   4     3:4     -1
14   Olot   3   3     2:3     -1
15   Iberiana   3   3     4:12     -8
16   Santfeliuenc   3   2     3:5     -2
17   Sants   3   1     1:4     -3
18   Poble Sec   3   0     2:6     -4
19   Blanes   3   0     1:7     -6
20   S. Cristóbal   3   0     1:9     -8

futbol PRIMERA CATALANA

Jornada 2
  Sitges   -   Bellvitge    1   :   0
  St. Maure  -  Moja   0  :  1
  Espluguenc  -  Vallirana   1  :  1
  Júnior  -  St. Cugat   2  :  2
  Cubelles  -  Cervelló   1  :  0
  St. Joan D.  -  Vilanova G.   0  :  0
  Prat  -  Andalucia   3  :  1
  Juv. 25 S.  -  Martorell   1  :  0
  Espirall  -  La Múnia   0  :  4
Jornada 3
   Bellvitge   -   Cervelló    _   :   _
   Cubelles  -  St. Maure   _  :  _
   Vallirana  -  Moja   _  :  _
   St. Cugat  -  Sitges   _  :  _
   Andalucia  -  Júnior   _  :  _
   Vilanova G.  -  Juv. 25 S.   _  :  _
   Martorell  -  Espirall   _  :  _
   La Múnia  -  Prat   _  :  _
   Espluguenc  -  St. Joan D.   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Moja    2    6      5:2      3
2   Juv. 25 S.   2   6     2:0     2
3   Júnior   2   4     6:2     4
4   Vilanova G.   2   4     5:2     3
5   Prat   2   4     5:3     2
6   St. Joan D.   2   4     2:1     1
7   Sitges   2   4     1:0     1
8   Cubelles   2   4     1:0     1
9   La Múnia   2   3     4:1     3
10   Andalucia   2   3     4:3     1
11   Vallirana   2   2     4:4     0
12   St. Cugat   2   2     4:4     0
13   St. Maure   2   1     3:4     -1
14   Espluguenc   2   1     3:6     -3
15   Martorell   2   0     1:3     -2
16   Cervelló   2   0     2:5     -3
17   Bellvitge   2   0     0:5     -5
18   Espirall   2   0     0:7     -7

futbol PRIMERA TERRITORIAL G3

Jornada 2
  Cinco Rosas   -   St. Esteve Ses.    4   :   3
  Masquefa  -  Esparreguera   1  :  0
  Bolivia  -  Vallirana   1  :  2
  Cooperativa  -  La Guardia   6  :  3
  U. Prat  -  Torrelles   3  :  2
  Begues  -  Vista Alegre   0  :  0
  St. Feliu Ll.  -  Corbera   3  :  0
  Vinyets  -  St. Andreu B.   1  :  4
  Molins R.  -  U. Malaga   3  :  0
Jornada 3
   St. Esteve Ses.   -   Torrelles    _   :   _
   U. Prat  -  Masquefa   _  :  _
   Vallirana  -  Esparreguera   _  :  _
   La Guardia  -  Cinco Rosas   _  :  _
   Corbera  -  Cooperativa   _  :  _
   Vista Alegre  -  Vinyets   _  :  _
   St. Andreu B.  -  Molins R.   _  :  _
   U. Malaga  -  St. Feliu Ll.   _  :  _
   Bolivia  -  Begues   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    St. Feliu Ll.    2    6      10:2      8
2   Molins R.   2   6     5:1     4
3   Cinco Rosas   2   6     6:3     3
4   Vallirana   2   6     3:1     2
5   Vista Alegre   2   4     4:2     2
6   Begues   2   4     2:0     2
7   Torrelles   2   3     6:3     3
8   Cooperativa   2   3     7:5     2
9   St. Andreu B.   2   3     4:3     1
10   St. Esteve Ses.   2   3     5:5     0
11   Masquefa   2   3     1:1     0
12   U. Prat   2   3     3:4     -1
13   U. Malaga   2   3     3:4     -1
14   Bolivia   2   0     3:6     -3
15   Corbera   2   0     1:5     -4
16   Vinyets   2   0     2:7     -5
17   Esparreguera   2   0     0:5     -5
18   La Guardia   2   0     5:13     -8

futbol SEGONA TERRITORIAL G8

Jornada 2
  Piera   -   Mediona    0   :   2
  Ribes  -  Roquetes   2  :  3
  St. Pere M.  -  St. Pau Ordal   4  :  0
  Òdena  -  Capellades   1  :  1
  Vista Alegre MTB  -  Les Cabanyes   1  :  3
  PM Tossa Montbui  -  Vilafranca Atl.   1  :  1
  Vilanova C.  -  Monjos   5  :  1
  Riudebitlles  -  Suburense   0  :  1
  Pobla Cl.  -  La Granada   1  :  1
Jornada 3
   Mediona   -   Les Cabanyes    _   :   _
   Vista Alegre MTB  -  Ribes   _  :  _
   St. Pau Ordal  -  Roquetes   _  :  _
   Capellades  -  Piera   _  :  _
   Monjos  -  Òdena   _  :  _
   Vilafranca Atl.  -  Riudebitlles   _  :  _
   Suburense  -  Pobla Cl.   _  :  _
   La Granada  -  Vilanova C.   _  :  _
   St. Pere M.  -  PM Tossa Montbui   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Roquetes    2    6      5:3      2
2   Suburense   2   6     4:2     2
3   St. Pere M.   2   4     5:1     4
4   Òdena   2   4     6:3     3
5   La Granada   2   4     3:1     2
6   Pobla Cl.   2   4     3:2     1
7   Capellades   2   4     3:2     1
8   Ribes   2   3     7:3     4
9   Vilanova C.   2   3     6:3     3
10   Les Cabanyes   2   3     4:3     1
11   Mediona   2   3     4:5     -1
12   Vista Alegre MTB   2   3     2:3     -1
13   Vilafranca Atl.   2   2     2:2     0
14   PM Tossa Montbui   2   1     3:4     -1
15   Piera   2   0     0:3     -3
16   Riudebitlles   2   0     0:3     -3
17   Monjos   2   0     2:7     -5
18   St. Pau Ordal   2   0     0:9     -9

futbol SEGONA TERRITORIAL G12

futbol TERCERA TERRITORIAL G7/11

Jornada 1 G7 (26 de setembre)
  Montbui   -   Montserrat    _   :   _
  Piràmides  -  -   _  :  _
  Anoia  -  Torre Cl.   _  :  _
  Tous  -  Jorba   _  :  _
  Òdena B  -  La Paz   _  :  _
  Carme  -  Calaf   _  :  _
  Vilanoveta  -  Fàtima   _  :  _
  Ateneu Ig.  -  Garcia M.   _  :  _

Jornada 1 G11 (26 de setembre)
  Hostalets P.   -   St. Sadurní    _   :   _
  Vallbona  -  St. Cugat S.   _  :  _
  Can Cartró  -  Raig Ribetà   _  :  _
  Hortonenc  -  Puigdàlber   _  :  _
  St. Esteve S.  -  Cabrera Anoia   _  :  _
  Quintinenc  -  Gelida   _  :  _
  Piera B  -  Olivella   _  :  _
  La Llacuna  -  U. Suramericana   _  :  _

El CF Igualada va sorprendre el Santfe-
liuenc i va aconseguir la primera victòria 
de la temporada en un partit en què el 
conjunt igualadí va remuntar un resul-
tat advers. Els de Ruiz van saber superar 
un 1-0 en contra, amb un gol de Gumà 
passat el quart d’hora de partit, i, després, 
amb una gran segona part. Jesús i Enric, 
aquest últim ja en temps de descompte, 
van ser els encarregats d’encarrilar la vic-
tòria igualadina.
El proper diumenge, partit de la quarta 
jornada, en ocasió de la Fira de Setembre, 
a partir de les cinc de la tarda i davant 
el Rubí, que compta amb els mateixos 
quatre punts que els igualadins.
SANTFELIUENC: Carlos, Dani Sánchez, 
Alberto, Joserra, Iñaki, Jacobo (Arcos, 
77’), Diego, Maldonado (Edgar, 61’), Javi 
Pozo, Dani Texeira (Sascha, 69’) i Iván 
Fuentes.
IGUALADA: Jaume Albert, Oriol, Baral-
dés, Ribalta, Torres, Jesús (Marc, 81’), Edu, 
Gumà, Gerard (Mili, 85’), Isma (Enric, 72’) 
i Rubén Epitié.
GOLS: 1-0 (13’) Jacobo. 1-1 (18’) Gumà. 
1-2 (66’) Jesús. 1-3 (94’) Enric.
ÀRBITRE: Rodríguez Carballas. Grogues 
als locals Alberto, Javi Pozo, Sascha i 
Joserra, i al visitant Jaume Albert. Ver-
mella al segon entrenador local Gusi. 

Taules en el darrer partit de pretem-
porada del femení
Empat a dos entre Vilanova i la Geltrú 
i CFI (2-2), dos equips que es coneixen 
molt i que no deixen gaire espai per les 
sorpreses.
La matinal a Vilanova va començar amb 
domini de l’Igualada que durant tota la 
primera part va tenir el partit controlat i 
va disposar d’unes quantes ocasions de 
gol que no es van materialitzar. Les de 
l’Anoia, que vestien de groc, van jugar, 
van triangular i van estar segures sobre 
el terreny de joc, creant ocasions de perill 
que tota l’estona va poder neutralitzar la 
defensa i la portera locals.
A la segona part, l’Igualada surt més esti-
rat i quan només es portaven cinc minuts 
de joc, una recuperació de la Yaiza al 
mig del camp li passa a la Marina que 

El CF Igualada obté tres punts d’or 
al camp del Santfeliuenc (1-3)

Una jugada de l’Igualada-Rubí de la passada temporada.

en posició de davantera centre i havent 
fugit dels marcatges, bat amb comoditat 
la portera local.
Semblava que el partit s’encarrilava, però 
el Vilanova ho provava al contraatac i 
corria el 15 de la segona quan van acon-
seguir l’empat.
El partit en aquest moment va guanyar 
intensitat i els contraatacs del Vilanova 
es feien més i més constants. Un córner 
al 70 va provocar diversos rebots a l’àrea 
de l’Igualada que no va poder evitar 
encaixar el segon gol com una gerra 
d’aigua freda.
Les igualadines, però, no van renunciar 
a res i van continuar posant en risc la 
porteria del Vilanova. Van tenir diverses 
ocasions, però l’empat arribaria d’una 
centrada de la Sara des de la banda 
esquerra cap a la Marina que va supe-
rar, ara sí, la portera vilanovina amb una 
vaselina impossible de parar.
Quedaven 15 minuts en que tots dos 
equips van intentar fer el gol que els 
donaria la victòria, però al final l’empat a 
dos va satisfer a tothom.
C.F. IGUALADA: Noelia Garcia (portera) 
Elena Alert, Teresa Rovira (Carla Nava-
rro 46’), Maria Sayavera (Alba Martos 
46’, Maria 78’), Mireia Toldrà (Janet 85’) 
(defensa) Araceli Barroso (Teresa 65’), 
Carola Monrabà, Maria Solé (Yaiza Mora-
tilla 27’) (centre del camp) Sara Bergadà 
(Marina Salanova 25’), Janet Mendoza 
(Mar Jorba 46’, Sara 65’), Jessica Pablos 

(davantera).
Aquest cap de setmana, comença la lliga 
a Primera Catalana. Com que el grup II on 
està l’Igualada té 15 equips, les anoien-
ques comencen la primera jornada amb 
descans. No serà fins el 2 d’octubre que 
rebran la visita del Lourdes a Les Comes 
a les 6 de la tarda.

L’AVI s’estrena amb 
un punt al camp de la 
Múnia (3-3)

Josep M. Talló.- 
Hem vist un encontre molt entretingut, 
amb sis gols bonics. Els locals han jugat 
al contratac i l’Igualada a portat el pes 
del partit. 
Ureña, amb molt ofici, roba un pilota al 
davanter a boca de gol, i Yebra centra per 
que remati Piqué de cap, fora. Al minut 
24, un contratac local, obliga Alfonso a 
sortir a la desesperada i no pot evitar el 
primer gol local, de xut ras (1-0).
L’Igualada respon gràcies a Ivan que 
juga amb Ureña, el qual centra i Padró 
de cap, remata fora. N’ obstant els locals, 
poc després d’un xut fora l’àrea, asso-
leixen el segon gol (2-0), que entra per 
la creueta.
Al segon temps, amb dos minuts 
l’Igualada empata, al quart d’hora Yebra, 
des del lateral i a mes de 25 m., engalta 
un gran xut que treu las teranyines de 
la creueta local (2-1), i un minut des-
prés, Ureña passa a Padró, que centra i 
De Luis, ben col·locat, remata de cap i 
empara (2-2).
Però a la mitja hora, en clar fora de 
joc, s’interna un davanter de la Múnia 
i obliga al porter a fer penal, el qual és 
transformat en gol (3-2).
Quan tot semblava dat i beneït, a l’últim 
sospir, Planell de fora l’àrea aconsegueix 
un fortíssim xut , que entra per damunt 
el porter i deixa el partit amb un (3-3). 
Jugaren a les ordres de Jordi Viles: 
Alfonso, Ureña, Moyes, Corbella, Yebra, 
Padró Planell, Ivan, Grau, Sevilla, Piqué, 
Toro, Aloy De Luis i Tort.
Demà dissabte ens visita el La Palma, a 
les quatre de la tarda.
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L’equip femení va sumar un empat en el darrer partit de la pretemporada.



Dani Trepat.- 
A la Garriga, es va disputar la cinquena 
prova del IX Circuit de Pitch&Putt. En 
aquest II Torneig Rosebud, més de cin-
quanta jugadors van participar en l’única 
sortida de diumenge dia 18 de setembre. 
En un dels millors camps de pitch&putt 
de Catalunya on els seus 18 forats, estan 
inspirats en 18 famosos forats pars 3 
mítics i emblemàtics en el món del golf, 
però que les plujes de la setmana pas-
sada van deixar força malmès sobretot 
pel que fa als bunquers. 
Pel que fa als guanyadors, en categoria 
scratx, es va imposar David Perona amb 
36 punts (par del camp). En l’handicap 
inferior fins a 5,0 es va imposar Enric Sanz 
amb 37 punts. Pel que fa a l’handicap 
mig de 5,1 a 11,2  Xavi Linares amb 40 
punts va ser el guanyador. Pel que fa a 
l’handicap de més de 11,2, Xavier Bosch 
es va imposar amb 42 punts. En cate-
goria femenina, la guanyadora va ser 
Montse Colom amb 32 punts. 
Després d’aquesta cinquena prova dis-
putada a la Garriga, els líders de la classi-
ficació provisional són, en medal scratx, 
Ferran Perona amb 78 punts. En handi-

Cinquena prova del IX Circuit de 
l’Anoia Golf Club, a la Garriga

cap fins a 5,2, Lluis Fernández és líder 
amb 85 punts seguit de Ferran Perona 
amb 77 i Mario González amb 75.  En 
handicap de 5,3 a 12,5, Josep Anton 
Jové amb 100 punts encapçala la clas-
sificació destacat i seguit de Jordi Mar-
tínez amb 79 i Fèlix Miramunt amb 78. 
En handicap de més de 12,5, el líder és 
David Bacardit amb 95 seguit de Xavier 
Bosch amb 87 i Toni Mabras amb 85. En 
handicap femení, Imma Amat amb 86 
punts, encapçala la classificació feme-
nina seguida de Cristina Campoy amb 

84 i Montse Rosich amb 71 i pel que fa 
la categoria juvenil, Manel Martí n’és el 
líder amb 94 punts. 
Aquest IXI Circuit de Pitch&Putt quedarà 
completat amb dues proves més, a Teià 
el 17 d’octubre i es decidirà el proper 
14 de novembre al camp de la Graiera. 
D’aquestes set proves es podran descar-
tar els dos pitjors resultats. Abans però, la 
competició tornarà el proper 3 d’octubre 
amb el II Torneig Finques Subirana del 
circuit de golf al camp d’Aravell.

Bernat i Joel Jaume, a la Copa 
d’Espanya de Santiago d’esquaix

El jove igualadí de 14 anys Bernat Jaume 
va repetir l’èxit de l’últim campionat 
d’Espanya de 17 anys i va mantenir el 
6è lloc en una categoria on li queden 
encara dos anys de millora ja que parlem 
de menors de 17 anys.
El seu germà Joel va obtenir una meri-
tòria 11a. plaça, millorant clarament la 
seva dissetena posició en els campio-
nats d’Espanya celebrats a Palència el 
passat mes de maig.
El petit dels Jaume va entrar al quadre 
com a cap de sèrie i això li va permetre 
esquivar inicialment els millors de la 
categoria. A segona ronda va guanyar 
al català Arnau Farré. A quarts de final 
per això va caure davant el cap sèrie 3, 
Víctor Reguera de Galícia per 11-9, 11-8, 
12-10. Per llocs va guanyar al castellà 
Cèsar Castrillo però va perdre per la cin-
quena posició amb el mallorquí Jaume 
Ramis.
Pel que fa al Joel, va guanyar el seu 
primer partit 3-1 davant el gallec Miguel 
Gonzalez però va perdre el segon davant 

el més tard campió Aitor Zunzunegui de 
Castella i Lleó per 3-0. En el quadre per 
llocs, va derrotar Marc Soberats però va 
caure amb el català Arnau Farré pel 9è 
lloc.

Torneig de la Fira
Arriba el clàssic dels clàssics d’esquaix, 
per la Fira. El 24, 25 i 26 de setembre, XXIV 
campionat d’Igualada i comarca trofeig 
Fira de Setembre. Com fa des de 1986, 
l’Esquaix Igualada organitza per la Fira el 

Joel i Bernat Jaume.

Els golfistes anoiencs van desplaçar-se a la Garriga.
Amb una participació de 163 ciclistes es 
va disputar diumenge a Calaf  la penúl-
tima prova del GP Massi Copa Catalana 
Internacional de BTT. 
Tot i les pluges caigudes a les darreres  
hores, finalment la prova es va poder 
celebrar amb unes condicions meteoro-
lògiques excel·lents, amb sol i tempera-
tures que van superar generosament els 
20 graus. Finalment el circuit va reduir la 
seva corda fins a situar-se en una distàn-
cia total de 9 quilòmetres. El terreny va 
suportar notablement l’aigua i el pas del 
corredors, tot i que en alguns punts apa-
reguessin primes capes de fang. 
En categoria Elit Masculí el guanyador 
va ser Joan Llordella de l’equip Ambisist, 
qui va protagonitzar un apassionant 
final de cursa amb  Marc Trayter i Guillem 
Muñoz. En categoria Elit femení, Anna 
Villar de l’Ayala Team es va assegurar 
matemàticament el títol de campiona 
després de sumar la seva quarta victòria 
de la temporada i completa aquesta 
temporada un repòquer de títols espec-
tacular, amb les corones de campiona 
de Catalunya de BTT en les modalitats 
de cross country i marató, Campiona de 
l’Open d`Espanya i Campiona d`Espanya 
absoluta de cross country. 
Al marge de la classificació de les cate-
gories Elit, un dels ciclistes més brillants 
del GP Massi de Calaf va ser Ever Ale-
jandro Gómez, corredor sots-21 que, a 
banda de liderar amb contundència la 

seva classe, va escalar fins el setè lloc 
de la general, per davant de corredors 
d’entitat com Cristofer Bosque o Umbert 
Almenara.
Diego Latasa, per la seva banda, li va 
prendre la primera posició entre els 
sots-23 a David Lozano, que no va tenir 
un bon dia i es va quedar amb la 14a. 
plaça general. Als Màster 30, Fèlix Mar-
tínez va superar per una escassa renda 
de 48 segons a Francesc Xavier Carnicer. 
Brillant actuació d’ Adrià Noguera, que 
va aconseguir un incontestable triomf 
entre els Juniors, amb un avantatge 
superior als quatre minuts. Sense sor-
preses a la categoria Màster 40, amb el 
campió d’Europa Francisco Javier Sala-
mero erigint-se en clar dominador de la 
prova.
Jordi Quintanas també va endur-se una 
gran victòria entre els cadets, i José Luis 
Morales va haver de treballar de valent 
per defensar la primera plaça Màster 50 
de les escomeses de Josep Palomino. 
Acabant amb el repàs per categories, 
cal esmentar la primera plaça de Judith 
Forés a fèmines cadet i la clara victòria 
d’Ambisist a la classificació per equips.
El GP Massi Copa Catalana Internacional 
acomiadarà la temporada 2010 el proper 
3 d’octubre, en el marc de la fira dels 
esports d’aventura i oci a l’aire lliure 
Outdoor Sports Experience que es cele-
brarà al costat del Palau Sant Jordi, a 
Montjuïc.

Un total de 163 corredors, 
al GP Massi de BTT celebrat a Calaf

Calaf va viure un gran espectacle de BTT.

campionat d’Igualada i comarca.
Es tracta del clàssic campionat oficial 
que corona el millor de la comarca i que 
aquest any amb la 24a. edició tindrà de 
nou molta igualtat i emoció.
El torneig és obert a qualsevol jugador 
que jugui a la comarca de l’Anoia i no cal 
ser federat per optar a ser-ne el campió 
o la campiona. El campionat és juga de 
divendres a diumenge i tothom jugarà 
mínim de 3 partits en 3 categories mas-
culines i 2 de femenines. 
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Ignasi Costa.- 
El Club Atlètic Igualada, en col·laboració 
amb el Patronat Municipal d’Esports 
d’Igualada, organitzen aquest diumenge 
26 de setembre 2010, a partir de les 8,15 
h. del matí (1a. Cursa de BTT), de les 8,30 
h. del matí (Caminada popular), i de les 
9,30 h. del matí (Cursa de Muntanya),  
la 7a. edició de la Cursa de Muntanya, 
Caminada popular i 1a. Cursa de BTT de 
la Fira de Setembre d’Igualada.
La prova, que constarà d’un recorregut 
de muntanya amb la sortida i l’arribada 
situades a l’Estadi Atlètic Municipal 
d’Igualada, té enguany la novetat de 
la 1a. edició de la Cursa de BTT -Bici-
cleta de muntanya-, amb un recorregut 
aproximat de 31,500 Km. per als partici-
pants en aquesta modalitat.
El recorregut per als participants en la 
cursa pels corredors i caminants serà 
de 19,500 Km., i transcorrerà com en 
les edicions anteriors, per la zona de 
la muntanya de la Tossa de Montbui i 
rodalies, essent el preu d’inscripció per 
les 3 modalitats de la prova (BTT, correr i 
caminar),  de 12 euros fins aquest diven-
dres 24 de setembre.  El dia de la cursa, 

Diumenge, gran matinal atlètica, 
popular i de BTT a Igualada

el preu d’inscripció serà de 15 euros.  Els 
circuits estaràn degudament senyalit-
zats, amb cintes de color blau pels cami-
nants i corredors, i de color vermell pels 
participants en BTT.  És obligatori l’ús de 
casc reglamentari per la prova de BTT, i 
de motxila per caminar.
Pel que fa a la cursa atlètica, hi haurà 
premis en metàl·lic de 150 euros pel 
primer/primera classificats de la gene-
ral masc. i fem. de la prova, 90 euros pel 
segon/a classificats, i 60 euros pel 3r. i 
3a. classificats de la general absoluta de 
la prova.  A més, s’entregaran trofeus als 
3 primers/eres de la general, i de cada 
categoria masc. i fem. Els que tinguin 
premi en la general, no el tindran en la 
categ. corresponent.
Pel que fa a les curses de BTT i la cami-
nada, tindran trofeu els tres primers/
eres. de la general, i els tres primers /
eres. de cada categoria. Els que tinguin 
premi en la general no el tindran en la 
categ. corresponent. 
Hi haurà samarreta tècnica al·legòrica 
de la cursa per a tots els atletes classifi-
cats a l’arribada, amb un tiquet per a la 
botifarrada.  Hi haurà servei de vestidor, 

guarda-roba i dutxes a l’arribada. També 
hi haurà servei de guarderia. La botifa-
rrada serà gratuïta per als participants 
en les 3 modalitats de cursa, i al preu 
de 4 euros per als acompanyants, amb 
tiquets a la venda el dia de la cursa.
La informació per fer les inscripcions es 
pot trobar a la pàg. web del C.A. Igua-
lada: www.clubatleticigualada.com i es 
poden fer també al Patronat Municipal 
d’Esports igualadí, fax 93/8036258, tel. 
informació 93/8054210, i a Marathon 
Esports, tancant-se el divendres 24 de 
setembre, o quan s’arribi als 300 parti-
cipants. Caldrà fer la formalització de 
la inscripció feta per tel., fax o internet, 
mitjançant  ingrés al cte. de IBERCAJA 
núm. 2085-8341-04-0330063532 –Av. 
Balmes, 75 - Igualada.  Cal portar el res-
guard de l’ingrés el dia de la cursa. Es 
poden recollir butlletes d’inscripció a 
l’Estadi Atl. Municipal.
Recordem que aquesta 7a. Cursa de 
Muntanya i Caminada Popular, i la 1a. 
Cursa de BTT del proper diumenge, 
forma part dels actes oficials de la 57a.
Fira Multisectorial d’Igualada.

Noemí Moreno (CAI), en el campionat 
d’Espanya de mitja marató a Sagunt
I.C.- L’atleta del C.A. Igualada Noemí 
Moreno, va participar el passat dissabte, 
18 de setembre en la 25a. edició de la 
Mitja-Marató de Puerto Sagunt (Valèn-
cia), que es va dur a terme conjunta-
ment amb la 19a. edició del Campionat 
d’Espanya Absolut de Mitja-Marató, amb 
la participació de destacats atletes del 
fons estatal, i en la que es classificaren 
un total de 1.440 atletes.
Noemí Moreno es va classificar en 29a.
posició general femenina, amb un regis-
tre de 1h. 33 m. 27 seg., en una bona 

actuació de la igualadina, que va fer 
lesionada els darrers 5 km..
Va dominar la prova Fatima Ayachi (Elio-
croca) amb 1h. 13 m. 16 seg., i Azuzena 
Díaz (CAP.Alcobendas), 2a. femenina 
general, es va proclamar campiona esta-
tal amb 1h. 13 m. 33 seg..
En masculins, es va imposar Younes 
Ait Hadi (A.D.Marathon) amb 1h. 04m. 
40 seg., seguit del català José Ríos 
(C.A.Manresa) 2.n. general i Campió 
estatal amb 1h. 04m. 46 seg.

Anna Noguera, durant la prova a Barcelona.

Atletes del CAI a la Cursa de la  Mercè 
de Barcelona
I.C.- El passat  19 de setembre, diu-
menge, es disputava a Barcelona la 32a. 
edició de la Cursa de la Mercè, sobre un 
recorregut de10 km., i que va ser domi-
nada pels atletes del F.C. Barcelona
Pol Guillén, amb 30’04”, i la manresana 
Txell Calduch, entrant 61a. general amb 
35’13”.    
Entre un total de 9.910 atletes classifi-
cats, hi van participar 14 atletes del C.A. 
Igualada, sobresortint la 86a. posició del 
capelladí Antoni Vilches, amb 35’52”.
Els 14 corredors del CAI, assoliren les 
classificacions i registres següents:

86è. Antoni Vilches    35’52”
118è. José Ant. Fernández 36’25”
226è. Joaquín Grados 38’04”
258è. David Sevilla 38’21”
435è. Camilo Grados 39’41”
785è. José García 41’46”
883a.  Aida Solà 42’16” 
897è. Antoni Jorba 42’19” 
901è.  Manel Alcalà 42’19” 
1.434è.  Santiago Navarro 44’09”
1.579è.  Luciano Grados 44’36”
1.605è.  Iago Esteve 44’38” 
2.499è.  Wenceslao Martínez   46’58” 
5.444è.  Jordi Bonaventura 53’13”

Medalles per a Lluís Marimón i Jordi 
Fernández en proves de veterans
I.C.- Tres atletes del C.A. Igualada par-
ticipàren el passat cap de setmana als 
Campionats de Catalunya de Combi-
nades per Veterans, i 1r. Campionat de 
Catalunya de Pentatló de Llançaments, 
que es van dur a terme a les pistes de 
Cambrils.  Els atletes del CAI assoliren 
una medalla d’or i una de bronze, en una 
destacada actuació global.
El vilanoví LLuís Marimón va assolir la 
medalla d’or en categ. M-80 en la Pen-
tatló de Proves Combinades, en una 
molt bona actuació, amb una puntuació 
de 1.058 punts, assolint els seguents 
parcials en les cinc proves de la com-
binada: salt llargada: 2,21 m./ llançam. 
de javelina: 9,04 m. /200 m.ll.: 40”47 /
llançam. del disc: 9,76 m. /ab. en 1.500 

m.ll.. Total 1.058 punts. 
Jordi Fernàndez Patiño era 3r. i medalla 
de bronze en categ. M-40 en el 1r. Camp. 
de Catalunya de Pentatló de llançaments 
- Trofeu Josep M.ª Vives, també en una 
brillant actuació, amb un total de 1.964 
punts, i assolint els seguents parcials en 
les 5 proves de la combinada:  martell: 
18,66 m./ pes: 9,75 m./ disc: 28,13 m./ 
javelina: 36,02 m. / martell pesat: 6,76 
m.. 
Pedro Pulido va retirar-se per lesió en les 
proves combinades, en categ. M-45, en 
la prova dels 200 m.ll., després de saltar 
4,54 m. en llargada, i llançar 21,19 m. 
en javelina, no finalitzant la competició 
pels motius indicats.

Anna Noguera, tercera a la Triatló 
de la Dona a Barcelona
Aquest passat diumenge, 12 de set-
embre, es va disputar la primera triatló 
exclusivament dedicada a la dona. Orga-
nitzada per la gran triatleta olímpica 
Pilar Hidalgo, la prova es va celebrar al 
llac del del Parc de l’Espanya Industrial 
i els seus voltants. Prop de 300 dones es 
van donar cita per afrontar les distàncies 
de 200 metres nedant, 8 km en bicicleta 
de carretera i 2 quilòmetres corrents.
La guanyadora de la prova va ser la 
Meritxell Gonfaus que creuava la línia 
d’arribada en 29:52. L’atleta júnior, Anna 
Noguera, del CAI Triatló Petromiralles 
aconseguia unes brillants 3a i 2a posició 
en la classificació general i en la de júnior 
respectivament. Amb aquesta magnífica 
actuació, l’atleta igualadina no deixa de 
confirmar la seva gran progressió i el seu 
esperançador futur.
Per altra banda, ll’11 de setembre passat, 
coincidint amb la Diada Nacional de 
Catalunya, es va disputar la 21a Triatló 
Sprint de San Vicenç de Castellet, una 
de les més antigues de Catalunya i que 
com a particular té que la natació es dis-
puta a la piscina. Per part dels triatletes 
del CAI Triatló Petromiralles van partici-
par Víctor Gutiérrez, amb un temps de 
1.08.17 quedant 8è a la categoria elit, i 
Toni Salanova, amb un temps de 1.18.30. 
quedant 4t a la categoria V2.

Triatletes anoiencs a Tossa de Mar
Aquest dissabte 18 de setembre es va 
celebrar el III triatló de Tossa de mar, la 
tercera de les 4 etapes del circuit  Asics  
Triathlon-Sèries i una de les mes espe-
rades de la temporada per la duresa del 
tram ciclista.  Però la forta pluja caiguda 
durant la nit abans en la baixada de Sant 
Grau va fer que es tingués que suprimir 
el sector de ciclisme del triatló, deixant 
impracticable i molt perillós aquell tram. 
Dels 780 inscrits, finalment  603 triatle-
tes van acabar aquesta “ aquatló”, i  el 
bon temps va acompanyar el desenvolu-
pament de la prova, que va consistir en 
1.500m de natació, seguits de 10km de 
cursa a peu. Amb la mar força moguda 
i bruta els 1.500 metres  de natació van 
consistir en 2 voltes  de 750m, amb sor-

tida a l’arena inclosa, i la carrera a peu 
van ser 3 voltes de 3,3km. Els guan-
yadors de la prova van ser el Manresà  
Xavier Llovet del Club Triatló Manresa 
amb un temps de 0:55:37 , i en dones la 
Vasca Aintzane Argaiz amb un temps de 
1:09:28.
Pel que fa als components del C.A Igua-
lada Triatló-Petromiralles i van participar  
l’Elena i el Jose Roque. Elena Barlabé va 
acabar en una meritòria 6ª posició,  amb 
un temps de 1:16:25 i on està lluitant 
per tenir  un lloc  al podi de les Triathlon-
Sèries la setmana que ve. I el  Jose Roque 
Rios que també va fer un molt bon resul-
tat quedant el  260é, amb un temps de 
1:14:26. La setmana que ve i haurà  la 
última de les 4 etapes de les Asics Tria-
thlon-Sèries que serà a Salou.

La Triatló Infantil d’Igualada, a punt
El proper 25 de setembre es disputarà 
a Igualada la 9a edició del Triatló Infan-
til d’Igualada. La prova, organitzada pel 
CAI Triatló Petromiralles, comptarà amb 
una nombrosa participació de joves tria-
tletes vinguts d’arreu de Catalunya. 
La prova tindrà lloc en el marc de la zona 
esportiva de les Comes. Natació: a la Pis-
cina de les Comes. Ciclisme: en circuit 
tancat al trànsit, prop del Poliesportiu.  
Volta A: aproximadament 1,2 km. per 
volta. Volta B: aproximadament 1,9 km. 
per volta. Cursa a peu: en circuit tancat 
al trànsit, pels voltants del Poliesportiu, 
aproximadament 1 km. per volta.  

La jornada començarà a partir de les 9,45 
amb l’explicació prèvia de la cursa cadet/
infantil i la posterior prova. A les 11, 
aproximadament, es donarà l’explicació 
de la cursa aleví/benjamí per, tot seguit, 
començar la corresponent prova. A 
l’acabar, es farà el lliurament d’obsequis 
per tots els triatletes, lliurament de tro-
feus als 3 primers en cada categoria 
(femenina i masculina), i als 3 primers 
en cada categoria (femenina i mascu-
lina) classificats dins els Jocs Escolars 
(alumnes d’escoles i instituts  de l’Anoia). 
Finalment, es realitzarà un sorteig de 
material. 
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Els dies 18 i 19 de setembre es va cele-
brar a Súria la cinquena prova puntuable 
per al campionat d’Espanya d’enduro, on 
el pilot del Moto Club Igualada Armand 
Monleón va aconseguir el primer podi 
de la temporada.
La carrera va tenir dos dies molt diferents 
de competició, el dissabte la meteo-
rologia va jugar males cartes amb una 
intensa pluja que va complicar moltíssim 
les especials. Aquesta situació va afavo-
rir clarament als pilots estrangers, més 
acostumats a aquest tipus de terreny. 
Així ho demostrà Bartosz Oblucki, mar-
cant un ritme frenètic durant tota la jor-
nada. L’Odenenc Armand Monleón va 
protagonitzar una de les millors actua-
cions de la temporada, aconseguint el 
tercer esglaó del podi en la difícil catego-
ria de Enduro 2, acompanyat pel vigent 
tricampió mundial Ivan Cervantes i el 
finés Juha Salminen. “Des de la primera 
especial he estat molt a gust a sobre la 
meva Yamaha 450cc, he gaudit en cada 
una de les especials i això es reflecteix en 
els cronos. És increïble estar en el podi al 
costat d’aquests dos grans campions del 
món, una sensació espectacular”.
El diumenge va ser una carrera ben dife-
rent. El sol va assecar les especials consu-
mint l’aigua que les cobria. L’organització 
va decidir de fer passar el ral·l per les 
trialeres, anul·lades durant el dissabte a 
causa de la forta pluja. Així la carrera fou 
més llarga i tècnica. L’ Armand va donar 
un gran rendiment aconseguint la cin-
quena plaça d’Enduro 2.
Ara està centrat en l’última carrera del 
mundial a França, que correrà els dies 25 
i 26 de setembre a Noiretable, on està 
lluitant per mantenir-se dins el Top 10 
mundial en la seva categoria. 

Bon paper a Grècia i Turquia
Durant els dos últims caps de setmana 
els millors pilots d’Enduro s’han reunit a 
Serres (Grècia) i a Fethiye (Turquia) per 
participar en dues des les proves del 
campionat del món de l’especialitat, on 
el pilot del Moto Club Igualada, Armand 
Monleón, hi va participar obtenint 
excel·lents resultats.
Dues carreres marcades per el calor 
asfixiant i la pols. Condicions extremes 
que els pilots van haver de suportar 
durant més de 8 hores de carrera per dia 
de competició. Tot i ser condicions molt 
dures, els pilots van donar tot el seu 
potencial en les especials marcades per 
les organitzacions. Sota la supervisió de 
Giovanni Sala, es van marcar uns cross 
test molt ràpids, i uns enduro i extrem 
tests tècnics que oferien un gran espec-
tacle.
Per preparar aquestes carreres, l’Armand 
va canviar el seu mètode d’entrenament: 
“Sabíem que tant a Grècia com a Turquia 
la calor seria determinant, per això, des-
prés de les carreres de Polònia i Eslo-
vàquia vàrem començar a entrenar als 

Podi per a Armand Monleón en la 1a 
jornada del campionat d’Espanya

migdies, quan les temperatures eren 
més altes, per adaptar el meu cos a tre-
ballar en un clima que et desgasta molt 
més ràpid. Han estat dos mesos durs, 
sense vacances, però estic molt content 
perquè he aconseguit uns resultats molt 
bons”
Després d’aquestes carreres, el pilot de 
Yamaha ha entrat entre els 10 millors 
pilots del món en la seva categoria. Ara 
però, està centrat en la última carrera del 
mundial a França, i en les dues últimes 

del campionat d’Espanya a Súria i a Palo-
mares. “Estic impacient per participar en 
aquestes carreres, mica en mica he anat 
agafant ritme i tinc ganes de tancar la 
temporada amb bons resultats” 
Com sempre, l’Armand vol donar les 
gràcies a tots els seus espònsors en 
especial al Moto Club Igualada, Assegu-
rances Gumà, Original Buff ,Centre Clínic 
Rihuma, O. Pons team i a la gent que el 
recolza en aquesta temporada.

Armand Monleón, durant la prova de Súria.

Diumenge, la llegendària
Pujada a les Maioles

Josep Maria Vidal.- 
Un any més arriba la tradicional pujada 
anoienca de l’esport de les quatre rodes, 
la Pujada a les Maioles, puntuable pel 
Campionat de Catalunya de Muntanya 
organitzada per Moto Club Igualada.
Les verificacions administratives i tècni-
ques es faran demà dissabte a partir de 
2/4 de cinc de la tarda a les instal·lacions 
d’Auto Anoia concessionari Citroën a 
l’avinguda Mestre Montaner, 88 de la 
nostra ciutat, que és el principal patro-
cinador de la prova.
S’espera la participació de més d’una 
trentena de pilots, entre els quals hi 
haurà els millors especialistes catalans 
de l’especialitat i també diversos pilots 
anoiencs de Moto Club Igualada. Ahir 
dijous al vespre estava previst, una 
vegada tancada l’edició d’aquest periò-
dic, fer pública la llista oficial d’inscrits i 
com dèiem està previst que siguin forces 

els pilots d’Igualada i comarca que tot i 
la crisi que ens envolta actualment, facin 
un esforç econòmic per tal de poder 
participar en l’única prova esportiva en 
carretera tancada que es disputa al llarg 
de l’any a la nostra comarca.
Les dues pujades d’entrenaments ofi-
cials es faran aquest diumenge a partir 
de 2/4 de deu del matí i les dues puja-
des de carrera a partir de 2/4 d’una del 
migdia i el repartiment de premis serà a 
les quatre de la tarda.
Tot a punt doncs per una nova edició 
de la llegendària Pujada a les Maioles i 
que tant com ens deia el president del 
comitè organitzador i ànima mater de la 
Pujada Enric Ruiz és molt important  que 
els espectadors respectin en tot moment 
els consells dels comissaris per la seva 
pròpia seguretat i pel bon desenvolupa-
ment de la prova.
Més info a l’Especial Fira d’Igualada

Demà es celebra a Montbui la 22a. 
Festa de l’Esport

Aquest proper dissabte tindrà lloc a les 
piscines d’estiu de Montbui la 22a edició 
de la Festa de l’Esport de Montbui. La 
gala, que serà presentada pel perio-
dista anoienc Aitor Centelles, inclourà 
diferents actuacions musicals (dansa, 
spinning, etc.). En primer lloc es farà el 
lliurament del premi als finalistes esco-
lars. En aquesta categoria són finalistes 
Iker Hernández i Alba Cespedosa (AMPA 
CEIP A. Gaudí); també Evelin Rico i Marta 
Villar (AMPA CEIP Garcia Lorca); Bernat 
Albors i Jordi Riera (AMPA CEIP Mont-
bou), així com Clara Guerrero i Paula 
Moreno (AMPA IES Montbui). 
A continuació es lliurarà el premi als fina-
listes foranis, que en aquesta ocasió són: 
el marxador Javier González Cobacho 
(CAI), la marxadora María Vasco Gallardo; 
el jugador de futbol Xavier Pérez (que ha 
jugat a Hong Kong i Indonèsia); la gim-
nasta Raquel Cañizares (CR San Roque); 
la també gimnasta Sonia Gutierrez (Club 
Aula de Cultura Física); Carlos Brillo (Tai-
jitsu) i l’atleta Sheila Avilés (CAI). 
Tot seguit es repartiran les distincions 
als finalistes d’entitats, que en aquesta 
ocasió són. Pel Club Futbol Sala Montbui 
es presenten Daniel Fernández i David 
Cano; per la UE Sant Maure Bernat 
Benito i Carlos Martínez; pel Club Tennis 

Montbui José Manuel Cañizares i Carlota 
Fàbregas. Pel que fa al Club Tennis Taula 
Montbui es presenten com a finalistes 
José Masip i José Ortego. El Club Hand-
bol Montbui presenta enguany a Isabel 
Manzano i a Gisela Lozano. De la seva 
banda, el Club d’Escacs Montbui té com 
a finalista a Sergi Roca. El Club Esportiu 
Montbui presenta a Ainoa Crespo i Mar-
tina Segalà. Pel que fa a l’Hoquei Club 
Montbui, els finalistes són Basili Solà i 
Jordi Mellado. Al CFS Esports Garcia els 
candidats són Juan Majada i Javier Gon-
zález. El Club Petanca Montbui presenta 
com a finalistes a José Manuel Márquez i 
Francisco Sánchez. L’AE Vista Alegre pro-
posa a Daniel González i a Egdar Maetin. 
De ña seva banda, el Moto Club Montbui 
proposa com a finalistes a Lluc Miquel i a 
Mireia Conde i el Club de Futbol Montbui 
a Lluis Fanega i a Gerard Trilla.
A continuació es durà a terme el lliura-
ment d’una dotzena de mencions espe-
cials i clourà l’acte amb el veredicte final 
per decidir els finalistes escolars, entitats 
i foranis. 
Els tiquets per assistir a aquesta nit-gala 
de l’Esport montbuienc, al preu de 10 
euros, es poden adquirir a l’ajuntament 
de Montbui i a l’Espai de Salut i Esport 
Mont-aQua.

Guanyadors de l’edició 2009 de la Festa de l’Esport.
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Per horari i visites:
Tel. 691 578 913 (tardes)

o benetaplanell@hotmail.com

Visites guiades

ESMORZARS I BERENARS 
DE FORQUILLA I GAVINET

• Lloguer d’espais.
(capacitat 50 persones)

( Consulteu codicions.
Pressupost a mida)

acupuntura
fisioteàpia
homeopatia
osteopatia
quiromassatge
coaching
naturopatia
kinesiologia
flors de bach
psicologia
reflexologia

Tractament de:
lesions musculars, traumatismes, 
artrosis, fibromiàlgia, estrès, ansietat,
al·lèrgies, infertilitat, obesitat, etc...

Av. Barcelona, 178 - Igualada • 08700
info@gessami.net • tel. 938 03 58 26

teràpies naturals



Cultura  
WWW.VEUANOIA.CAT

Llibres
Lluís Anton Baulenas va ser a 
la Biblioteca

Teatre
"El meu nom és Rachel Corrie" a 
l'Ateneu

Teatre infantil
Teatro Arbolé presenta "Los 
tres cerditos" a l'Aurora

WWW.VEUANOIA.CAT
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
24 de setembre de 201024

Onze municipis anoiencs participen a les 
Jornades Europees del Patrimoni
ANOIA / LA VEU
Durant aquest cap de setmana, des 
d’avui divendres i fins diumenge, se cele-
bren les jornades europees del Patrimo-
ni arreu de Catalunya. Durant aquests 
tres dies s’ofereixen més de 480 activi-
tats culturals gratuïtes a més de 200 mu-
nicipis, que van des d’exposicions fins 
a presentacions de llibres, passant per 
conferències, balls i àpats d’època, visi-
tes teatralitzades, contes, concursos de 
fotografia, rutes a peu, tallers i jornades 
de portes obertes.
Calaf, Calonge de Segarra, Capellades, la 

Llacuna, Igualada, Piera, la Pobla de Cla-
ramunt, Rubió, Sant Martí de Tous, Sant 
Pere Sallavinera i Santa Margarida de 
Montbui són els municipis anoiencs que 
participen enguany en aquestes Jorna-
des Europees del Patrimoni.

Les Jornades Europees del Patrimoni 
(JEP), que se celebren a nivell internaci-
onal amb el suport del Consell d’Europa 
des de 1991 i que a Catalunya organitza 
el Museu d’Història de Catalunya, prete-
nen fomentar el coneixement i respecte 
pel patrimoni cultural i artístic amb acti-

vitats als monuments, jaciments arque-
ològics, museus i col·leccions d’art de 
Catalunya. Les Jornades compten amb 
la participació de moltes institucions del 
país i es desenvolupen a 204 municipis 
de Catalunya que organitzen activitats 
de tot tipus. 
L’augment de participació a Catalunya 
ha estat espectacular si tenim en compte 
que en la primera edició de les JEP l’any 
1991 es van fer tan sols 19 activitats a 14 
municipis. Catalunya organitza de llarg 
més activitats que la resta de l’Estat. 
Les JEP van néixer l’any 1991, quan el 

Consell d’Europa va decidir recollir, apa-
drinar i ajudar a difondre una iniciativa 
que ja desenvolupaven alguns països 
del centre d’Europa. 
El paper del Consell d’Europa ha estat 
decisiu per aconseguir que els 11 països 
(Catalunya entre ells) que organitzaren 
les primeres JEP, es convertissin en 43 
al cap de només 12 anys. Les JEP cons-
titueixen avui dia l’activitat cultural més 
estesa i més important que se celebra 
a Europa a nivell cultural i patrimonial, 
amb la participació de milions de per-
sones. 

Les JEP són possibles gràcies a la parti-
cipació de tot tipus d’institucions públi-
ques (com Ajuntaments, Consells Co-
marcals, museus, arxius...) i associacions 
i entitats cíviques de tot Catalunya. 
L’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques (ACMC) i  la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya (FMC) han esdevin-
gut co-organitzadors de les JEP al nostre 
país juntament amb el Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya, que les coor-
dina a través del Museu d’Història de 
Catalunya.  

CALAF
- Descobreix els orígens de Calaf
Visita guiada pel centre històric de Calaf 
per conèixer el castell, les muralles i por-
tals, les esglésies i la plaça porticada (de-
clarada Bé Cultural d’Interès Nacional). 
Us explicaran els orígens històrics de la 
vila i del seu famós mercat. Descobrireu 
perquè sense Calaf no hi hauria hagut 
“pessetes”.

CALONGE DE SEGARRA
- Un recorregut del patrimoni medie-
val de Calonge de Segarra
Amb motiu del mil·lenari del castell de 
Calonge s’ofereix un petit itinerari pel 
patrimoni arquitectònic, artístic i històric 
de l’Edat mitjana a Calonge de Segarra. 
Es visitarà l’església romànica de Santa 
Fe, les restes del castell de Calonge i el 
collet de la Forca.

CAPELLADES
- Taller de paper fet a mà
Aquesta és una activitat que ofereix el 
Museu Molí Paperer. És un taller que es 
pot fer quan acaba la visita guiada al 
Museu i en el qual cada participant ela-
bora el seu propi full de paper.
- Visita a l’Abric Romaní i taller de pre-

història
Ara fa entre 75.000 i 40.000 anys els 
grups caçadors recol·lectors neander-
tals varen establir els seus campaments 
a l’Abric Romaní. Amb la seva visita des-
cobrireu com eren i com vivien aquests 
grups neandertals i coneixereu les tècni-
ques d’excavació arqueològica.

IGUALADA
- Visita guiada al Museu del Traginer - 
Col·lecció Antoni Ros.
Selles, guarniments, carros, carruatges i 
objectes d’antics oficis relacionats amb 
els traginers, recollits per difondre el fet 
traginer a Igualada i a l’Anoia.

- Seguint els passos dels romans fins 
la vil·la romana de l’Espelt
Proposem una caminada sortint des 
d’Igualada cap a al vil·la romana de l’Es-
pelt per conèixer un dels vestigis romans 
més importants de l’Anoia.

- Cal Boyer i Cal Granotes: els edificis 
industrials del Museu
Una visita per conèixer les seus del Mu-
seu de la pell com a  edificis industrials: 
Cal Boyer, fàbrica tèxtil cotonera del 
segle XIX i Cal Granotes, adoberia prein-
dustrial del segle XVIII.

LA LLACUNA
- Visita guiada al jaciment arqueolò-
gic de Valldecerves
És un conjunt pictòric realitzat sobre el 
cingle, en una petita balma, que divisa 
el torrent d’Estanella, en el qual són cla-
rament visibles la representació d’una 
cabra similar a la capra pyrenaica hispà-
nica (tinta plana de color vermell fosc) i 
possiblement un arquer, una dona asse-
guda, amb faldilla acampanada (tintes 
planes uniformes de color vermell vi) i 
un animal amb banyes, similar a un cér-
vol. Es poden datar entre els anys 3.500 
a.C.

PIERA
- Visita guiada i exposició: 100 anys de 
l’església de Ca n’Aguilera.

LA POBLA DE CLARAMUNT

- Visita guiada al castell de Claramunt
El castell de Claramunt és el principal 

atractiu arquitectònic i turístic de la Po-
bla de Claramunt. Data del segle X i se 
situa dalt d’un turó des del qual hi ha 
una magnifica vista de l’entorn natural 
que l’envolta.

RUBIÓ
- Visita a l’església i al retaule d’estil 
gòtic

SANT MARTÍ DE TOUS
- Visita a la masia Aubareda
Aquest any Sant Martí de Tous celebra 
els seus 1.050 anys com a poble. Coin-
cidint amb aquesta fita volem visitar la 
masia d’Aubareda, que té els mateixos 
anys.

SANT PERE SALLAVINERA
- Visita guiada al castell de Boixadors
Durant tot el dia es faran visite guiades 
al castell d’origen medieval. Es podran 
visitar les restes del castell i de l’església 
romànica.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
- Anem al molí
Visita guiada i teatralitzada als molins fa-
riners. Recreació del procés de mòlta del 
blat per transformar-lo en farina.

- Tast de dracs
Experimentem les sensacions que viu 
un portador de drac de correfoc. Ame-
nitzaran el tast els tabals i grallers del 
grup de dracs i diables de Santa Marga-
rida de Montbui.
- Portes obertes al conjunt monumen-
tal de la Tossa de Montbui
Visita guiada al conjunt monumental de 
la Tossa de Montbui. L’església preromà-
nic de Santa Maria i la torre de defensa 
del segle X formen un dels conjunts 
monumentals més importants de la co-
marca.

- Visita a l’Ateneu Cultural i Recretatiu
Jornada de portes obertes a un dels 
edificis emblemàtics de Montbui, d’estil 
noucentista i recentment remodelat.
- Visita guiada a l’església parroquial 
de Santa Margarida.
Visita guiada a l’església de Santa Mar-
garida, edifici del segle XVII amb inte-
ressants mostres de gòtic final i barroc 
inicial, importantíssima tela i on destaca 
la làpida sepulcral dels comtes de Pla-
sència.

LES PROPOSTES
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TEATRE / LA VEU
Aquest diumenge, dia 26 de setembre, 
a les 7 de la tarda es presenta al Teatre 
Municipal l’Ateneu El meu nom és Rachel 
Corrie, una producció, dirigida per Mi-
kel Gómez de Segura i interpretada per  
Marta Marco.
El meu nom és Rachel Corrie és una histò-
ria real, dura i emotiva, que neix a partir 
del diari personal, les cartes i els escrits 
d’aquesta activista nord-americana, de 
23 anys. L’any 2003 la seva història va 
donar la volta al món quan va morir en-
vestida per una excavadora de l’exèrcit 
israelià. Corrie feia d’escut humà a Pa-
lestina, a la Franja de Gaza, en la lluita 
per la defensa dels drets civils. Els escrits 
d’aquesta jove expliquen les seves vi-
vències a Gaza, el dia a dia amb els pa-
lestins i com sobreviu el poble en plena 
guerra. Tot plegat barrejat amb els co-
mentaris que ella mateixa feia a la seva 
parella o als seus familiars. “Hem entrat 
en la seva privacitat, a través de les car-
tes i reflexions que ella enviava a la seva 
família”, ha explicat l’actriu Marta Marco 
qui s’ha mostrat molt contenta d’aques-
ta gira per terres catalanes, que compta 
amb el suport de la Diputació de Barce-
lona. Tot i això ha reconegut que és una 

història molt dura i reconeix que per a 
moltes persones pot resultar difícil en-
trar a un teatre per topar-se amb una 
història d’aquestes característiques.
L’adaptació teatral dels textos de Corrie 
l’han duta a terme la dramaturga Katha-
rine Viner i Alan Rickman, actor anglès 
de llarga carrera internacional al cinema 
i famós per ser posseïdor d’una veu per-
sonalíssima. L’obra es va estrenar al Ro-

yal Court Theatre de Londres l’abril de 
2005 i assolí els premis de millor director 
i millor obra del Theatregoers’ Choice 
Awards, en els quals compta, essenci-
alment, l’opinió del públic.  L’obra s’ha 
pogut veure en diferents països, amb un 
gran èxit, i la crítica ha destacat que, més 
enllà de la reivindicació i la polèmica, és 
un text colpidor, fet amb l’estómac i amb 
la intel·ligència.

Diumenge, “El meu nom és Rachel 
Corrie” a l’Ateneu

TEATRE / LA VEU
Aquest cap de setmana és el torn dels 
més petits al Teatre de l’Aurora. La  vete-
rana companyia Teatro Arbolé de Sara-
gossa, amb més de 30 anys damunt els 
escenaris, hi presentarà en castellà una 
versió del conte popular Els tres porquets 
per a nens i nenes d’entre 2 i 5 anys. Ja 
n’han fet més de 500 representacions i 
han embadalit milers d’infants d’arreu 
de l’Estat amb els seus titelles de bastó 
i fils divertits, entranyables i originals 
i amb unes melodies alegres i rítmiques.  
Un dels atractius de l’espectacle són els 
titelles de taula de bastó i fils que el ti-
tellaire manipula i articula en solitari. 
L’enginy dels titelles s’acompanya de la 
bellesa dels personatges i d’una esceno-
grafia i posada en escena molt acurades. 
Les representacions de Los Tres Cerditos 
es faran el dissabte 25 i el  diumenge 
26 de setembre a les 19h.  Les entrades 
(7 € adults; 5 € nens) es poden adquirir 

a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la 
plaça de Cal Font) una hora abans de 
cada funció. També es poden reservar 
prèviament trucant al 93 805 00 75 o bé 

a través del correu electrònic, escrivint 
a reserves@teatreaurora.cat. Més infor-
mació a www.teatreaurora.cat.   

Teatre per a infants amb “Los tres 
cerditos”, a l’Aurora

LITERATURA / LA VEU
L’escriptor Lluís-Anton Baulenas es va 
trobar dijous amb una quarantena de 
persones dels clubs de lectura de la 
Biblioteca Central d’Igualada, per com-
partir amb ells trames i personatges de 
la novel·la que li va valer el Premi Sant 
Jordi, El nas de Mussolini. La tertúlia va 
ser possible gràcies a la col·laboració de 
la Institució de les Lletres Catalanes.
Els lectors van aprofitar per preguntar a 
Baulenas els dubtes que els havia sugge-
rit la lectura d’aquesta novel·la històrica 
ambientada en la dictadura de Primo de 
Rivera. Aquesta vessant històrica dels lli-

bres de Baulenas va ser un dels aspectes 
més comentats a la tertúlia. En acabar la 
trobada l’autor va dedicar alguns llibres 
als assistents i va fer entrega a la Biblio-
teca de diversos llibres seus traduïts en 
altres llengües, com un exemplar de Per 
un sac d’ossos en italià.
L’escriptor Emili Teixidor serà el proper 
convidat a la tertúlia dels clubs de lec-
tura d’adults de la Biblioteca, el proper 
30 de setembre. Els lectors comentaran 
amb ell la novel·la Pa negre, en un acte 
que també serà possible gràcies a la Ins-
titució de les Lletres Catalanes.

Josep Anton Baulenas va ser 
a la Biblioteca central

POESIA / LA VEU
Demà dissabte 25 de setembre a les 8 
del vespre a l’Adoberia, C/del Rec, 15 
d’Igualada, el poeta Ernest Farrés reci-
tarà poemes del seu llibre  Edward Ho-
oper (Viena Edicions, 2006) inspirat en 
el pintor nord-americà. El poemari es va 
traduir el 2009 a l’anglès i es va presen-
tar aquesta primavera al PEN Festival de 
Nova York, i a finals d’aquest any aparei-

xerà en italià.
La ballarina Mònica Esteve acompanya-
rà amb dansa el recital amb música de 
l’època.
Un tarda hopperiana amb poesia, músi-
ca, dansa i imatges centrada en la Nord-
Amèrica de la primera meitat de segle 
XX.
Acte organitzat per Paranoia Accions, i 
amb la col·laboració de l’Adoberia.

Poesia i dansa a l’Adoberia

HISTÒRIA / LA VEU
Abans anar a escola era una altra cosa. 
Les aules, els professors, els materials 
d’estudi, la disciplina a classe... Tot era 
diferent. Amb l’objectiu de recuperar la 
memòria històrica d’aquesta escola en 
blanc i negre la Biblioteca acollirà una 
nova tertúlia adreçada a la gent gran 
que vulgui compartir els seus records 
sobre el tema. Aquesta activitat es farà 

el divendres, 1 d’octubre, a les 11 del 
matí, en el marc de la Setmana de la 
Gent Gran, organitzada pel departa-
ment de Salut i Acció Social de l’Ajunta-
ment d’Igualada.
Les persones interessades en participar 
a la tertúlia s’han d’inscriure prèviament 
a la Biblioteca, ja que les places són limi-
tades, i han de ser majors de 65 anys. 

“L’escola en blanc i negre”, 
tertúlia a la Biblioteca

Marta Marco és la protagonista de l’obra

El Club de lectura va rebre Josep Anton Baulenas

Teatre per als més menuts a l’Aurora

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA



D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
24 de setembre de 201026 WWW.VEUANOIA.CAT Cultura  

MÓN CASTELLER / LA VEU
Diumenge passat, al barri de Valldoreix, 
a Sant Cugat del Vallès, els Moixigan-
guers completaren una gran actuació, 
on hi sobresortiren el tres de set aixecat 
per sota i el cinc de set. En l’exhibició 
també hi participaren la colla amfitriona 
dels Castellers de Sant Cugat i els Xicots 
de Vilafranca.
Després dels dos espadats de quatre de 
salutació, els Moixiganguers optaren en 
la seva primera ronda per un valor segur, 
el quatre de set. En segona ronda, fou el 
torn del tres de set aixecat per sota. El 
castell pujà prou acompassat, si bé en la 
darrera aixecada, els membres de tronc 
hagueren de solventar algun que altre 
desquadrament. Amb tot el castell dalt, 
els igualadins es prengueren alguns ins-
tants per reequilibrar una mica la cons-
trucció, moment a partir del qual l’an-
xaneta féu l’aleta, i posteriorment era 
descarregat sense massa dificultats.
En tercera ronda, els morats no es rela-
xaren, ni molt menys. Segons el progra-
ma era el torn del cinc de set, que com 
ve essent habitual, tornà a ésser pels 
igualadins un valor del tot consolidat 
malgrat la seva dificultat. Els Moixigan-
guers tornaren a demostrar experiència 
i saber fer en aquest castell, que corona-
ren i descarregaren sense cap dificultat 
aparent.
Per acomiadar-se del nombrós públic 
que assistí a l’exhibició, amb una tem-
peratura prou agradable, els Moixigan-
guers plantaren un pilar o espadat de 

cinc, carregat i descarregat, com no 
podia ser d’altra manera, amb molta 
autoritat.

El proper dissabte, els Moixiganguers 
a Vilanova i la Geltrú
I dissabte que ve, a partir de les sis de 
la tarda, els Moixiganguers culminaran 
un mes de setembre molt pròdig en 
actuacions i bons castells a Vilanova i la 
Geltrú, amb motiu de la diada d’Albert 
Salvany. Els acompanyaran dues colles 
prou veteranes, com són els amfitrions 
Bordegassos de Vilanova, i els Nens del 
Vendrell.

Els Moixiganguers prémen 
l’accelerador a Sant Cugat

El Correllengua també va arribar a Jorba

FOTOGRAFIA / LA VEU
Amb la foto Despertant el dia al cel de 
la Capadòcia Mar Martí Muntaner ha 
resultat guanyadora del primer concurs 
de fotografia Els llibres viatgers, que la 
Biblioteca Central d’Igualada ha orga-
nitzat per premiar la foto més original 
dels lectors en vacances. 38 persones 
han participat en aquest concurs, foto-
grafiant els seus llibres als seus destins 
de vacances.
Un jurat integrat per les bibliotecàries 
Eva Maria Sabaté, Glòria Mestre i el fotò-
graf igualadí Jordi Roig van decidir que 
la imatge de Mar Martí era la de més 
qualitat i la que més s’ajustava a les ba-
ses i li van lliurar el premi – una càmera 
fotogràfica digital- dissabte passat. El 
jurat també va fer una menció especial 
a la fotografia Finestra a la cultura pre-
sentada per Noelia Cabeza, per la seva 

qualitat i disseny fotogràfic. 
Totes aquestes imatges es poden veure 
en una exposició al vestíbul de la Biblio-
teca, fins al 25 de setembre. La Capadò-

La Biblioteca va lliurar el premi del 
concurs “El llibre viatger”

cia, Perú, Uruguai, Turquia, França, el Pi-
rineu i la comarca de l’Anoia són alguns 
dels escenaris d’aquestes imatges on 
apareixen llibres i lectors.

ANOIA / LA VEU
Com cada any, la Coral Infantil Els Ver-
dums comença el curs el dia 2 d’octubre. 
Tot i que una setmana abans, el proper 
dissabte dia 25  de setembre se celebra-
rà la Festa d’Inici de curs, de 6 a 8 de la 
tarda. A banda de donar la benvinguda 
a nous i antics cantaires cal informar 
que hi haurà inscripcions obertes per a 
qualsevol nen o nena de 3 a 16 anys que 
vulgui venir a la coral cada dissabte de 4 
a 6 de la tarda tot cantant i passant-s’ho 
d’allò més bé. 
Cal afegir que aquest any la Coral cele-
bra el seu 40è aniversari, i ho celebrarà 
tot realitzant diferents activitats durant 
el curs que anirem informant al llarg 

d’aquest, tot destacant la realització de 
la cantata “Un dia qualsevol” interpreta-
da fa 15 anys per la mateixa coral. 
Les inscripcions es realitzaran a la ma-
teixa Escola de Música el dia de la Festa 
d’Inici de curs. El mòbil de contacte de 
Verdums és el  639010631

Inici de curs de la coral 
infantil Verdums

LLENGUA / LA VEU
El poble de Jorba s’ha adherit també 
aquest any a les activitats de Correllen-
gua, que s’organitzen arreu dels Països 
Catalans. Enguany el manifest a favor 
del català ha estat escrit per la periodis-
ta Patrícia Gabancho. A Jorba, les activi-
tats han consistit per una part en el “7é 
campionat de bitlles del Correllengua”, 
que es va fer el dia 12 de setembre, al 
complex esportiu d’El Puig, i que va 
comptar amb més de 40 participants, 
en el conjunt de les diverses categories. 
Per altra part, el darrer diumenge dia 19 
de setembre, s’ha portat a terme una 
sessió de jocs elaborats amb materials 
reciclats (Endròmines), a la plaça Onze 
de Setembre. Jocs elaborats amb materials reciclats

POESIA / LA VEU
A l’auditori de la Biblioteca Central se 
celebrà dissabte passat 18 de setembre 
la sessió inaugural de la catorzena tem-
porada de Poesia Viva d’Igualada, davant 
d’un públic que omplia l’auditori.
Adoració Aliberch obrí la vetllada recitant 
“Això és la joia”, un poema de Màrius Tor-
res. Tot seguit s’inicià la Roda de Poetes. 
En la segona part es presentà el muntat-
ge titulat “Maria Rosa Casanovas en el 
record” atès un guió de Lleonard del Rio, 

que també actuà com a narrador. M. Car-
me Miserachs, posà veu en el paper de la 
protagonista aconseguint una actuació 
molt reeixida, ben complementada pels 
rapsodes Adoració Aliberch, Eusèbia Fa-
nega i Jaume Ferrer. També va intervenir 
en la lectura d’un poema Jaume Jorba 
Casanovas. Arrodoní la vetllada una acu-
rada selecció d’imatges i de música de 
Pep i Jep Jorba Casanovas. 
El guionista es basà en alguns textos del 
llibre “Pere IV, 416. Farmàcia” i del “Recull 

de poemes” de Maria Rosa Casanovas i 
Palop. El resultat fou un memorial histò-
ric, emotiu i testimonial molt ben engal-
zat, presentat amb professionalitat i traça. 
Especialment impactant fou la reproduc-
ció d’un fragment de l’entrevista que li va 
fer Manuel Campo Vidal a Barcelona TV 
sobre els afusellaments franquistes del 
Camp de la Bota. En acabar Pep Jorba va 
agrair a Poesia Viva en nom de la família 
aquesta sessió dedicada a la seva mare.

Primera sessió de Poesia Viva

Lliurament del premi

Cinc de set dels Moixiganguers

Passeig Verdaguer 55, local 4
08700 Igualada - Tel. 93 803 05 90

· Última tecnologia en audiòfons 
  digitals. 

· Personal titulat.

5 anys
de garantia· Gestió i assessoria per a societats,

  comerç i professionals

· Creació i desenvolupament
  d’empreses i negocis

TEL. 93 805 15 51
Av. Balmes, 13, 1r 3 08700 IGUALADA

Dret d’empresa
Dret civil: matrimoni, família,

sucessions, contractes,
propietat

TEL. 93 804 20 61
Av. Balmes, 13, 1r - 08700 IGUALADA

POCH &
ADVOCATS ASSOCIATS



DIVENDRES 24

CINECLUB ATENEU
- Igualada
Projecció de la pel.lícula “La teta 
asustada” com a sessió inciial del 
Cineclub d’aquesta temporada.
Avui divendres, a 2/4 d’11 de la nit al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

FIRAPELL. ARTESANIA I CREATIVI-
TAT
- Igualada
1a. edició, dins els marc de la Fira 
d’Igualada, d’aquesta fira sobre la 
pell i la seva artesania.
Des d’avui divendres i fins diumen-
ge, de les 10 del matí a les 9 del ves-
pre, al Recinte Firal Carner.

IMPRO-SHOW
- Igualada
Deixa’t soprendre per les seves 
improvisacions! Et proposem un 
espectacle d’humor, diferent i 
únic en cada funció, on el públic 
assistent té molt a dir. Els actors 
surten a l’escenari sense guió i a 
través  dels suggeriments de l’es-
pectador s’aniran construint les 
històries sobre l’escenari.
Avui divendres a les 12 de la nit a la 
Sala.

TEATRE. “TAXI”
- Piera
El Grup de Teatre de Ca n’Aguile-
ra presenta TAXI. Una obra origi-
nal de Ray Cooney on tota l’acció 
transcorre a Londres actual entre 
els barris de Chelsea i Wimble-
don.
Avui divendres a 2/4 de 10 del vespre 
a l’escenari de Ca n’Aguilera.

CINEMA
- Als Hostalets de Pierola
Amb la projeccció de la pel.lícula 
“Historia de lo nuestro”.
Avui divendres a 2/4 de 6 de la tarda 
a l’Auditori cal Figueres.

DISSABTE 25

ESPECTACLE DE FOLKLORE I DAN-
SA
- A Igualada
Dins el marc dels actes de la Fira 
de setembre es farà aquest es-
pectacle de folklore i dansa amb 
l’esbart Dansaire de Vilanova del 
Camí, Escola de dansa del Consell 
Comarcal de l’Anoia i L’Aula, escola 
de dansa.
Dissabte, a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

VISITA AL MUSEU DEL TRAGINER I 
AL MUSEU DE LA PELL D’IGUALA-
DA I COMARCAL DE L’ANOIA
- A Igualada
Emmarcada en les Jornades Euro-
pees del patrimoni a Catalunya, es 
farà una visita guiada per conèi-
xer la col·lecció d’Antoni Ros en 
el Museu del Traginer, i els edificis 
industrials de l’antiga adoberia del 
Cal Granotes i de la fàbrica del Cal 
Boyer.
Dissabte, a 2/4 d’11 del matí al Mu-
seu del Traginer.

JORNADES EUROPEES DEL PATRI-
MONI
- A Piera
Excursió dins les Jornades Euro-
pees del Patrimoni i dins el marc 
de la Mobilitat Sostenible i Segu-
ra, amb sortida de la plaça Mont-
mar. Una sortida molt agradable 
per conèixer un dels pobles més 
antics del nostre terme i el seu en-
torn natural.
Dissabte, de les 5 de la tarda a 2/4 de 
8 del vespre a Ca n’Aguilera.

CONCURS EMPREMTES D’IGUA-
LADA
- A Igualada
Lliurament dels premis del 1r. con-
curs d’empremtes d’Igualada a  
partir de l’ofici d’artesans en pell 
i cuir.
Dissabte, 2/4 d’1 del migdia, a l’es-
tand de l’Ajuntament d’Igualada a 
la Fira de Setembre.

TEATRE “LOS TRES CERDITOS”
- A Igualada
La veterana companyia Teatro Ar-
bolé de Saragossa, amb més de 30 
anys damunt dels escenaris, pre-
senta una versió del conte popular 
Els tres porquets per a nens i nenes 
d’entre 2 i 5 anys.
Dissabte, a les 7 de la tarda al Teatre 
de l’Aurora.

RECITAL DE POESIA I DANSA
- Igualada
Un tarda hopperiana amb poesia, 
música, dansa i imatges centrada 
en la Nord-Amèrica de la primera 
meitat de segle XX.  El poeta Er-
nest Farrés recitarà poemes del 
seu llibre “Edward Hooper” i la 
ballarina Mònica Esteve acompa-
nyarà amb dansa el recital, amb 
música de l’època.
Dissabte a les 8 del vespre a l’Adobe-
ria. Organitza Paranoia Accions

DIUMENGE 26

TEATRE. “EL MEU NOM ÉS RAC-
HEL CORRIE”
- A Igualada
Raquel Corrie, una nordmaericana 
que va arribar a Palestina com a 
escut humà internacional, va mo-
rir el 2003 atropellada per una ex-
cavadora de l’exèrcit israelià. Ens 
aproparem a la seva figura amb 
les paraules que va deixar escrites 
al seu diari íntim i als seus correus 
electrònics.
Diumenge, a les 7 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu, a càrrec de 
la companyia Traspassos

JORNADES EUROPEES DEL PATRI-
MONI
- A Piera
Excursió dins les Jornades Euro-
pees del Patrimoni i dins el marc 
de la Mobilitat Sostenible i Segu-
ra, amb sortida de la plaça Mont-
mar. Una sortida molt agradable 
per conèixer un dels pobles més 
antics del nostre terme i el seu en-
torn natural.
Diumenge a les 10 del matí a Ca 
n’Aguilera.

SEGUINT ELS PASSOS DELS RO-
MANS FINS LA VIL·LA DE L’ES-
PELT
- A l’Espelt
Emmarcada en les Jornades Eu-
ropees del Patrimoni, proposem 
una caminada des d’Igualada cap 
a la Vil.la romana de l’Espelt per 
conèixer un dels vestigis més im-
portants de l’Anoia romana.
Diumenge, a les 9 dle matí des de 
davant de l’Hotel America.

RECEPCIÓ DELS HEREUS I PUBI-
LLES DE LA COMARCA
- A Igualada
Dins el marc dels actes de la Fira 
de setembre arribada de les pa-
relletes d’hereus i pubilles de la 
comarca. Recepció, esmorzar i 
cercavila.
Diumenge a partir de les 10 del matí 
a la plaça de l’Ajuntament.

BALL
- A Òdena
Nova sessió de ball en directe 
alamb el Mexicanito. Activitat 
oberta a tothom.
Diumenge a partir de les 6 de la tar-
da al Casal d’avis.

FESTA DE LA VEREMA

- Als Hostalets de Pierola
Aquesta festa que organitza la Co-
lla Pa i Trago s’ha anat celebrant 
ininterrompudament, any rere 
any, a l’arribada de la tardor.
Diumenge a partir de les 8 del matí 
a les 3 de la tarda al Bosc de can 
Ponsa.

DILLUNS 27

INAUGURACIÓ DE LA SETMANA 
DE LA GENT GRAN
- A Igualada
Conferència a càrrec d’Antoni 
Dalmau que ens parlarà de “Les 
tradicions. Signes d’identitat d’un 
país”.
Dilluns a les 6 de la tarda al Tea-
tre Municipal l’Ateneu. Organitza 
AUGA.

DIMARTS 28

ENGANXA’T A SOS-3
- A Igualada
Concert benèfic amb La Pegatina, 
Guerrilla Zulú i actuació prèvia de 
Mal Llamp.
SOS-3 és una associació sense 
ànim de lucre que procura pel 
benestar i la millora de la qualitat 
de vida dels infants. En aquest cas, 
la recaptació es destinarà a The 
Happy Children’s Home, un orfe-
nat nepalí.
Dimarts a les 9 del vespre a la Sala..

DIMECRES 29

SORTIDA A MOLLERUSSA
- A Carme
Sortida a Mollerussa per visitar el 
Museu del vestit de paper i en Ca-
nal d’Urgell.  
Dimecres a les 5 de la tarda des del 
Casal. Organita Dinamització de la 
gent gran.

DIJOUS 30

CLUB DE LECTURA PER A ADULTS. 
“PA NEGRE”
- A Igualada
Tertúlia per a persones adultes 
que han llegit tots els mateix llibre, 
en aquest cas “Pa negre” d’Emili 
Teixidor. Es comptarà amb la pre-
sència de l’autor. Places limitades. 
Moderador, Josep Pallarès.  
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

D E  L ’ A N O I A
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EXPOSICIONS

OLIS
- Manuel Perera
Homes captivats per la naturale-
sa, integrats en la seva essència 
masculina i femenina. Homes en 
plenitud.
Del 24 de setembre al 14 d’octubre, 
a la Sala d’exposicions de l’Ateneu 
Igualadí.

PINTURA RÀPIDA
- Diversos autors
Exposició de les obres presen-
tades al 46è concurs de pintura 
ràpida organitzat dins el marc 
de la Fira de setembre.
Els temes són sobre qualsevol 
indret o aspecte de la ciutat 
d’Igualada. La tècnica és lliure.
Del 27 de setembre al 7 d’octubre 
a la sala d’exposicions de la Bibli-
oteca Central d’Igualada.

30 ANYS AL SERVEI DEL SILENCI
- Xavier Pedraza i Jordana
Breu recorregut per l’obra pic-
tòrica a l’oli al llarg de 30 anys 
que ha viscut com a dimensió 
del coneixement silenciós, més 
enllà del jo.
Del 29 de setembre al 17 d’octubre, 
a la Sala Municipal d’Exposicions.

XXXIV EXPOSICIÓ LA PINTURA 
COM A HOBBY
- Artistes diversos
Del 8 al 26 de setembre. Sala Mu-
nicipal d’Exposicions.

IMPRESSIONS. 
- Gravats de Gabriel Junyent i 
Jaume Enrich
Imprimir: deixar marca d’una 
cosa sobre una altra prement 
l’una contra l’altra.
Del 9 de setembre a l’1 d’octubre. 
A la Sala de l’escola Municipal 
d’art Gaspar Camps.

PETITES EXPOSICIONS D’OBJEC-
TES PETITS. 
- Com era Tous als anys 1970-
80
Podrem veure com han canviat 
els carrers i espais de Tous i so-
bretot la zona esportiva en els 
darrers 30 anys. Organitzada 
pels Amics de Tous
Del 5 de setembre al 16 d’octubre.

OLIS. 
- De Josep Crivillers
L’autor ens mostra una selecció 
d’olis sobre tela dels racons i pai-
satges que més l’han captivat, 
que van des de l’ermita de Sant 
Jaume Sesoliveres fins a les illes 
Cyclades de Grècia.
Del 18 de setembre al 9 d’octubre 
a la sala d’exposicions La Talaia 
del Centre Cívic de Fàtima.

DIBUIXOS, CARICATURES I CÒ-
MICS. 
- Antoni Raja  i Enrich
L’il.lustrador igualadí mostra 
una selecció de dibuixos de 
còmics, caricatures, cartells, 
il.lustracions... ue s’han realitzat 
sobre cartrolina o paper i utilit-
zant diferents tècniques.
Fins al 30 d’octubre, al punt de 
lectors de la Biblioteca Central 
d’Igualada.

INFORMÀTICA / LA VEU
Aprendre a buscar feina per Internet, co-
nèixer com s’organitza la informació als 
ordinadors o com es pot crear una pà-
gina web senzilla amb Google. Aquests 
són alguns dels continguts dels sis tallers 
d’informàtica que farà la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada durant els mesos d’oc-
tubre i novembre adreçats a un públic 

adult amb uns coneixements informàtics 
bàsics. 
El primer bloc de tallers serà els dijous, de 
10 a 12 del matí. El 21 d’octubre s’explica-
rà la gestió de la informació a l’ordinador, 
el dia 28 s’ensenyarà el funcionament 
bàsic del processador de textos word i 
el 4 de novembre es donarà informació 
sobre els serveis i les borses de treball a 

Internet.
El segon bloc, més lúdic, serà tot el mes 
de novembre, en dissabte i també de 10 
a 12. El dia 13 per aprendre a tractar les 
fotos digitals a l’ordinador, el 20 els assis-
tents aprendran a fer àlbums fotogràfics 
digitals i el 27 hi haurà una sessió dedica-
da a la creació de pàgines web senzilles 
amb el Google.

Els tallers són independents i gratuïts, 
però cal inscriure’s prèviament a la Bibli-
oteca, ja que les places són limitades a 10 
per curs. Per facilitar l’assistència al major 
nombre possible de persones, es limita 
la inscripció a un sol curs per persona. Si 
hi ha algú interessat en més d’un curs es 
pot posar en llista d’espera i si hi queden 
places també podrà participar-hi.

La Biblioteca organitza cursos d’informàtica



RESIDENT EVIL: ULTRATUMBA
Estats Units. Terror i acció. De Paul W.S. Anderson. Amb Milla 
Jovovich, Wentworth Miller i Ali Larter. En un món assolat per 

un virus infecciós que converteix les seves víctimes en morts 
vivents, Alice continua la seva recerca.  La seva batalla a mort amb la 

Corporació Umbrella pren caires inospitats. El camí la portarà fins Los 
Angeles, una ciutat plena d´agressius morts vivents.    **

AN EDUCATION
Regne Unit. Drama. De Lone Scherfig, Amb Peter Sarsgaard, Carey Mulligan i Alfred 
Molina. Història d’una nois de quinze anys a punt de convertir-se en dona. En els suburbis 
londinencs de la postguerra, abans de l’arribada dels Beatles, Lynn es debat entre els 
seus estudis per aconseguir una plaça a Oxford o les molt més excitants alternatives que 
li ofereix un carismàtic home adult. Adaptació de les memòries de la periodista Lynn 
Barber..   ****

EL APRENDIZ DE BRUJO
Estats Units. Fantasia. De Jon Turteltaub. Amb Nicolas Cage, Monica Bellucci i Alfred Molina. 
Balthazar Blake és un bruixot al Manhattan dels nostres dies. Voldrà defensar la ciutat del 
seu enemic, el destructiu Maxim Horvath. Com que Balthazar no pot fer-ho sol, cerca un 
deixeble,  l´adolescent Dave Stutler, que  sembla un noi normal. Balthazar l´instrueix en 
l’art de l’antiga màgia. **    

EL GRAN VAZQUEZ
Espanya. Comèdia. D´Óscar Aibar. Amb Santiago Segura, Merce Llorens, Alex Angulo i 
Enrique Villén. Basada en la vida real del dibuixant Manuel Vázquez. Barcelona, anys 60. 
Les germanes Gilda, Anacleto, la Família Cebolleta  i altres dels seus personatges triomfen 
entre els còmics de l’Editorial Bruguera. Però Vázquez és un barrut. Gaudeix del que vol 
quan vol, no paga res, col.lecciona families i pensa que la vida és una festa continada. 
ESTRENA

LOPE
Espanya. Drama històric. D´Andrucha Waddington. Amb Alberto Ammann, Leonor 
Watling, Pilar López de Ayala, Juan Diego i Luis Tosar. Espanya, 1588. El poeta i 
dramaturg Lope de Vega es veu obligat a triar entre una relació amb una dona que 
el pot ajudar a fer un pas endavant en la seva carrera i una altra que representa 
l’amor veritable. Alhora, és perseguit per la justícia i es prepara una guerra. **** 

COME, REZA, AMA
Estats Units. Comèdia romantica. De Ryan Murphy. Amb Julia Roberts, Richard Jenkins, 
James Franco i Javier Bardem. Liz Gilbert ho té tot: un marit amable, una casa i una reeixida 
carrera. Però se sent desconcertada i perduda. Es divorcia i davant la disjuntiva de quin camí 
agafar, Liz  ho arrisca tot, embarcant-se en un viatge al voltant del món que es converteix 
en una recerca per trobar-se a si mateixa. Viatja a Itàlia, l´Índia i a Bali. ESTRENA

LA TETA ASUSTADA
Espanya- Perú. Drama. De Claudia Llosa. Amb Magaly Solier, Susi Sánchez i Marino Ballon.
Fausta pateix una rara malaltia que es transmet per la llet materna de dones que van ser 
violades durant la gestació i la lactància en l’època del terrorisme. La jove, a més, guarda 
un secret que no vol revelar fins que la sobtada mort de la seva mare la obligarà a trobar 
una sortida al laberint, dins i fora d’ella mateixa. ****

FISH TANK
Regne Unit. Drama. D´Andrea Arnold. Amb Katie Jarvis, Michael Fassbender i Kierston 
Wareing. És la història de Mia, una adolescent inestable, amb problemes, que no encaixa 
en el sistema escolar i és rebutjada pels seus amics. Un càlid dia d’estiu, la seva mare porta 
a casa a un misteriós desconegut anomenat Connor, el qual promet canviar-ho tot i portar 
l’amor a les seves vides. ****

IGUALADA 

KURSAL 1 
COME, REZA, AMA (apta)
Dv. 24: 17:00/ 19:45/22:30
Ds. 25: 17:00/ 19:45/22:30/01:15
Dg. 26: 17:00/ 19:45/22:30
Dm. a Dj: 17:00/ 19:45/22:30

KURSAL 2
EL GRAN VAZQUEZ (apta)
Dv. 24: 18:00/20:15/22:30
Ds. 25: 16:00/18:00/20:15/22:30/01:00
Dg 26: 16:00/18:00/20:15/22:30
Dm. a Dj.: 18:00/20:15/22:30

KURSAL 3 
STEP UP 3 (apta)
Dv. 24: 18:00/20:15
Ds. 25: 16:00/18:00/20:15
Dg 26: 16:00/18:00/ 20:15
Dm. a Dj.: 18:00/ 20:15

SALÓ ROSA 
EL APRENDIZ DE BRUJO (7 anys)
Dv. 24: 18:00
Ds. 25: 16:00/18:00
Dg. 26: 16:00/18:00
Dm. a Dj: 18:00

SALÓ ROSA 
RESIDENT EVIL. ULTRATUMBA (12 anys)
Dv. 24: 20:15/22:30
Ds. 25: 20:15/22:30/01:00
Dg. 26: 20:15/22:30
Dm. a Dj: 20:15/22:30 

ATENEU IGUALADÍ - Sessió de Cineclub 
LA TETA ASUSTADA
Dv. 24: 22:30

SANT MARTÍ DE TOUS
CASAL 
AL LIMITE DEL AMOR  (13 anys)
Dissabte 24: 18:00 
FISH TANK (16 anys)
Dissabte 24: 19:50

SANTA COLOMA DE QUERALT
CINEMA RAVAL
AN EDUCATION
Divendres 24: 22:30 
Diumenge 26: 19:15
LOS HOMBRES QUE MIRABAN FIJAMENTE A LAS 
CABRAS 
Diumenge 26: 17:30

 YELMO CINES ABRERA 3D
1/ COME, REZA, AMA (apta) 
Dv.: 19:15/22:15
Ds.: 16:00/19:10/22:10/00:40
Dg.: 11:45/16:00/19:10/22:10
Dl. a Dj.: 19:15/22:15

2/EL AMERICANO (12 anys) 
Dv.: 18:30/20:40/22:50
Ds.: 16:15/18:30/20:40/22:50/01:00
Dg.: 16:15/18:30/20:40/22:50
Dl. a Dj.: 18:30/20:40/22:50

2/NIÑOS GRANDES (apta)
Dg.: 12:00/15:45/17:50

3/THE KARATE KID (7 anys)
Dv.: 19:30/22:30
Ds.: 16:00/19:00/22:00/00:45
Dg.: 11:30/16:30/19:30/22:30
Dl. a Dj.: 19:30/22:30

4/STEP UP 3D (apta) 
Dv.: 17:50/19:50
Ds.: 15:45/17:50/19:50
Dg.: 12:15/15:45/17:50/19:50
Dl. a Dj.: 17:50/19:50

4/AVATAR (Ed. especial) 3D (7 anys)
Dv. a Dj: 22:00

5/RESIDENT EVIL 3D (12 anys)
Dv.: 18:30/20:45/22:45
Ds.: 16:30/18:30/20:45/22:45/00:50
Dg.: 11:45/16:30/18:30/20:45/22:45
Dl. a Dj.: 18:30/20:45/22:45

6/EL APRENDIZ DE BRUJO (7 anys) 
Dv.: 18:00/20:20/22:30
Ds.: 15.40/18:00/20:20/22:30/00:45
Dg.: 12:00/15.40/18:00/20:20/22:30
Dl. a Dj.: 18:00/20:20/22:30

7/TOY STORY 3D (apta) 
Dv.: 18:15
Ds.: 16:00/18:15 
Dg.: 12:15/16:00/18:15
Dl. a Dj.: 18:15

7/LOPE (apta)
Dv. a Dj. : 20:30/22:50
Ds.: 20:30/22:50/01:00

8/ADELE I EL MISTERIO MOMIA (apta)
Dv.: 17:50
Ds.: 16:00/18:00
Dg.: 11:30/16:00/18:00
Dl. a Dj.: 17:50

8/ORIGEN (12 anys)
Dv. a Dj: 19:50/22:40
Ds.: 20:00/23:00

D E  L ’ A N O I A
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KURSAL 3 
LOPE (7 anys)
Dv. 24: 22:30
Ds. 25: 22:30/01:00
Dg 26: 22:30
Dm. a Dj.: 22:30

GESTIÓ
PATRIMONIAL
FORMACIÓ

c. Lleida, 63 - pol. Ind Pla de la Masia
08711 Òdena (Barcelona)
Tel. 93 804 51 64 - Fax: 93 804 81 21
E-mail:info@gestiopatrimonial.com
Web:www.gestiopatrimonial.com

Fàcil aparcament

FONDO
SOCIAL
EUROPEO

FORMACIONS SUBVENCIONADES 
PER A EMPRESES

 (Formació per a l’obtenció de la Targeta Professional de la Construcció i 
Metall, Manipulador d’Aliments,Llei Orgànica de Protecció de dades, 

Geriatria, Carretons Elevadors, Idiomes, Comptabilitat, Office, 
Prevenció Riscos Laborals,ISO 9001/2008)



RAMON ROBERT.-
Avui divendres, a 2/4 d’11, al Teatre 
de l’Ateneu, el Cineclub torna després 
del parèntesi estiuenc i ens presenta 
la pel·lícula de Claudia Llosa La teta 
asustada. El títol fa referència a la malaltia 
(real o imaginària) que les dones vexades 
pel terrorisme al Perú durant els anys de 
Sendero Luminoso han transmès per la 
lactància als seus fills, i que els fa perdre 
l’ànima, la qual s’amaga sota terra per 
l’ensurt, i els fa viure aïllats per culpa 
d’una por malaltissa.
Fausta (brillant interpretació de Magaly 
Solier) viu a l’extrarradi de la ciutat 
de Lima i pateix la malaltia de “la 
teta asustada”, que prova de superar 
component cançons en quetxua, i 
amaga encara un altre secret terrible 
que l’impedeix assolir l’equilibri com 
a ésser humà. Entre film de denúncia  
i la faula poètica, La teta asustada és 

una proposta bella i original que va ser 
finalista a l’Òscar a la millor pel·lícula de 
parla no anglesa i va guanyar l’Ós d’Or a 
la Berlinale.
Aquesta projecció s’inclou en el cicle 
“Nous catalans, nous cinemes”, que vol 
potenciar les relacions amb cultures 
d’altres països presents al nostre a través 
dels col·lectius immigrants, i té caràcter 
gratuït. Les properes projeccions 
del cicle seran al Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal de l’Anoia els dies 
7 i 21 d’octubre, a 2/4 de 8 del vespre, i 
podrem veure els films Les coeurs brûlés” 
del marroquí Ahmed El Maanouni 
(assistirà a la sessió) i Cómo celebré el 
fin del mundo, film romanès de Catalin 
Mitulesco; aquests títols es presenten 
en versió original subtitulada en català 
(el d’avui, en els fragments parlats en 
quetxua).

El racó del Cineclub • La teta asustada

Trobar-se a si mateixa Estrena a Igualada •  Come, reza, ama

Heretar la por

Av. Mestre Montaner, 60 (Carretera N-II) 
- Apartat de correus 543

Tel. 93 803 27 50 - 93 803 20 74 - Fax 93 803 39 12
 E-mail:netexol@interbook.net

08700 IGUALADA (Barcelona)

Saló per a banquets, noces,
comunions i convencions

TOTS ELS DISSABTES SOPAR BALL

RESTAURANT - SNACK-BAR

BUFFET LLIURE - HABITACIONS

BANQUETS

RAMON ROBERT.-
Julia Roberts, Richard Jenkins, James 
Franco i Javier Bardem protagonitzen 
l’adaptació al cinema del best-seller i 
llibre de culte d’Elizabeth Gilbert Come, 
reza, ama. Una comèdia dramàtica amb 
un ideari prou clar: l’autoafirmació 
d’una dona. Dirigeix la pel·lícula Ryan 
Murphy, alma mater d’èxits televisius 
com Nip Tuck i Glee.
Les memòries d’Elizabeth Gilbert 
van generar un autèntic fenomen 
editorial, i pel que sembla, la pel·lícula 
tambè atraurà a milions d’espectadors, 
la majoria fèmines. En primer lloc 
coneixem a Liz Gilbert. Ho té tot a la vida: 
un marit generós, una casa gran, una 
bona posició econòmica i una reeixida 
carrera universitària. Però, alhora, 
Liz (Julia Roberts) es troba perduda i 
confusa, cercant el que realment desitja 

Nova oferta
Plats del dia

Escollits de la nostre Carta-menú

PLAÇA SANT MIQUEL, 3 IGUALADA
TEL. 93 803 27 44

www.restaurantlesolles.cat 
lesolles@restaurantlesolles.cat

Horari:
de dimecres a diumenge

Diumenge nit tancat
Nova oferta

Plats del dia
Escollits de la nostre Carta-menú

La bona taula  

en la seva vida. Tot just divorciada 
i davant la disjuntiva de quin camí 
agafar, Liz surt de la seva acomodada 
vida i ho arrisca tot, embarcant-se en 
un viatge al voltant del món que es 
converteix en una recerca per trobar-
se a si mateixa. Durant els seus viatges, 
descobreix el veritable plaer del 
menjar a Itàlia, el poder de l’oració a 
l’Índia i, final i inesperadament, la pau 
interior i l’equilibri del veritable amor a 
Indonèsia.
Amb una durada de 140 minuts i un 
pressupost  molt alt (seixanta milions 
de dòlars, ja recuperats en la seva 
exhibició americana) per a una pel·lícula 
d’aquestes característiques, Come, reza, 
ama torna a posar en la primera línia 
d’actualitat a Julia Roberts, una de les 
actrius més populars i millor retribuïdes 
del cinema americà dels darrers anys.
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CUINA CATALANA I INTERNACIONAL, MOLT ESMERADA
- Presa ibèrica - Filet ibèric - Espatlla de xai al forn 

- Cargols - Ànec rostit - Amanides vàries i altres

Ctra. IGUALADA-VALLS, Km. 51 · STA. MARIA DE MIRALLES      RESERVES AL TEL. 93 808 00 61

BANQUETS
Menú : 18 euros (a triar entre 14 plats)

OBERT DIUMENGES I FESTIUS



· Restaurant · Sushi Bar / Japonès per a emportar 
· Bar i botiga de vins · Cursos de tast i maridatges
· Restaurant · Sushi Bar / Japonès per a emportar 
· Bar i botiga de vins · Cursos de tast i maridatges

Rambla Sant Isidre, 12
Igualada

Tel. comandes i reserves: 
93 803 00 10

Obert de dimarts a dissabte a partir de les 19:00 h.
* Obert migdies exclusivament per a reserves de grups

Terrassa íntima d’estiu!

Ctra. de la Pobla de Claramunt a Carme, Km. 3’700 - 08787 CARME (Anoia)

Te
l. 

67
8 

93
 7

8 
73

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
Tel. 93 805 01 63 

Restaurant Braseria Cafeteria
· Menú diari · Servei de carta

· Menú de nits i caps de setmana 
20€ (tot inclòs)

www.museudeltraginer.com

SÍ
SÍ, de dilluns a dissabte
SÍ, sopar concertat per grups,
         reserva prèvia

· IGUALADA nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 
CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

 menjador 
amb vistes 
a Castellolí

Cuina 
de mercat

L’Eucaria - Ctra. Bellprat - (davant del pantà de Tous)
08712 Sant Martí de Tous  ·  Tel. 93 809 62 38 - 618 19 42 01

www.eucaria.com

R e s t a u r a n t
L’EUCARIA

Menú diari de dilluns a diumenge i servei a la carta
Especialitat de carn a la brasa i tapes

Paelles - Calçotades- cargols a la llauna als cinc pebres
CASAMENTS, COMUNIONS, BATEJOS I FESTES D’ANIVERSARI

Obert de dilluns a diumenge tot el dia
Fem menús per a grups a preus concertats

AMPLI APARCAMENT VIGILAT 

Ctra. Igualada a Vilafranca C-244, Km. 8,3
La Torre de Claramunt / Capellades
(al costat de la benzinera Evolution) Tel. 93 801 41 66

Pla del Puig s/n - JORBA - Tel. 676 76 85 11

Amanides, entrepans, pizzes... i alguna cosa més.

BAR DE LA
PISCINA DE JORBA

horari d’estiu: cada dia obert,  excepte dilluns nit tancat

Música en viu tots els dijous d'estiu

· OBERT CAPS DE SETMANA I FESTIUS     

Menjaràs molt bé, en sortiràs content

· CELEBRACIONS 
· ENCÀRRECS

Cal Maginet
BRASERIA - RESTAURANT

PLAÇA  DE L’AJUNTAMENT, 11

SOTA LES VOLTES

93 804 54 93

Obert tots
els migdies, divendres i 
dissabtes també a la nit

Cuina catalana • Paella Cargols
Fideuà • Calçots 
Carns a la brasa

“Chuletón” (1kg. Aprox) llosa

Ctra. C.241 - A
Finca Pau m. - 08711 ÒDENA

samunta@hotmail.com

En plena natura
Masia - Restaurant

SAMUNTÀ
Tel. 93 804 15 01

 

HORARI:
De dilluns a dissabte tot el dia
Diumenge obert per a grups

Rambla Sant Ferran, 42
08700 IGUALADA
Tel. 93 804 06 68

Ctra.Comarcal, 37 - Òdena - Manresa, Km. 72,8 
(a 6 Km d’Igualada)

TEL. 93 804 09 88 - 690 73 10 17

· MENÚ DIARI
de dimarts a divendres

· SERVEI DE CARTA
de dimarts a diumenges

CAL JERONI (antic “Cups”)

Rosinyol

MaiansÒdena
Ctra. comarcal 37

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  -  hotelrobert@terra.es

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA  obert tots els dies
15 anys al seu servei

Ca L ’Escolà
Restaurant - Masia

cuina de pagès i actual
Ctra. de Valls, Km 52,5

08719 - STA. MARIA DE MIRALLES

Tel. : 93 808 00 05
         659 997 297

· Servei a la carta · Menú diari · Tapes · Pizzes

Menú de caps de setmana · Menú infantil

· Menú especial per a grups · Especialitats en cuina italiana

FEM MENÚS I PIZZES PER EMPORTAR

DE DILLUNS A DISSABTE obert tot el dia

Tel. per a reserves: 93 806 79 57
Av. Països Catalans, 99-101 (Les Comes) IGUALADA

DIVENDRES
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ESGLÉSIA / LA VEU
El sacerdot igualadí Mn. Xavier Bisbal i 
Talló, de 28 anys, oferirà el proper diu-
menge, dia 26 de setembre, a 2/4 d’1 del 
migdia, una primera missa solemne a la 
parròquia de la Sagrada Família d’Iguala-
da. Bisbal fou ordenat prevere el passat 
diumenge dia 5 a Vic i tot i que ja ha anat 
celebrant l’anomenada ‘missa nova’, per 
exemple, a l’altar del Sant Crist d’Iguala-
da o a l’església del Barri de Montserrat, 
ha volgut fer-ho de forma solemne a la 
seva parròquia d’origen, i en diumenge, 
per a la major possibilitat de presència 
de fidels, amics i coneguts.
L’homilia serà pronunciada per Mn. 
Jaume Serra, exrector de la parròquia 
de la Sagrada Família, i sacerdot que va 
batejar i va donar la Primera Comunió a 
Mn. Xavier. Els cants aniran a càrrec de 
la Coral ‘Si fa Sol’ de Santa Margarida de 
Montbui, dirigida per Pau Carol i Rovira, 
amb l’acompanyament a l’orgue de Lluís 
Victori.
Seguint una antiga tradició, seran els 
pares del nou sacerdot qui li rentaran les 
mans en el moment posterior de l’ofer-

tori. A l’acabar la celebració, Mn. Bisbal 
dirigirà unes paraules als presents i tot-
hom el podrà saludar amb el ‘besamans’, 
en el que es repartirà el recordatori de 
l’ordenació i de la Primera Missa Solem-
ne.
L’eucaristia la celebrarà amb el seu propi 

calze d’ordenació i amb la nova casulla. 
Són els padrins d’ordenació els matri-
monis Morera-Prat i Xicola-Albarran, així 
com Joan Gumà i Maria Rosa Morera. El 
nou sacerdot també vol fer un agraïment 
a tots els suports rebuts i els regals i les 
ajudes de moltes famílies i particulars.

Primera missa solemne de Xavier 
Bisbal, el proper diumenge

Mn. Xavier Bisbal, rebent el calze el dia de l’ordenació.

ESGLÉSIA / LA VEU
En motiu de l’ordenació de tres nous 
diaques de l’ordre josefina, fundada per 
l’igualadí Josep Maria Vilaseca a Mèxic, 
es va posar de manifest que els lligams 
d’aquests religiosos amb la ciutat s’han 
enfortit i que això podria fructificar en 
un futur.
El bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova, 
va presidir l’ordenació diaconal dissabte 
a Santa Maria, acompanyat d’una vinte-
na de preveres i diaques, de tres joves: 
Sergio Garcia Garcia, de 28 anys i mexi-

cà; Estid León Guerra, de 29 anys i d’El 
Salvador; i Miguel Ángel Ojeda Jirón de 
29 anys i de Nicaragua. L’ambient fou fa-
miliar -hi havia uns 150 fidels, la feligre-
sia igualadina porta aquest any una ‘so-
bredosis’ de grans esdeveniments- però 
tothom va quedar molt content.
Els diaques van ser revestits amb tres 
dalmàtiques portades des de Mèxic. En 
l’homilia el bisbe va glossar la figura del 
Pare Josep Maria Vilaseca, insigne igua-
ladí -batejat precisament en la basílica 
de Santa Maria- i va animar als nous di-

Tres nous diaques: els pares josefins enforteixen els seus 
lligams amb Igualada

aques a ser-ne imitadors. A l’acabar di-
versos josefins presents van llegir cartes 
del general de l’ordre dirigides al bisbe 
de Vic i al rector i arxiprest, Mn. Josep 
Massana, així com un dels tres nous di-
aques. Tots van coincidir en què l’ordre 
i la seva vocació, té, en les seves parau-
les, ‘una semilla igualadina’. Els cants van 
anar a càrrec de la Schola Cantorum de 
la ciutat i a l’acabar es va servir un pisco-
labis al col·legi Sant Josep, de les Mares 
Escolàpies.

Els tres nous diaques llatinoamericans juntament amb el bisbe.

MÓN / LA VEU
Davant l’anunci del president del Govern 
espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, 
de donar suport a una Taxa per les Trans-
accions Financeres Internacionals (TTF) 
que serviria a mig termini per finançar 
els Objectius de Desenvolupament del 
Mil·lenni (ODM), Verónica Hernández, 
portaveu d’Intermón Oxfam, ha afirmat:
“Des d’Intermón Oxfam celebrem 
l’anunci del president del Govern espa-
nyol de donar suport a la implantació 
d’una taxa a les transaccions financeres. 
Una taxa de només el 0,05% aconsegui-
ria el finançament addicional necessari 
per assolir els ODM abans del 2015, fi-
nançar ràpidament la resposta contra 
el canvi climàtic i tornar capacitat a les 
economies dels països rics per reforçar 
les seves polítiques de protecció social 
i inversió. “ 
“De tota manera, després del dia d’ahir, 
tenim també un senyal d’alarma: la im-
plantació i aplicació d’aquesta mesura 
podria trigar encara anys, per la qual 
cosa continua sent essencial el compro-

mís amb el 0,7%, i cal evitar als Governs 
la temptació d’usar la mera possibili-
tat -encara no és una realitat ni molts 
menys- d’una TTF, per incomplir els 
compromisos d’ajuda i de millores en 
les polítiques cap als països en desenvo-
lupament. Això seria un lamentable pas 
enrere “. 
“L’anunciada ahir per Zapatero és una 
vella proposta defensada per les orga-
nitzacions de la societat civil que per fi 
recullen els líders mundials. És impor-
tant passar a l’acció perquè, juntament 
amb altres països que han anunciat 
l’impuls a mesures similars com França o 
Alemanya, aquesta taxa arribi a ser una 
realitat primer, si més no, en la zona euro 
i més tard a escala global. “ 
“Aquest anunci és el primer pas al qual 
han de seguir propostes i accions con-
cretes en la pròxima cimera del G20 de 
Corea, i de França el 2011. Allà haurien 
d’especificar els passos concrets a pren-
dre i s’hauria d’aprovar un calendari 
d’aplicació. “

Intermón Oxfam celebra l’anunci 
d’una taxa per les Transaccions 
Financeres Internacionals

Antònia Riba Cañellas
Que morí el 28 de setembre de 2006

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

Igualada, setembre de 2010

4t. aniversari del traspàs d’

El proper diumenge dia 26 a 2/4 d’11 del matí se celebrarà una 
missa en el seu record a l’església parroquial de la Soledat. 

En el decurs d‛aquest any ja n‛han mort  64 Havien tingut fills en comú
i havien estat parella.

Quan patiment i que dur
haver conviscut, fins a la mort,  amb la violència...

Maribel

Les dones no oblidem a: 

Dona de 42 anys, Palencia
Dona de Guinea Bissau, 39 anys, Roquetas (Almería)

Johana Elisabeth T.S., 29 anys, Oviedo
Maria Rosa H.R., de 34 anys, Ponteceso (A Coruña)

Maria del Rocío T.R., de 30 anys, Palma del Río (Còrdova) 

Si nosaltres calléssim,
cridarien les pedres!!!.



Felicitacions

Feliç Aniversari!
La Jana avui fa tres anys. Moltes 

felicitats!.

Felicitats, JANA !
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Si voleu felicitar un amic, nadó o un familiar només cal que porteu una foto,
i un text divertit al carrer del Retir, 40 d'Igualada. 

Moltes felicitats!
Demà dissabte serà el sant de la 

Farners Barrufet Seuba.
Felicitats de tota la família!

Felicitats, FARNERS 

Feliç Aniversari!
Aquesta noia tan eixerida el 25 d'aquest 
mes farà 18 anys. Si la veieu, feliciteu-la.
Moltes felicitats, guapetona! de la teva 
família, tiets, cosins, germana i pares.

Moltes felicitats !

Feliç 
Aniversari!
Moltes felicitats per 
aquests 40 anys de 
matrimoni, Manel i 

Assumpta. Us estimem.

Felicitats, MANEL I ASSUMPTA !
Moltes 

felicitats 
pels teus 4 

anyets!
De part dels teus pares, 

Pep i Sandra i de tota 
la resta de família. 

T'estimem, campió!.

Moltes felicitats !
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PER ANUNCIAR-VOS 

AQUÍ:

tel. 
93 804 24 51

publicitat@publianoia.cat

· PSICOLOGÍA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA  · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA

ANÀLISIS CLÍNIQUES

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA DERMATOLOGIA

ODONTOLOGIA

ORTOPÈDIA

APARELL DIGESTIU

LABORATORI D'ANÀLISIS
CLÍNIQUES LA CREU

FARMÀCIA LA CREU 1890
J.M. Godó i Soler

· Atenció farmacèutica-Homeopatia
· Fórmules magistrals-Dietètica
· Pressió arterial-Flors de Bach
· Plantes medicinals-Ortopèdia

Plaça de la Creu, 7
Tel. 93 803 14 88

IGUALADA

LABORATORI D'ANÀLISIS 
DR.  ECHEVARNE

· Anàlisis clíniques, industrials, 
sotmeses a control internacional de 

qualitat. Laboratori a Igualada:
Plaça de cal font, 2

Tel. 93 804 34 54 / Fax  93 804 93 77
Atenció privada i amb les principals 

entitats mèdiques
Horaris:  Dill - Div: 7:30h --- 14h

Dissabte: 8:00h --- 13h
TARDES TANCAT     

aqualatamèdics
consultoris

DR. MARTIN ELENO
Ecografia abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95 

IGUALADA

DR. JORDI GRAELLS i 
ESTRADA

· Dermatologia medicoquirúrgica 
i venereologia · Criocirurgia 

Visita: Dimecres tarda i dissabtes matí.   
           Hores convingudes. 

Rambla Nova 39, 1r 
IGUALADA

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

Pg. Verdaguer, 55, local 7-8 · IGUALADA  

Tel.  93 805 36 26

ORTOPÈDIA 
CASES

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

C. Antonio Machado, 21
Tel. 93 805 37 92

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Plantilles a mida, 
faixes ortopèdiques, etc...

 
C. Bèlgica, 2, 

local 6
Tel. 93 805 50 76

 IGUALADA 

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

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

vives.singla@cofb.net

OTORINOLARINGOLOGIA

DRA. LÍDIA RAMOS i MIQUEL

Estudis d’audició:
· Audiometria · Impedanciametria  

· Acumetries
Tècnica Endoscòpica:

· Orella · Nas · Rinofaringe
· Laringe

Visites a hores concertades: 
C. Sant Martí de Tous, 37,1r,1a

Tels.: 93 804 25 91 - 617 32 39 89 
08700 · IGUALADA

MARTA SANDOVAL PUIG

·Trastorns del son i roncopatia
·Sorderes i alteracions de la veu

· Adults i nens.
· Mútues concertades.

Visites a hores convingudes: 
POLICLÍNICA IGUALADA

Ctra. Manresa, 59, planta baixa
IGUALADA

Tel. 93 804 37 48

            CENTRE DE PSICOLOGIA 
             CLÍNICA i PSICOTERÀPIA

              ALBERT CUBÍ I 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...
Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r pis 

IGUALADA
Hores convingudes:

Tels: 629 16 56 67 - 93 803 25 90   
93 805 51 74

CENTRE DE 
PSICOLOGIA

• Psicologia adults     • Psicoteràpia
• Psicologia infantil    • Logopèdia
• Reeducació             • Foniatria

Passeig Verdaguer, 118, 2n,1a 
(antic Centre Anoienc)

Tel. 93 804 22 99
08700 IGUALADA

Ma DOLORS CAPELLADES 
Psicòloga

EMDR - Resolució del trauma pel 
moviment ocular.

Diagnòstic i tractament dels trastorns 
de la personalitat, i de l'estat d'ànim.  

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

Tel. 93 805 35 72
Hores convingudes
Igualada i Barcelona

Teràpia infantil, adolescents, adults, 
parella i familiar: Ansietat - Depressió - 
Estrès - Fòbies - Autoestima - Inseguretat - 
Obsessions - Perfeccionisme - Timidesa - 

Entrenament en Habilitats Socials - Tècniques 
de Relaxació - Addiccions - Tabaquisme
C. Aurora, 64-66 (Plaça de Cal Font) 
IGUALADA · Tel. 93 803 49 14  

www.institutpehuen.es
pàrquing gratuït

SALVADOR SIBINA 
Psicòleg

• Diplomat d’Estudis Superiors 
• Màster en Psicologia Clínica
• Tractament Cognitiu Conductual

Visites a hores concertades a:

C. Sant Martí de Tous, 37,1r, 1a 
08700 IGUALADA 
Tels.: 93 804 25 91
          607 97 98 93  

TERÀPIES NATURALS

aqualatamèdics
consultoris

C. Indústria, 1
 IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

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

CENTRE DE PSICOTERÀPIA I MEDICINA DR. AGUSTÍ GUILERA
METGE PSICOANALISTA · MÉS DE 20 ANYS D’EXPERIÈNCIA 

    • Depressió, angoixa, ansietat, insomni, pors, fòbia, estrès...
    • Problemes de relació social, laboral, de parella i familiar.
    • Problemes en la infància i dificultats en l’adolescència.
    • Trastorns alimentaris, sexuals i somatitzacions (dolors, fatiga crònica...)
    • Assessorament i orientació psicològica.

C. Joan Maragall, 27 C, 3r. 2a. - IGUALADA
(davant parc Estació Vella)

Hores a convenir: Tel. 93 454 26 56 - 652 96 19 21

Gabinet

Míriam Codina: Pedagoga
Lidia Calvache: Psicòloga

Maria Valls: Psicòloga
Dr. F. Marsal: Metge Psiquiatre

Sara Torelló: Pedagoga i Logopeda

CLÍNICA DENTAL 
ANOIA

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria, 

Implantaments

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

IGUALADA

CLÍNICA DENTAL 
SANT AGUSTÍ

Ofereix tots els serveis 
odontològics

C. Sant Agustí, 29-31, 3r, 3a
Tel. 93 803 06 10

IGUALADA

CLÍNICA DENTAL 
DR. RAMON OSES i 

DR. JOSEP Ma USTRELL 

Passeig Verdaguer,107,1r
IGUALADA

TEL: 93 804 21 11

Totes les especialitats en hores 
convingudes

PER ANUNCIAR-VOS 

AQUÍ:

tel. 
93 804 24 51

publicitat@publianoia.cat

Més de 10 anys al seu servei

• Higienes personal.
• Acompanyaments.
• Control de medicació.
• Nits a domicili i hospital.
• Atenció a la llar.

Tel. 93 804 10 94C. Aurora, 48 - Igualada 
Mòbil: 646 490 885

atenciofamiliar@terra.es

ISABEL MIQUEL RODRÍGUEZ 
Artteràpia i psicoteràpia

Psicoteràpia a través de l’art
•Dificultats personals, social i educatives.
•Trastorns comportament
•Conflictes en infància i adolescència 

Tel. 626 12 69 84

Institut de

Psicologia
PehuénPSICOLOGIA - ORIENTACIÓ - FORMACIÓ
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GEMMA - 27 anys
massatges professionals 

esportius i tràntrics. 
Atenc sola sense presses en 

apartament privat d’alt standing.
Si busques tranquil·litat i un bon 

massatge truca’m.
Màxima discreció

sols dimecres i dijous.
Mob. 677 37 22 24

MIREIA, 24 ANYS
Diplomada quiromassatge.

Esportius i tràntrics.
Atenc sola sense presses 

Apartament privat
d’alt standing.

NOMÉS
dilluns, dimarts i divendres

637 092 045

IGUALADA:
ORIENTALES, 

JOVENES Y GUAPAS

24H.
COPA GRATIS

SALIDAS HOTEL Y 
DOMICILIO

658 361 130

MASAJES +  COMP. 
PARTICULAR

www.igualada24h.comC. FLORENCI VALLS

per
anunciar-vos aquí:

93 804 24 51 
publicitat@publianoia.cat

CASA NUEVA
EN IGUALADA

NOVEDAD DE CHICAS
THAILANDESAS
SERVICIOS COMPLETOS
SALIDAS HOTEL Y DOMICILIO
24 HORAS COPA GRATIS

C/ TRAVESSIA SANT FERRAN
TEL. 93 803 77 46
TEL. 625 99 44 86 
http://loquo.barcelona.com

RELAX

 

608 48 53 78
MIREYA VENEZUELANA EN IGUALADA

ESPAÑOLA
DIABLILLA,
MADURITA,

CARIÑOSA I JUGUETONA

¿TU QUIERES 
JUGAR?

649 35 11 20
Vilafranca 

NUEVAS
CHICAS 

ORIENTALES
GUAPAS Y

 CACHONDAS
TODA CLASE DE 

SERVICIOS
FRANCÉS SIN, SADO, 

GRIEGO.
MASAJES ERÓTICOS

24 HORAS
Y TAMBIEN 

DOMICILIOS Y 
SALIDAS

COPA GRATIS
TELEFONOS
689 51 47 06
664 01 55 58

YESSICA
 26 AÑOS, 

APASIONADA Y 
VICIOSA...ESTOY EN 

VILAFRANCA 

DEL PENEDÉS                       
690 880 337 

Proba les meves carícies 
juganeres i totes les postures 

que més t’agradin.
Per que t’ho passis el millor 

possible.
I MOLT MÉS...

664 81 06 71

Hola. 
Novetat a Igualada.

Espanyola, 
cubana, colombiana i 

veneçolana
de 22, 20 , 30 i 19 anys.

Des de 30 euros.

693 960 521

Hola,
sóc 

la Vanessa, 
tinc 30 anys, soc 
catxonda i molt 

calenta.
30 euros per servei 

complert.

634 165 456
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NECESSITA
que li portin la comptabilitat 

de la seva empresa?

646 97 94 66
màxima confidencialitat

ES TRASPASSA
RESTAURANT
A CAPELLADES

TEL.
93 801 27 21
605 91 76 84

A Igualada
BAR ANOIA
es traspassa 

per jubilació.
OFERTA ESPECIAL

TRASPÀS NEGOCIABLE
TEL. 697 381 020

D E  L ’ A N O I A

Magní�c 
local 

al centre d’Igualada
92 m2 apte per a tot 

tipus de negoci
Preu 95.000 €

Tel. 669 527 661

per
anunciar-vos 

aquí:

93 804 24 51 
publicitat@publianoia.cat

608 949 966 (JOAN)

GRAN 
OFERTA DE SAL

TIPUS PASTILLA BERISAL DE NAVARRA
6 EUROS/ SAC DE 25 KG

TIPO PASTILLA BERISAL DE NAVARRA.
TIPO ALMENDRA TORREMAR.
TIPO ALMENDRA REGENIA 99% RICA 
EN SODIO. 6’50€/SACO DE 25KG IVA 
INCLUIDO. TRANSPORTE GRATUITO 
ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTO DE 
AGUA Y MANTENIMIENTOS.

Reforç escolar
anglès

proves accés
grau superior
938034946
626082108

Vols assegurar el teu futur?

OPOSICIONS
Mossos d’esquadra - Policia Local - Preparació proves físiques

Amb la garantia de CEINA, Av. Europa 7-9 Igualada - Telèfon 93 805 00 94

 TAROT MERY
T'aclariré qualsevol dubte 

sobre el teu futur
806 51 62 41
93 661 20 98

(VISA)
Xarxa �xa: 1,16 e/m.    Xarxa mòbil: 

1,51 e/m.    Només majors de 18 anys

Plaça Cal Font

OFICINA LLOGUER
1r. pis 45 m2, amb terrassa 15m2,

serveis d’alta.
Tel. 692 810 807

VENC

LOTERIA
A IGUALADA

93 804 27 01
664 777 000

Es necessita

PROFESSOR/A

d’anglès
amb

experiència.

Trucar  al:

696 987 912

Asistencia 
Podológica

preventiva
CONCERTAR HORA
 al 618 14 64 33

ATENCIÓN A DOMICILIO
Podòloga. 

Trinidad Solà

ES LLOGA
PLAÇA DE 

PÀRQUING A
CTRA. MANRESA 131. IGUALADA

INTERESSATS 
TRUQUEU AL
696 233 803

Es necessita

O�cial de primera per 
portar perruqueria.

Trucar els matins al: 98 805 46 08

ATENCION!
INGRESOS 

EXTRAS
www.TrabajarDesdeCasa.com

Tel. 93 100 01 10

BUSCO 
PIS 

DE LLOGUER O VENDA 
A IGUALADA, 

VILANOVA O MONTBUI 
DE PARTICULAR A 

PARTICULAR
690 319 834

Per incorporació immediata, 

seleccionem:

COMERCIAL - VENEDOR 
(Àrea Catalana)

ústries.

àsic informàtic com a usuari.

amb cartera de la casa ampliable.

      Escriure adjuntant  Currículum V. 
complet i fotogra�a actual 

      amb la Ref. “COVEN”
a l’apartat de Correus núm. 395 

d’Igualada 08700

 Per departament de Aprovisionament es 

selecciona una persona apta per el lloc de 

 COMPRES
i 

CONTROL
- Anglès parlat i escrit, 

(es valoraran altres idiomes)
- Responsable, 

bon tracte personal, sentit comú,
-Coneixements informàtics

- Condicions i sou a negociar 
segons valors aportats.
- Lloc de feina Igualada.

Interessats/des, escriure C.V.
amb fotogra�a recent a l’apartat 395 

ref. “Compres”  08700-IGUALADA

FRANCÈS
DIPLOMADA PER LA UNIVERSITAT DE 

TOULOUSE
Classes individuals o grups

TOTS ELS NIVELLS
PREPARACIÓ EXÀMENS

D.E.L.F i D.A.L.F.

Informació i inscripcions
Teresa Orgué
c. Girona, 37 3r 4t

Tels. 93 803 09 86 - 689 95 08 75

ACTIVE ENGLISH

Matrícula Oberta

Bev Allan
Rambla St. Isidre 5, 1a.

Tel. 669 67 93 10
938044587(matins)

Horari d'o�cina:

18:00 -21:00

active.english.ba@gmail.com

VIUDO
Necesita 

pareja estable
Hasta los 60 años.
No importan cargas 

familiares
653 975 061

Es necessita

esteticista 
diplomada

amb experiència (mínim 3 anys)

Si vols treballar en un equip dinàmic 
i utilitzar les últimes tecnologies 

Envieu C.V amb fotogra�a.
Centre d’estètica Sílvia Giralt : 
Crisantems 7 08700 Igualada.

silviagiralt@telefonica.net

C E N T R E  D ʼ E S T È T I C A
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Jordi Puiggròs.-
L’igualadí Remigi Palmés, consul-
tor, ha estat l’encarregat de redac-
tar i coordinar el Pla Estratègic de 
l’Anoia, presentat aquesta setmana. 
Era necessari fer un pla estratègic? 
Què el diferencia dels altres que 
s’han fet a l’Anoia?
Si, és necessari, és molt necessari. 
Qualsevol organització necessita 
saber cap a on va, L’Anoia fins ara 
no ho sabia, hi ha moltes inicia-
tives però aquestes no estan ali-
neades amb el vector de Direcció, 
el Pla Anoia marca les prioritats a 
seguir. A l’Anoia mai s’havia fet un 
pla estratègic de la comarca, sí que 
hi ha hagut diagnosis que reflec-
tien on estem, però jo no he vist 
cap pla que concreti amb projectes 
i eines el desenvolupament del pla. 
El millor que he vist és el de Conca 
Futur. Molt pocs municipis i orga-
nitzacions empresarials tenen un 
pla estratègic.
Has hagut de fer més de “psicòleg” 
que de consultor, en aquest treball 
de recerca i anàlisi?  
De fet un consultor també ha de 
ser psicòleg. Cada persona intenta 
influenciar-te i possiblement no et 
diu tota la informació, però quan 
parles amb moltes persones normal-
ment completes totes les peces del 
puzle. El problema de la comarca no 
és econòmic, aquest problema és la 
conseqüència de la poca preparació 
de la majoria dels nostres dirigents, 
preparació acadèmica, d’habilitats 

de gestió i en molts casos moral i de 
valors. Aquest problema és general de 
tot el país, però penso que a l’Anoia 
tenim un caràcter especial, que no 
ajuda al nostre desenvolupament. Si 
gestionéssim bé els nostres recursos 
i suméssim esforços, multiplicaríem 
per molt el nostre creixement.
Quina és la millor experiència que 
t’has endut, d’aquest treball?
Sens cap mena de dubte, trobar a per-
sones que estimen a la comarca, tro-
bar molt talent ocult. Gent que  s’ha 
implicat molt en aquest projecte tan 
engrescador. També t’engresca molt  
saber que hi ha futur, que hi ha molt 
projectes interessants.
És un pla només per a empresaris, o 
també per a tothom? 
És un pla per a cada un dels ciuta-
dans de la comarca, han de pensar 
què poden fer ells per a la comarca. La 
comarca l’aixecarem per la suma dels 
esforços individuals de molta gent. Jo 
penso que una bona forma de partici-
par és que cada persona faci bé la seva 
feina, que es formi per poder aporta 
el màxim de valor a la comarca, cada 
persona dins del seu àmbit de treball i 
explotant les seves qualitats naturals.
El pla cita alguns exemples pràctics 
per desenvolupar en el futur. Quin 
creus que és el que més llocs de treball 
podria crear?
Hi ha molts projectes que creen llocs 
de treball, penso que la comarca del 
motor és el millor, però el projecte 
Sim@ també aporta llocs de treball 
de qualitat, també la central de bio-

massa, etc. Però no hem de pensar en 
els llocs de treball dels projectes con-
crets que hi ha sobre la taula, sinó els 
llocs de treball que serem capaços de 
crear si canviem de mentalitat.
Continua fent falta una millor forma-
ció acadèmica en aquesta comarca. 
Quin consell els donaries, als que ara 
són joves?
Sí, falta una millor formació, però no 
hem de caure en l’error de formar-nos 
en qualsevol matèria, hem de triar 
molt bé la formació i que aquesta 
sigui continuada. La societat neces-
sita especialistes, però per damunt 
de tot cal actitud i compromís davant 
el treball, és necessari gaudir amb la 
feina que fas.
S’ha viscut molt de les subvencions, 
tant a nivell públic, com en algunes 
empreses. Això s’acaba?
Sí, moltes subvencions i la majoria 
desaprofitades. Un bon projecte nor-
malment troba un bon finançament, 
penso que no hauríem de dependre de 

A vuit mesos de les eleccions, comencen 
a correr els nervis en alguns ajuntaments. 
Si en alguns ja està clar qui optarà a l’al-
caldia en els comicis del 2011, en d’altres 
el més calent és a l’aigüera. Un exemple 
és Igualada. 
Les eleccions municipals prometen ser 
les més concorregudes de la història 
democràtica. A PSC, ICV, ERC i PP, és 
molt probable que s’hi sumi una plata-
forma “independent”, a més del grup 
rebotat procedent d’Unió, i també Pla-
taformaxCatalunya. De moment, set 
forces polítiques, que poden convertir la 
cita electoral en una disbauxa... 
Altra cosa és l’estrany silenci que l’actual 
alcalde, Jordi Aymamí, està protagonit-
zant sobre la seva continuïtat. Desfeta 
l’Entesa per Igualada que el va conso-
lidar com alcalde, Aymamí no deixar 
anar ni una paraula cada vegada que els 
seus dofins més pròxims, i ja en van unes 
quantes, se li insinuen buscant una res-
posta. L’alcalde, com sempre, va a la seva, 
fins i tot entre els seus, que ja comencen 
a tenir la mosca rere l’orella. 
La situació provoca ja estat de nervis 
entre els possibles successors, sabedors 
que, sigui quina sigui la decisió d’Aymamí 
-que ja porta més anys a l’alcaldia que el 
democristià Manuel Miserachs (1979-
1991)- l’empresa no serà, aquesta 
vegada, gens fàcil. La llei d’Hondt va fer 
en el seu dia l’Entesa insuperable, i a les 
files del PSC ho saben. Sense ella, pot 
entrar molt aire fresc per les portes de 
l’Ajuntament.

les subvencions per fer créixer la 
comarca, evidentment si hi són les 
aprofitarem. Si alineem els esfor-
ços multiplicarem els recursos que 
tenim.
El dèficit públic farà que hi hagi 
menys diners disponibles en els 
pròxims anys i evidentment això 
afectarà a les subvencions. 
Sempre s’ha dit que les autoritats 
polítiques i la societat civil hau-
rien d’anar junts per tal d’assolir 
objectius comuns. Una agència de 
desenvolupament econòmic podria 
ser un bon camí per començar?
En aquest sentit cal una empresa 
de coordinació i promoció comar-
cal, justament per coordinar i ali-
near els esforços de tots. Aquesta 
empresa és indispensable que no 
estigui polititzada, s’ha de gestio-
nar per criteris tècnic d’eficiència 
i eficàcia. Tampoc hem de crear 
una altra estructura a la comarca. 
Penso que hauríem de fusionar els 
departaments de Promoció Econò-
mica de totes les organitzacions. El 
mercat de treball i les empreses no 
entenen de municipis sinó de mer-
cat. Aquesta és un solució valenta, 
políticament incorrecta, perquè 
cal molta generositat i sentit del 
bé comú, sobre tot dels municipis 
més grans. Però sincerament és la 
millor solució.
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Quatre
paraules amb ...
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