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Obres de reforma i ampliació a la residència 
Pare Vilaseca

Ahir dimecres es va donar a conèixer el projecte d’ampliació i reforma de la Residència Pare Vilaseca. Les 
obres de la primera fase ja van començar a l’agost i es treballa en la construcció d’una nova sala d’actes 

polivalent que es preveu es pugui estrenar al desembre. En una segona fase es crearà una  nova unitat de psico-
geriatria i un nou edifici d’oficines. Les obres tindran un cost total de 3,5 milions d’euros que es finançaran amb 
ajuts de la Diputació i la Fundació Bancària “la Caixa” i préstecs a llarg termini.   Pàg. 9

El festival Naturveg va despertar 
molt interès

La primera edició del Naturveg, festival Vegà i 100% vegetarià, que es va celebrar  dissabte a Igualada va tenir 
molt seguiment de públic i expositors. L’espai escollit per l’organització, Associació Nou Centre, va ser l’avin-

guda dels Països Catalans que al llarg de la tarda-vespre va estar molt concorregut. L’àmplia oferta d’aquest 
festival anava més enllà de l’alimentació i s’hi podia trobar des de matalassos, bijuteria o llibres. Amb música en 
directe es va cloure aquesta exitosa jornada.   Pàg. 3

La comarca celebra la Diada 
amb actes molt diversos

La Diada de l’11 de Setembre s’ha celebrat al llarg del cap de setmana, i 
és que molts dels pobles de la comarca de l’Anoia van programar actes 

tant per dissabte com diumenge. La lectura del manifest, enlairaments de 
la Senyera, el cant dels Segadors, concerts diversos i xerrades institucio-
nals van ser activitats força coincidents en els programes. 

Toni Bou, onze anys sent el 
millor pilot del món de trial

El pierenc Toni Bou va guanyar diumenge la penúltima prova del mun-
dial de trial a l’aire lliure, amb la que es va proclamar matemàticament 

campió del món de l’especialitat. Aquest és l’11è any consecutiu que Bou 
aconsegueix fer-se amb el títol i cal sumar-hi els 11 més que ostenta com 
a campió del món de trial indoor.   Pàg. 27

«20 voltes al Sol», 
espectacle itinerant 
de Capgrossos de 
Capellades

Pàg. 19

Tot el dia, a Vilanova 
del Camí Vilashopping, 
botigues al carrer

Pàg. 14

A Piera dissabte: 
Música i Patrimoni; 
concerts i descoberta 
d’espais

Pàg. 19

III Trobada de Falcons 
de l’Anoia a la Torre de 
Claramunt

Pàg. 18

Dissabte i diumenge 
Festa del Raïm a 
Masquefa

Pàg. 15

Al Castell de Claramunt, 
concert amb el quartet 
de clarinets Check in 
Quartet

Pàg. 11

A Òdena, 7a edició de 
la Fira de la Vinyala i 
Festa de la Verema

Pàg. 13

Diumenge a Igualada, 
3a cursa i caminada 
solidària Alzheimer 
Race

Pàg. 12
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FUNERÀRIA 
ANOIA, S.L.

Avinguda Vilanova, 44 - 08700 IGUALADA 
Tel. 93 803 11 14  

www.funerariaanoia.cat

FARMÀCIES DE TORN

Obertes des de les 9 del matí a les 9 del matí de l’endemà. A 
partir de les 12 de la nit caldrà adreçar-se, amb la recepta cor-
responent, a la Policia Local.

Avui dijous, dia 14 de setembre: Casas Verdés, Soledat, 119.
Dia 15: Torelló, Pg. Verdaguer, 82.
Dia 16: Adzet, Av. Barcelona, 9.
Dia 17: Bausili, Born, 23 (9-22 h) i Secanell, Òdena, 84 (22-9 h).
Dia 18: Miserachs, Rbla. Nova, 1
Dia 19: Bausili, Born, 23.
Dia 20: Casas Verdés, Soledat, 119.
Dia 21: Adzet, Av. Barcelona, 9.
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902 100 999  www.amma.es

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

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

amma vilanova del camí
residència per a gent gran · centre de dia

El nostre 
compromís, 
les persones

Servei de
CENTRE DE DIA

Èxit d’assistència al primer Festival Vegà i 
100% vegetarià

IGUALADA

Naturveg, el primer festival vegà i 
100% vegetarià d’Igualada, pro-

mogut per l’Associació Nou Centre, 
no hauria pogut tenir una millor 
estrena. La pluja, que en un principi 
va fer pensar el pitjor, es va apuntar 
a una treva coincidint amb l’inici del 
festival, deixant una tarda grisa que 
no va ser capaç de deslluir la jorna-
da festiva prevista.

Els núvols, doncs, no van ser ex-
cusa perquè, dissabte passat, cente-
nars de persones s’animessin a assis-
tir al festival i a gaudir d’un espai de 
ciutat acollidor, per així comprovar 
l’àmplia oferta d’activitats, produc-
tes i serveis que s’hi van presentar.

Ja des de bon inici els estands, 
il·luminats i decorats amb motius 
diversos, convidaven a apropar-se i 
a preguntar pels serveis que oferia 
l’establiment o entitat en qüestió. 
Des de llibres a matalassos, passant 

per bijuteria, alimentació i teràpies 
naturals; Naturveg va erigir Igua-
lada, per un dia, com a capital del 
veganisme.

Apuntant ja al capvespre, l’igua-
ladí del carrer va anar copant tot 
l’espai del festival fins que amb 
prou feines hi cabia una agulla. I no 
només els veïns d’Igualada van treu-
re el cap per l’avinguda dels Països 
Catalans, famílies senceres d’altres 
indrets de la comarca i comarques 
veïnes tampoc es van voler perdre 
l’ocasió de visitar Igualada i gaudir 
de l’oferta de la ciutat, ben repre-
sentada entre els diferents estands 
de la fira.

Els artistes igualadins convidats, 
Assumpta Saumell, Francesc Camps i 
Núria Riba, van exposar la seva obra 
en els diferents panells distribuïts 
per la fira i l’entitat pro-animalista 
Dekimba va entretenir la quitxa-
lla a través d’activitats destinades a 

potenciar entre els nens l’esperit de 
respecte cap als animals.

El veganisme, com a motiu prin-
cipal, es va expressar a l’escenari 
del festival de la mà de la iguala-
dina Sandra Galvé, que va oferir 
un show-cooking vegà davant d’un 
públic nombrós que va seguir amb 
interès les explicacions sobre la pre-
paració de receptes veganes i les 
propietats d’alguns productes ve-
getals. Al seu torn, Diego López, 
coordinador de voluntariat del san-
tuari animal el Hogar Provegan, va 
trencar mites i va donar resposta a 
qüestions relacionades amb aquesta 
filosofia de vida. Mentrestant, mú-
sics itinerants amenitzaven l’àrea de 
la fira amb un repertori variat.

La ciutat, doncs, bategava a les 
Comes, com a reivindicació del po-
tencial comercial i d’oci d’Igualada, 
i Nou Centre, com a promotor i or-
ganitzador juntament amb la col-
laboració del restaurant Cor Verd, 
l’Ajuntament d’Igualada, la Dipu-
tació de Barcelona i Fira Igualada, 
encertava amb una proposta atrac-
tiva, actual, innovadora i d’àmplia 
repercussió a les xarxes socials.

El festival va tancar la seva pri-
mera edició de nit i amb molt bon 
regust de boca a través de la melo-
diosa veu de la igualadina Marina 
Freixas i del concert final ofert pel 
trio igualadí Sugestion Acoustic.

Les Festes de la Diada recorden el 
passat modernista dels Hostalets

HOSTALETS DE PIEROLA

Amb les festes de l’Onze de 
Setembre, el X Mercat Moder-

nista i un cap de setmana ple d’ac-
tivitats acaben les propostes d’estiu 
coincidint amb l’inici del curs esco-
lar.

Divendres començava un cap 
de setmana llarg amb l’inici del X 
Mercat Modernista amb l’espai amb 
propostes gastronòmiques, zona de 
food trucks, concerts i parades.

Dissabte, paral·lelament al mer-
cat, van tenir lloc les rutes per di-
ferents edificis modernistes amb 
l’hostaletenc Jordi Parcerisas i tea-
tralització de diferents personatges 
amb els mestres a l’antiga escola, 
el Sr. Enric i la seva criada a la Torre 
del Sr. Enric o al Casal amb músics 
personalitzats en aquella època.

Al migdia arribava la desena 
baixada d’andròmines amb un des-
cens espectacular amb la victòria 

d’Aleix Carrà com el més ràpid i els 
‘San Fermines’ amb la Bruna, el Da-
niel, l’Àgata i el Juli com els més 
espectaculars.

La pluja va aparèixer fins mo-
ments abans de l’espectacle infantil 
amb el viatge a la ‘Conxin Xina’ de 
Gil Rantataplam que va donar sen-
tit de l’humor i somriures a grans i 
petits.

Cal destacar que diumenge al 
migdia la placeta Dr. Conde va que-
dar petita per seguir la Diada Cas-
tellera protagonitzada pels Moixi-
ganguers d’Igualada i els Castellers 
d’Esparreguera. A la tarda va ser el 
torn de la Cobla Catània que van 
posar les sardanes en la ballada que 
va tenir lloc a la mateixa ubicació.

Al vespre tancava aquest espai 
els concerts de jazz i el grup Smooth 
amb un ventall de versions i bona 
música en un cap de setmana em-
marcat en les festes de l’Onze de 
Setembre.

Precisament dilluns, Diada Na-
cional de Catalunya, va tenir lloc 
l’acte institucional amb el canvi de 
senyera i parlaments a la plaça dels 
Països Catalans, des d’on va tenir 
lloc la sortida dels autocars a la gran 
manifestació de Barcelona.

Acaba així un llarg cap de set-
mana i, amb ell, els actes d’un estiu 
on hi hagut multitud de propostes i 
activitats per a tots els públics.
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Montbui va celebrar, també a Iznájar, 
el 20è aniversari de l’agermanament

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

El cap de setmana passat, en el 
marc de les festes patronals 

d’Iznájar (Còrdova) es va dur a ter-
me l’acte oficial de commemoració 
del 20è aniversari de l’agermana-
ment entre els municipis de Mont-
bui i Iznájar. 

L’acte protocol·lari de comme-
moració d’aquest vintè aniversari 
va tenir lloc el passat dilluns, 11 
de Setembre. Hi van ser presents 
els representants electes d’Iznájar i 
Montbui, encapçalats pels respec-
tius alcaldes, Lope Ruiz i Teo Ro-
mero, i també hi va ser present la 
delegada del govern d’Andalusia a 
Còrdova, Rafi Crespín. 

Durant l’acte l’alcalde mont-
buienc, Teo Romero, va remarcar 
que “aquest agermanament amb 
Iznájar, com tots els que hem fet a 
Montbui, respon a una realitat, la 
de dos municipis que són germans 
i que tenen vincles d’unió a través 
dels seus ciutadans. Tenim clar que 
els orígens dels nostres ciutadans 
són importants i un acte com el 
d’avui ve a refermar aquest com-
promís. Com hem dit en diferents 
ocasions, qui perd els orígens, perd 
la identitat”. L’alcalde montbuienc 

va assenyalar que “Catalunya és 
una terra plena de riquesa i di-
versitat, és una suma de persones 
procedents de diferents territoris i 
Montbui n’és un excel·lent exem-
ple”. Teo Romero va afegir per úl-
tim que “és molt simbòlic poder 
dur a terme l’acte en una data tan 
assenyalada com és l’Onze de Se-
tembre, la Diada de Catalunya”.

De la seva banda, l’alcalde del 
municipi amfitrió, Lope Ruiz, va 
explicar que el consistori d’Iznájar 
havia decidit reforçar i potenciar 
l’agermanament “perquè Montbui 
va acollir un nombre molt impor-
tant de persones d’Iznájar que van 
marxar a Catalunya a la recerca de 
noves oportunitats i una vida mi-
llor”. El batlle va assenyalar també 
que “l’agermanament està basat 
en els forts vincles existents entre 
ambdós municipis, fonamentats 
per la pervivència de valors de con-
còrdia, respecte, solidaritat i la re-
cerca d’espais de convivència”.

La delegada del govern d’An-
dalusia a Còrdova, Rafi Crespín, va 
mostrar la seva satisfacció “per po-
der compartir aquesta celebració 
entre Iznájar i Montbui, dos mu-
nicipis que reforcen vincles de so-

lidaritat i que busquen potenciar 
l’intercanvi cultural i social”. En un 
món globalitzat, Crespín va convi-
dar els assistents a “resoldre els rep-
tes i desafiaments actuals amb in-
tegració i cooperació, lluitant junts 
contra la intolerància, la violència 
i el pensament únic”. La delegada 
del govern andalús a Còrdova va fi-
nalitzar la seva intervenció mostrant 
la seva convicció per tal que “aquest 
agermanament perduri i potenciï 
els projectes d’intercanvi i coopera-
ció entre Iznájar i Montbui”.

Cal recordar que una cinquan-
tena de montbuiencs i montbuien-
ques, i també veïns de la Conca 
d’Òdena originaris d’Iznájar es van 
desplaçar fins al municipi cordovès 
per commemorar les festes i gaudir 
d’aquesta efemèride. L’expedició 
institucional montbuienc va estar 
formada per l’alcalde, Teo Romero, 
i les regidores de l’equip de govern 
Elisabet Tamargo (Economia, Ad-
ministració i Participació) i Montse 
Carricondo (Cultura).

Dissabte, 20è aniversari 
de l’agermanament a 
Alcaudete

El dia 16 de setembre, a Alcau-
dete, en el marc de la Fira i Festes 
d’aquest municipi de Jaén, tindrà 
lloc un acte de confraternització i 
commemoració del 20è aniversari 
de l’Agermanament amb Montbui, 
i també es retrà homenatge a la 
resta de municipis catalans ger-
mans d’Alcaudete, com són els mu-
nicipis osonencs de Manlleu, Masies 
de Voltregà i Sant Hipòlit de Vol-
tregà.

En marxa la Setmana Jove 
CALAF

Els alumnes del curs de dinamit-
zació sociocultural del Centre 

de Recursos per a l’Ocupació (CRO) 
han organitzat “La Moguda de 
Calaf”, la setmana jove del muni-
cipi, que està plena d’activitats. La 
programació va començar dilluns 
amb el campionat del videojoc 
‘FIFA 17’. El dimarts va continuar 
amb una gimcana i ahir a la nit es 
va viure un dels plats forts al Cas-
tell de Calaf, on els joves de dina-
mització sociocultural van organit-
zar-hi un escape en què els parti-
cipants tenien el repte d’alliberar 

la donzella Agnès per finalitzar 
l’aventura.

Les activitats continuen avui 
dijous amb les 12 hores d’esports, i 
demà divendres hi haurà una nova 
gimcana, aquest cop nocturna, i 
un taller i espectacle de percussió 
corporal, a càrrec de Kike Quadros. 
L’últim dia, dissabte, arribarà amb 
tres de les principals activitats de 
la setmana: la baixada d’andrò-
mines a les 5 de la tarda i a les 8 
del vespre s’acabarà “La Moguda 
de Calaf” amb la Festa Holi i de 
l’Escuma.

C/ Lleida 42,
08700 Igualada
Tel. 93 515 57 00 
infoigualada@grupcatala.com

Car Service

Mecànica
Electricitat
Electrònica

Novetat:
adaptació de vehicles 

per a tot tipus 
de minusvalies

TALLERS FERMI VALLS, S.L.
C/ Alemanya, 33 nau 3 - IGUALADA

Tel. 93 803 10 78
Fax 93 804 02 38

E-mai.fermivalls@telefonica.net

ANGLÈS
22 €/mes
A partir dels 3 anys.
Nens, joves i adults. 

Exàmens oficials.

aula42.es  - 626 082 108

Acaben les obres de restauració 
del Portal de l’Hospital
CALAF

Les obres per rehabilitar el Por-
tal de l’Hospital van finalitzar 

el passat divendres 8 de setembre 
després d’un mes de durada. Jun-
tament amb el portal Xuriguera, 
són les úniques restes de les anti-
gues muralles de Calaf, amb data 
de l’any 1580. El Portal de l’Hos-
pital estava malmès a causa d’una 
avançada erosió. Se n’ha fet càrrec 
l’empresa Albert Gaset i el cost de 
l’obra ha suposat una inversió de 
10.880 euros.

El portal restaurat està inclòs 
dins del catàleg de béns a protegir 
com a bé d’interès cultural, junta- ment amb el portal de Xuriguera. 

Aquest, ja es va restaurar l’any pas-
sat. El portal de l’Hospital es troba-
va en mal estat a causa de l’erosió 
de la pedra i patia un procés de 
degradació important.

La restauració ha substituït els 
morters en mal estat per morters 
de calç i també s’ha fet ús de pro-
ductes consolidants específics per 
restaurar el suport de lapidi, per 
cada tipus de pedra. A més, s’ha 
aplicat una reintegració cromàti-
ca amb pigments naturals de les 
juntes entre les pedres. Les obres 
s’han portat a cap sota la supervi-
sió del departament de cultura de 
la Generalitat de Catalunya.

Una Festa Major molt participativa

PIERA

Piera ha celebrat una de les Fes-
tes Majors més participatives dels 

darrers anys. Durant gairebé deu 
dies els pierencs han pogut gau-
dir de nombroses propostes per a 
públics de totes les edats.

Les noves propostes d’aquesta 
edició han tingut una gran acollida. 
Una d’elles va ser el tobogan aquà-
tic gegant, de 100 metres de llarga-
da, i pel qual es van llançar petits i 

grans. La cloenda, amb el castell de 
focs artificials, també ha estat una 
de les activitats més ben valorades 
per la ciutadania, a més dels con-
certs, com els dels grups Pierrakes, 
Gertrudis i Glamour Band que van 
comptar amb una gran afluència 
de públic.

Entre les propostes dels darrers 
dies han estat presents les arts escè-
niques, amb la comèdia de Ricardo 
Muñoz “Las cuatro estaciones son... 
3” que va oferir el Grup de Tea-
tre Ballestea, les activitats infantils, 
amb circuit de karts ecològics, jocs 
i inflables, i les activitats més popu-
lars i tradicionals com les ballades 
de sardanes, el concert de Festa Ma-
jor amb l’orquestra Costa Brava, la 
trobada de Colles de Diables Infan-
tils i el Correfoc o la Cercavila de la 

Tita i el Fumat 1978. El Correbars i el 
GuatelePiera també van ser un èxit 
així com el concurs de bandes “L’Es-
purna” en el qual hi van participar 
5 grups, un dels quals tocarà en la 
propera edició del Castanyada Rock.

Els esports també han estat pre-
sents durant aquests dies. Divendres 
8 de setembre es va inaugurar una 
nova zona esportiva dedicada a la 
pràctica de la cal·listènia, un acte 
que va comptar amb una exhibició 
de workout. Dissabte es va celebrar 
el Trofeu Festa Major de Tennis Tau-
la que va comptar amb participants 
locals i d’altres vinguts de poblaci-
ons com Masquefa, Collbató, Cape-
llades o Badalona. Marc Flores va 
ser el guanyador de la categoria A 
mentre que Marc Blesa es va classifi-
car primer en la categoria B.
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Pau Muntades, 24
93 806 72 86
08700 IGUALADAwww.ralarsa.com

Atenció les 24 h.

T R A C TAT N O  T R A C TAT

+ VISIBILITAT   + SEGURETAT

REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ 
DE VIDRE D’AUTOMÒBIL

Vine a RALARSA Igualada amb aquest anunci i emporta’t un tractament antipluja gratuït

Més de 8000 alumnes i 550 mestres de 
l’Escola Pia participen en el projecte 
d’innovació SUMMEM
Es consolida així com la iniciativa més important a Catalunya, 
amb 320 grups classe
Es realitza una recerca conjunta entre investigadors de la Universitat 
de Vic i l’Escola Pia de Catalunya

L’Escola Pia de Catalunya enceta 
el tercer curs del seu projecte 

pedagògic SUMMEM. Aquest curs 
2017-2018, 8.275 alumnes i 556 
educadors i educadores hi partici-
paran, de manera que la institució 
es consolida com a capdavantera 
en el canvi educatiu al nostre país. 
Aquest projecte és fruit d’un pro-
cés participatiu de tota la comu-
nitat educativa: alumnat, famílies, 
educadors...

SUMMEM vol donar respos-
tes educatives reals als reptes de 
la societat del segle XXI fent una 
escola adequada a les necessitats 
dels infants i joves, trencant mot-
llos i apostant per l’aprenentatge 
interdisciplinari, per competències 
i cooperatiu, per aconseguir una 
escola cada vegada més inclusi-
va. L’Escola Pia, amb el projecte 
SUMMEM, és coherent amb el seu 
propòsit institucional. 

El curs 2015-2016 es va orga-
nitzar una fase pilot, amb 600 
nens de 6 centres i que s’aplicava 
en un mínim del 50% de l’horari 

escolar a Educació Infantil i un mí-
nim del 25% a Educació Primària 
i Secundària. El curs passat, 2016-
2017, el projecte va entrar en la 
fase de generalització, amb 213 
educadors implicats i més de 3.600 
alumnes. En total, 139 grups clas-
se. Per tant, enguany arribem a la 
fase de consolidació, amb la parti-
cipació de més del doble d’alum-
nes i d’educadors. Finalment, a la 
quarta i darrera fase, que es farà 
entre els anys 2018 i 2021, SUM-
MEM estarà implantat en totes les 
etapes i en tots els cursos, arribant 
a més de 20.000 noies i nois.

Projecte de recerca
Un equip d’investigadors de la 

Universitat de Vic, que pertanyen 
als grups de recerca Atenció a la 
Diversitat (GRAD) i el de Re-
cerca Educativa (GREUV), junta-
ment amb mestres de l’Escola Pia 
de Catalunya, lideren una iniciati-
va de recerca sobre el SUMMEM. 

“Aprenem del SUMMEM”, 
aquesta recerca conjunta, bus-

ca avaluar i reflexionar sobre les 
innovacions que s’introdueixen a 
l’aula i empoderar educadors de 
les escoles per fer la recerca de 
les seves propostes i no només la 
seva aplicació. Aquesta iniciativa 
reforça els vincles universitat i 
escola, afavorint l’intercanvi de 
coneixement.

La recerca, que té una dura-
da de tres anys, permetrà obtenir 
dades sobre aquests quatre as-
pectes:

A.- El SUMMEM, ajuda a millo-
rar l’aprenentatge dels alumnes?

B.- Aquest projecte, millora les 
seves competències socials i emo-
cionals?

C.- Les institucions educatives 
de l’Escola Pia són realment inclu-
sives?

D.- Documentar el procés de 
canvi per poder-lo transferir

Un equip de 7 investigadors 
universitaris formen i orienten 
un equip de 15 mestres/investi-
gadors de l’Escola Pia i realitzen 
conjuntament aquesta recerca 
quantitativa i qualitativa, durant 
la qual es recolliran proves i opi-
nions de pares i mares, mestres, 
alumnat... 

www.summem.cat

Pots llegir-lo a internet: 
www.latossa.com

Recordant la figura de 
Joan Baptista Cendrós 

IGUALADA

El Teatre Municipal l’Ateneu 
d’Igualada va acollir dijous pas-

sat la conferència institucional 
organitzada per l’Ajuntament amb 
motiu de la Diada Nacional de 
Catalunya. L’acte va comptar amb 
la presència de l’alcalde i gran part 
dels regidors del consistori, així 
com batlles i regidors de diferents 
municipis de la comarca. 

En aquesta ocasió, el prota-
gonista va ser l’escriptor i perio-
dista Genís Sinca, que va abordar 
la història de Joan Baptista Cen-
drós, prohom de la segona meitat 
del segle passat i protagonista de 
l’obra signada pel mateix Sinca ti-
tulada El cavaller Floïd, l’apassio-
nant història de Joan Baptista Cen-
drós, l’empresari i mecenes inde-
pendentista. Va ser l’empresari cre-
ador del popular after-shave Floïd, 

però sobretot un dels mecenes i 
activistes culturals més importants 
de Catalunya. Va ser un dels cinc 
empresaris fundadors d’Òmnium 
Cultural, va invertir tota la seva 
fortuna i es va arriscar personal-
ment pel país en més d’una ocasió. 

Sinca el va descriure com “un 
home que, per sobre de tot, creia 
en Catalunya i en la seva gent” i va 
convidar els assistents a “conver-
tir-nos avui en un Cendrós a petita 
escala”.

En acabar la conferència al vol-
tant de la figura de Cendrós, la 
seva filla Laura va rebre un ram de 
flors i a continuació, integrants de 
l’històric regiment de Miquelets 
de Catalunya van guiar la comitiva 
d’autoritats i públic fins a la plaça 
de l’Ajuntament on van seguir els 
actes de la Diada.



6 MIRANT ENRERE 14 de setembre de 2017

Cursos de l'Escola Ara pel curs 2017-2018

Matrícula oberta

Escola de teràpies manuals i naturals
C. Cardenal Vives, 1, 1r 2a - 08700 Igualada
93 805 23 26 - www.araterapia.com

MASSATGE - REFLEXOTERÀPIA 
QUIROPRÀXIA - KINESIOLOGIA 

FLORS DE BACH

Inauguració del curs escolar 2017-2018
PIERA

El passat dimecres, dia 6 de 
setembre, el Teatre Foment de 

Piera va acollir l’acte inaugural 
del curs escolar 2017-2018, al qual 
es va convidar a tota la comuni-
tat educativa. El regidor d’ense-
nyament, Josep Maria Rosell, va 
ser l’encarregat de donar la ben-
vinguda als assistents i recordar 
que l’objectiu de la trobada era 
reconèixer el treball que es fa a 
la vila per millorar la qualitat de 
l’ensenyament i per garantir l’èxit 
escolar dels infants i joves.

Durant l’acte es van presen-
tar diversos projectes i progra-
mes que destaquen per la seva 
innovació i pel seu valor afegit. És 
el cas del projecte Un Infant Un 
Instrument que desenvolupen de 
forma conjunta l’Aula Municipal 

de Música i l’escola Creixà, el pla 
Educaentorn, el Servei de media-
ció ciutadana de l’Anoia i el pro-
jecte Millorem el pati de primària 
de l’escola les Flandes.

També es va aprofitar l’oca-
sió per fer un petit homenatge a 
dues persones que han agafat la 
jubilació després de molts anys 
de dedicació als centres educatius 
de la vila: l’Aurora Viladoms, de 
l’Aula Municipal de Música, i el 
Miquel Jové, de l’escola Herois 
del Bruc. Tots dos van rebre una 
placa commemorativa per part de 
les autoritats assistents.

No va faltar, durant la trobada, 
la col·laboració de tres professors 
de l’Aula de Música Maria Escolà 
i Cases, que van amenitzar l’acte 
amb peces tocades amb el piano, 
el violí i la flauta travessera.

Una altra part important de 
l’acte va ser la conferència Ara és 
demà: els reptes de l’educació a 
Catalunya, a càrrec de Lluís Font, 
president del Consell Escolar de 
Catalunya. 

La cloenda de l’acte va comp-
tar amb els parlaments de Jordi 
González, inspector del Depar-
tament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya, que va 
encoratjar als assistents a seguir 
treballant en la mateixa línia, i 
amb les paraules de l’alcalde, Jo-
sep Llopart, que va agrair a tota 
la comunitat educativa la feina 
que realitzen diàriament des dels 
centres educatius i els hi va re-
cordar que tenen tot el suport de 
l’Ajuntament de Piera.

Ja han començat les inscripcions a les activitats 
dirigides i per a les Escoles Esportives
VILANOVA DEL CAMÍ

El Servei d’Esports de Vilanova 
del Camí ja ha obert les inscripci-

ons per a les propostes esportives, 
algunes de les quals van començar 
dimecres de la setmana passada.. 
Es tracta del grup d’activitats dirigi-
des d’aeròbic i ioga, amb molt bona 
acollida temporada rere temporada. 
El termini d’inscripció a aquestes i 
altres propostes romandrà obert fins 
que s’esgotin les places. Us podeu 
adreçar al Servei d’Esports, en horari 
de 9 del matí a 2 de la tarda.

L’activitat s’adreça a persones 
adultes i s’adapta també a la gent 
gran amb grups de gimnàstica i 
activitat física. Aquest col·lectiu 

també pot participar, prèvia ins-
cripció, del cicle de passejades per 
Catalunya “A cent cap als cent” 
que l’Ajuntament organitza de la 
mà de la Diputació de Barcelona. 

D’altra banda, l’oferta de les 
Escoles Esportives Municipals, que 
ofereix activitat extraescolar als 
alumnes vilanovins des de P5 a 
6è, també s’obre coincidint amb 
l’inici del curs escolar. L’activitat 
es desenvolupa al llarg del curs 
en els centres d’ensenyament i co-
mençarà l’octubre. 

L’oferta esportiva escolar, 
més àmplia i completa 
gràcies als clubs 

L’oferta esportiva de l’Ajunta-
ment vilanoví no és, però, l’única 
que es programa dirigida als esco-
lars. També es pot triar entre una 
bona pila d’activitats que organit-
zen, una temporada més, diversos 
clubs vilanovins: CE Budokan, Club 
Tennis Vilanova, Vilanova del Camí 
Bàsquet Club Endavant, Club Hand-
bol Vilanova, Club Futbol Sala Can 
Titó, Club Esportiu Anoia, Club Gim-
nàstic San Roque i Club Tennis Taula 
Vilanova. També l’AE IES Pla de les 
Moreres té el seu grup de futbol 
sala infantil. Més informació sobre 
les propostes que ofereixen els clubs 
directament a les entitats o al Servei 
d’Esports.

Capellades celebra la Diada 
amb un concert i un acte 
institucional

La Diada de Catalunya s’ha cele-
brat aquest 2017 amb moltes 

propostes. En primer lloc diumen-
ge al vespre es va fer a la plaça de 
Catalunya un concert amb el grup 
In Crescendo, participant al pro-
grama de TV3 OH Happy Day, on 
van assistir més de 600 persones.

El dia 11 de setembre a Cape-
llades des de fa molt anys el pri-
mer acte previst és pujar a la Creu 
de Miramar a enlairar la senye-
ra. Enguany, s’hi va animar molta 
gent. 

Seguidament es va fer als 
Jardins del Capelló un taller per 
aprendre a construir i a fer volar 
estels. El vent que no parava de 
bufar, va anar molt bé per aixecar 
els estels.

Seguidament es va fer l’acte 
institucional, que va començar 
amb la presentació del primer 
tinent d’alcalde, Angel Soteras, 
qui va destacar “coincidint amb 

la Diada hem recuperat dos ac-
tes, el concert i el taller d’estels, 
que no vàrem poder dur a terme 
per la Festa Major, suspesa arran 
de l’atemptat a Barcelona. Volem 
transmetre així que no tenim por, 
que res ni ningú ens aturarà ni de-
cidirà per nosaltres”.

Seguidament va parlar l’Alcal-
de, Aleix Auber, qui va destacar en 
el seu parlament institucional com 
durant la història hi ha hagut cer-
tes lleis que s’han hagut de saltar 
per guanyar certs drets.“Aquest 
trencament, però, ha estat possible 
sempre que el poble, els homes i 
les dones, han fet el pas i han estat 
al costat o bé al davant dels seus 
governs”.

Les seves paraules van acabar 
desitjant una bona diada a tot-
hom.

L’acte es va tancar amb un pe-
tit refrigeri amb coca i moscatell 
per als assistents.

Presentació del mètode 
VESS a la reunió de pares de 
Montclar Mestral

IGUALADA - JORBA

La setmana abans de començar 
el curs escolar s’ha presentat als 

pares aquest nou model pedagògic 
basat en la cultura de pensament.

 Aquest  curs s’implementarà a 
les aules d’Infantil i Llar el mètode 
VESS, un model educatiu visionari 
que reuneix els millors programes 
educatius del món.

VESS va ser inspirat per la com-
binació de la Filosofia Reggio Emilia 
amb més de 15 anys d’estudi i acu-
rada integració d’una varietat de 
propostes i múltiples metodologies 
que treballen amb el pensament 
d’avui dia; com el Projecte Zero i 
el focus en Pensament Visible de 
la Universitat d’Harvard, El Currí-

culum per a la primera infància de 
Nova Zelanda, els Hàbits de la Ment 
del Dr. Art Costa, la Filosofia per a 
nens del Dr. Matthew Lipman i el 
Pensament lateral i paral·lel del Dr. 
Edward DeBono.

A través de les rutines de pensa-
ment els nens aprenen a entendre 
la forma en què es processa la in-
formació, com l’apliquen a diferents 
situacions i la forma en què pensen, 
els nens aprenen a observar, ana-
litzar, deduir i generar noves idees. 
D’aquesta forma estableixen hàbits 
que predisposen les seves ments per 
desenvolupar diferents i millors pro-
cessos de pensament al llarg de les 
seves vides.

El principal Objectiu de VESS és 
combinar tots els fonaments que els 
nens necessiten durant l’etapa neu-
rològica més crucial de les seves vi-
des amb la finalitat de fomentar en 
cada nen els hàbits de ment, pen-
sament i habilitats necessàries per 
portar una vida plena, amb equilibri 
i saviesa .

El servei d’aigua als Hostalets serà totalment 
municipal

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

Amb la recepció del servei d’ai-
gua de Can Fosalba, Hoserpi SL, 

l’empresa municipal dels Hostalets 
de Pierola, ja gestiona el subminis-
trament d’aigua de gairebé tots els 
habitatges del municipi.

Des del passat 1 de juliol, Ho-
serpi gestiona el servei de submi-
nistrament d’aigua de Can Fosalba, 
que abans era realitzat per la coo-
perativa de veïns “Dotacions i man-
teniment Can Fosalba”. D’aquesta 
manera s’ha completat que tota la 
gestió del cicle de l’aigua als Hos-
talets de Pierola es faci mitjançant 
criteris públics.

En aquests moments la xarxa 
pública d’aigua dels Hostalets de 
Pierola dóna servei al nucli, Serra 
Alta, Can Fosalba, Can Térmens i els 
habitatges disseminats.

Properament, l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola desenvoluparà 
el projecte urbanístic per dotar de 

xarxa pública d’aigua les urbanitza-
cions de Boscos de Can Martí i Can 
Rovira de l’Estela. Gràcies a aquest 
projecte tots els habitatges del mu-
nicipi estaran connectats a la xarxa 
pública gestionada per l’empresa 
pública i gaudiran dels mateixos cri-
teris tècnics i tarifaris.

Dades d’interès
- Incidències a la xarxa: Tots els 

dies laborables de 9 a 14 h al tel. 
937712112. Dissabtes, diumenges i 
resta d’hores al tel. 937712049.

- Informació del servei: Tots els 
dies laborables de 9 a 14 h al tel. 
937712112, correu electrònic: hoser-
pi@hoserpi.cat.

12.000 alumnes comencen el curs
COMARCA

Segons dades del Serveis Territo-
rials a la Catalunya Central, les 

dades de l’escolarització per aquest 
curs 2017-2018 s’estima en un total 
de 49.524 alumes.

Pel que fa a la comarca de 
l’Anoia, aquest curs hi ha previstos, 
a ensenyaments infantil i primari 
un total de 573 grups per un total 
de 12.070 alumnes (el curs passat 
van ser 577 grups i 12.265 alum-
nes).

Referent a la incorporació al sis-
tema educatiu (Catalunya Central), 
a P3 hi haurà un total de 246 grups, 
amb un increment de 8 grups res-
pecte el curs passat. A l’Anoia, el 
total de grups de P3 és de 58, amb 
1.095 alumnes.

I respecte l’ensenyament secun-
dari obligatori (ESO), globalment, 
a la Catalunya Central aquest curs 
2017-2018 hi ha 214 grups, un in-
crement de 4 grups més respecte 
l’anterior. 

A la comarca de l’Anoia hi ha 52 
grups de 1r d’ESO, amb un total de 
1.383 alumnes (amb un lleuger in-
crement respecte el curs passat, que 
van ser 1.365).

Tota l’etapa d’ESO significa un 
increment de 23 grups respecte el 
curs passat, amb un total de 827 
grups globals (21.666 alumnes). A 
l’Anoia cursaran l’ESO 5.541 alum-
nes, repartits en 202 grups.

En el sector de la Formació Pro-
fessional hi ha un impuls per la FP 
Dual implantant nous cicles a la Ca-

talunya Central; a l’Anoia no hi ha 
cap nova oferta de Grau Mitjà, però 
s’ha ampliat l’oferta del grau supe-
rior d’higiene bucodental que s’im-
parteix a l’Institut Milà i Fontanals.

Tot i que no hi ha referència de 
cap nou centre a la comarca, dins el 
Pla experimental d’educació infantil 
de primer cicle (P2) s’hi incorpora 
l’Escola Cabrera d’Igualada - ZER 
Serra d’Anoia de Cabrera d’Anoia.

Pel que fa a l’acabament de les 
obres de l’institut Badia i Margarit 
d’Igualada, es preveu cap a finals 
del mes de novembre.

Per últim, segons es desprèn de 
les dades d’inici del curs dels Serveis 
Territorials, a la Catalunya Central 
es comença el curs amb un total de 
5.252 docents.
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Èxit de participació i cloenda de la Festa Major

VILANOVA DEL CAMÍ 

El cap de setmana passat es van 
reprendre els actes de Festa 

Major a Vilanova del Camí, que 
es van cloure dilluns passat, coin-
cidint amb la Diada de l’11 de 
Setembre.

Dissabte es va encetar la tem-
porada de ball de l’Associació de 
Pensionistes i Jubilats a Can Pa-
passeit. Més de 200 persones van 
ballar al ritme de Doble Duet, en 
un ambient distès i festiu.

Can Papasseit va acollir 
una gala màgica

Diumenge, la sala polivalent 
de Can Papasseit va tornar-se a 
omplir “màgicament”. Els mags, 
Javi Martín, Sebastien Dethise i 
Jammes Garibo, van ser els pro-
tagonistes d’una gala divertida 
i espectacular. Grans números 
d’il·lusionisme, escapisme, amb 
monedes, amb nusos encantats, 
cordes màgiques... van sorpren-

dre un públic molt familiar que 
va aplaudir enèrgicament les ac-
tuacions. 

La gala va ser molt participa-
tiva i el públic, entregat, no va 
dubtar en pujar a l’escenari per 
participar al costat dels mags en 
els seus trucs.

Gran actuació dels 
Moixiganguers i ple 
absolut de Txabi 
Franquesa 

Dilluns passat, 11 de Setem-
bre, els Moixiganguers d’Igua-
lada van actuar a Vilanova del 
Camí. L’actuació corresponia a la 
diada prevista per al passat dia 
3, que es va cancel·lar junt amb 
la resta d’actes de la Festa Major 
per un dia de dol declarat pel 
consistori. En aquesta ocasió els 
Moixiganguers van descarregar, a 
la plaça del Mercat, dos pilars de 
4, el 4 de 7 amb agulla, el 5 de 7, 
el 4 de 7 i un pilar de 5. 

L’Associació de Sardanistes de 
Vilanova del Camí també va fer 
rotllana l’11 de setembre, a la 
plaça del Mercat, on van ballar 
fins al migdia.

A la tarda, el monòleg de Txa-
bi Franquesa va fer un ple total a 
Can Papasseit. Prop de 400 per-
sones van riure de valent amb els 
acudits de Franquesa, un còmic 
polifacètic que va donar els seus 
primers passos professionals amb 
Tricicle. Es va formar especialment 
com a clown al Cirque du Soleil i 
ha enregistrat monòlegs per a la 
Central de Cómicos, de la Para-
mount Comedy i forma part del 
planter d’El Club de la Comedia.

OBRA NOVA EN VENDA

Informació i vendes:

T. 93 803 43 40
Plaça de la Creu, 2, Igualada / www.finquesrambles.com

Promotor: Constructor: Arquitecte:

Segueix-nos a facebook

Comercialització:

Propera construcció
de 8 habitatges exclusius 
amb amplis espais.
Pisos de 4 habitacions, 
dúplexs amb grans terrasses 
i un pis de 2 habitacions.
Local comercial, pàrkings 
i trasters.

A LA PLAÇA 
DEL REI 
D’IGUALADA

Inici de curs
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Aquest passat dimarts va comen-
çar un nou curs a les escoles i 

a l’Institut de Montbui. El nou curs 
a educació infantil i Primària va 
començar a les escoles Montbou, 
Garcia Lorca i Antoni Gaudí, mentre 
que a l’Institut Montbui va començar 
un nou curs per als estudis de Secun-
dària i Batxillerat. En total, prop 
de 1.200 alumnes cursaran el curs 
2017-2018 als centres públics mont-
buiencs. Les escoles i l’Institut es van 
posar en marxa tot just una setmana 
després que comencés l’activitat a les 
Llars d’Infants Municipals. 

Fonts municipals confirmen que 

l’inici de curs s’ha dut a terme amb 
tota normalitat, malgrat que en al-
guns casos es manté el període de 
matrícula oberta.

Una de les dades més destaca-
des és l’augment d’alumnat a la se-
cundària i la disminució de la ràtio 
d’alumnes per classe a P3, conse-
qüència de la disminució de la na-
talitat durant els darrers anys. Sense 
anar més lluny a l’Escola Montbou 
han començat a P3 11 alumnes, a 
l’escola Garcia Lorca hi ha 15 i 16 
alumnes per classe en aquest nivell, 
i a l’escola Antoni Gaudí a P3 hi ha 
dues classes amb 18 alumnes cadas-
cuna.

El Consell Comarcal impulsa 
un projecte de creació de 
paquets turístics a l’Anoia
COMARCA

El Consell Comarcal de l’Ano-
ia ha engegat un projecte de 

creació de paquets turístics a la 
comarca amb l’objectiu d’una 
banda de poder oferir als turistes 
potencials propostes ben definides 
i valorades econòmicament i de 
l’altra facilitar als agents turístics 
la comercialització dels mateixos. 

Entre la vintena d’agents turís-
tics convidats a participar de la ini-
ciativa hi ha allotjaments, restau-
rants, museus, empreses d’acom-
panyament patrimonial i empreses 
que ofereixen activitats diverses.

La formació, impartida per 
l’empresa Tourislab consta de dues 
fases. La primera fase del projecte 

ha consistit en què els agents tu-
rístics rebessin una formació espe-
cífica en tendències dels mercats 
turístics estratègics, en elements 
clau de competitivitat i tècniques 
per a la creació de productes tu-
rístics, i en adaptació i especialit-
zació de l’oferta dels establiments 
turístics a segments nínxol especi-
alitzats. 

Un cop finalitzada aquesta pri-
mera fase s’iniciarà la segona fase 
en la que l’empresa consultora fa-
rà assessoraments individualitzats 
i grupals per anar tancant els pa-
quets turístics més treballats i per 
donar pautes per a crear-ne de 
nous. 



8 MIRANT ENRERE 14 de setembre de 2017

L’Ajuntament presenta a la comunitat 
educativa el curs escolar 2017-2018
MASQUEFA

Dijous passat, l’Ajuntament de 
Masquefa va dur a terme la 

presentació oficial del curs escolar 
2017-2018 davant la comunitat edu-
cativa. L’acte va servir per donar la 
benvinguda als mestres i professors 
dels diversos centres educatius i 
per exposar les principals novetats 
del nou curs, així com els diferents 
serveis educatius i de reforç que es 
prestaran. La presentació va anar a 
càrrec de l’alcalde, Xavier Boquete, 
i també hi van intervenir la coor-
dinadora de Serveis d’Interven-
ció Socioeducativa d’ACTUA, Mar 
Cuesta; la tècnica de Joventut de 
l’Ajuntament, Núria Pérez; i la tècni-
ca d’Educació del consistori, Carme 
Alías.

Enguany, el curs 2017-2018 es 
posa en marxa amb un total de cinc 
centres educatius: l’EBM La Baldu-
fa, les escoles Vinyes Verdes, Font 
del Roure i El Turó, i l’Institut de 
Masquefa, i pendents de les xifres 
definitives, la previsió és que aug-
menti sensiblement respecte el curs 

2016-2017 el nombre de matrícules 
realitzades als diferents centres.

Novetats del curs 2017-
2018

El nou curs escolar presenta tres 
destacades novetats. La primera im-
plica l’Escola Masquefa II, que en-
guany fa la integració completa a 
l’Escola El Turó.

D’altra banda, respecte l’educa-
ció entre els 0 i els 3 anys, l’Escola 
Bressol Municipal (EBM) La Baldufa 
obre les portes amb un total de set 
aules. Mentrestant, a partir d’octu-
bre es reactivaran, novament, els 
Espais Familiars.

Finalment, l’Institut de Masque-
fa posa en marxa aquest cicle el nou 
Pla d’Acció Tutorial, que permetrà 
millorar l’acompanyament i el se-
guiment de l’alumnat. Així, entre 
les accions previstes hi ha el progra-
ma ‘Managers’, consistent en què 
un alumne de 4t d’ESO acompanyi 
un o dos alumnes de primer al llarg 
del primer curs al centre.

Serveis i programes 
educatius

Amb l’objectiu de garantir a les 
famílies el dret bàsic a una educació 
digna, igualitària i inclusiva i amb el 
ferm propòsit de dotar els infants i 
joves del municipi d’eines de primer 
nivell que fomentin el seu creixe-
ment personal i formatiu, l’Ajunta-
ment impulsa i consolida enguany 
projectes i serveis educatius adre-
çats al conjunt d’alumnes i les seves 
famílies: Espai Socioeducatiu; Ser-
vei d’Atenció a Joves i Famílies, i el 
programa de renovació pedagogic 
Escola Nova 21 amb l’adhesió de 
l’Escola Font del Roure.

Capellades, municipi 
cardioprotegit
CAPELLADES

La darrera setmana d’agost 
l’Ajuntament de Capellades va 

fer lliurament al parc de Bombers 
d’un desfibril·lador mòbil, amb 
l’objectiu de millorar els seus equi-
paments i poder ser mes eficients.

Segons Salvador Vives, regidor 
de Sanitat, “el nou equip s’afegeix 
al desfibril·lador itinerant que te-
nim al cotxe de la Policia Local i als 

que hi ha instal·lats a Cal Ponet, al 
Pavelló Poliesportiu, al Camp Mu-
nicipal d’Esports i al Teatre de La 
Lliga, però no serà l’últim. Durant 
el 2017 dotarem diferents entitats 
i instal·lacions de més desfibril·la-
dors. Des de l’Ajuntament continu-
em treballant en l’objectiu de tenir 
una vila càrdioprotegida, amb apa-
rells de reanimació per donar assis-
tència en cas de necessitat”.

Recollits prop de 2.000 euros

SANTA MARIA DE MIRALLES

La Junta local de l’AECC - Cata-
lunya contra el càncer de San-

ta Maria de Miralles, va fer, el 

passat 12 d’agost, el tradicional 
recapte per a l’Associació, acon-
seguint un total de 1.834 euros, 
gràcies a la generositat del poble 

de Miralles i veïns de La Llacuna.
L’AECC – Catalunya contra el 

Càncer, organització no lucrativa 
declarada d’utilitat pública, fa més 
de 60 anys que lluita per disminuir 
l’impacte que causa aquesta malal-
tia, acompanyant els malalts i les 
seves famílies, amb atenció Sani-
tària, Psicològica, Social, a l’infant 
malalt...

L’acapte va ser possible per l’in-
cansable treball de la Junta: Emília 
Solé, Celerina Ferrer, Cinta Micheli, 
Concepció F. Oller, Pepita Argelich, 
Maria Montón i Teresa Soler.

Emília Solé Estalella

Sessions d’assessorament 
sobre les clàusules terra 

VILANOVA DEL CAMÍ

Aquest mes de setembre es 
reprenen les sessions d’assesso-

rament sobre les clàusules abusives 
en préstecs hipotecaris a l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí. El 
setembre es faran sessions els dies 
19 i 26. Les persones que vulguin 

fer ús del servei o tinguin interès a 
fer alguna consulta han de dema-
nar cita prèvia al departament de 
Serveis Personals, al telèfon: 93 
805 44 11 extensió 2.

El servei es va posar en funci-
onament per donar resposta  a les 
consultes sobre clàusules terra i al-
tres clàusules abusives relacionades 
amb els préstecs i/o crèdits hipo-
tecaris. S’ofereix amb el suport de 
la Diputació de Barcelona que ha 
signat un conveni de col·laboració 
amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Barcelona.

A l’octubre s’han programat 
sessions per als dies 3, 10 i 17. Per 
al mes de novembre es preveuen 
els dies 7, 14 i 21 i al mes de de-
sembre, les sessions tindran lloc els 
dies 5, 12 i 19. 

Vilanovins fan de públic al 
concurs d’Antena 3 
“Ahora Caigo” 

VILANOVA DEL CAMÍ

Una cinquantena de vilanovins 
van anar, divendres passat fins 

a Barcelona per participar com a 
públic al programa “Ahora Cai-
go”, el concurs que presenta Artu-
ro Valls a Antena 3 i que aquesta 
temporada incorpora noves proves 

i moltes sorpreses. 
L’Alcaldessa Noemí Trucharte i 

la regidora de Cultura, Imma Gon-
zález també van compartir aques-
ta experiència que formava part 
de les activitats programes en el 
marc de la Festa Major de Vilanova 
del Camí.

Més de 400 persones a la 
trobada de les associacions

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Diumenge passat, més de 400 
persones van participar en un 

dinar popular - trobada de les 
associacions de Montbui, activitat 
celebrada conjuntament pel Club 
Petanca Montbui i l’entitat Artesa-
nas de Corazón. 

Després d’una matinal en què 
l’esport de la petanca va ser prota-

gonista, amb el campionat del club 
organitzador, al migdia es va ce-
lebrar el dinar popular, organitzat 
per aplegar el major nombre possi-
ble de persones vinculades al teixit 
associatiu montbuienc. La plaça de 
la Vinícola va acollir aquesta tro-
bada gastronòmica i de germanor, 
que va ser tot un èxit organitzatiu 
i de participació.
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La residència Pare Vilaseca inicia la seva reforma i ampliació, 
que es desenvoluparà en dues fases
Ja han començat les obres per a una nova sala d’actes i, posteriorment, es reformaran i ampliaran les plantes lila i groga

IGUALADA

Ahir dimecres, l’alcalde d’Iguala-
da i vicepresident segon de la 

Diputació de Barcelona, Marc Cas-
tells, i la subdirectora general de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, Est-
her Planas, van presentar el projecte 
d’ampliació i reforma de la Residèn-
cia Pare Vilaseca de la capital de 
l’Anoia, centre gestionat pel Con-
sorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI). 
L’acte també va comptar amb la 
presència de Jordi Nicolau, director 
territorial de CaixaBank; Xavier Gar-
cia Hornos, director del Centre d’Ins-
titucions Barcelona de CaixaBank, i 
Jordi Ferrer, gerent del CSSI.

El projecte consta de dues fases. 
La primera fase, amb un pressupost 
de 500.000 euros, consisteix en la 
construcció d’una nova sala d’actes 
polivalent, les obres de la qual es 
van iniciar el passat mes d’agost i 
està previst que finalitzin el proper 
mes de desembre. La segona fase, 
amb un pressupost de 3 milions 
d’euros, consisteix en la reforma i 
ampliació de la planta lila de la resi-
dència per crear una nova unitat de 
psicogeriatria i la creació d’un nou 
edifici d’oficines que permetrà alli-
berar espais a la planta groga, que 
es destinaran a les persones ateses 
al centre i als seus familiars.

Per finançar aquest projecte es 
compta amb un ajut proper al mi-
lió d’euros de la Diputació de Bar-
celona i un ajut de similar import 
de la Fundació Bancària ”la Caixa”, 
complementats amb préstecs a llarg 
termini.

Marc Castells ha afirmat que 
“els igualadins hem de sentir-nos 
orgullosos del gran recurs assisten-
cial i de suport que suposa la Resi-
dència Pare Vilaseca i que, amb la 
reforma i ampliació, podrà garantir 
plenament la seva missió d’assegu-
rar la qualitat de vida de la nostra 
gent gran”. També va destacar i va 
agrair els ajuts que han compro-
mès la Diputació de Barcelona i la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, que 
permetran tirar endavant el projec-
te. De la seva banda, Esther Planas 
va manifestar la satisfacció pels ajuts 
que la Fundació Bancària ”la Caixa” 
pot aportar a una residència i centre 
de dia que realitza una tasca social 
tan important per al col·lectiu de les 
persones grans i amb dependència 
d’Igualada i comarca.

Primera fase: sala 
polivalent

La nova sala d’actes polivalent, 
de 243 m2 i capacitat per a 192 per-
sones, se situarà a la part posterior 
del jardí central que hi ha entre els 

dos edificis, el primer construït l’any 
1987 i el nou edifici d’ampliació, 
construït i en funcionament des de 
l’any 2005. La nova sala permetrà 
disposar de molt més espai que la 
sala d’actes actual, de 100 m2, que 
és massa petita per acollir les actu-
als activitats, que inclouen concerts, 
tallers, sessions de cinema o poesia, 
recepcions, xerrades, celebracions 
litúrgiques o sessions formatives. 
També es millorarà l’accessibilitat, ja 
que l’accés de l’actual sala es fa per 
un passadís estret que no permet 
que es creuin dues cadires de rodes.

El projecte contempla la instal-
lació d’una paret mòbil que perme-
trà dividir la nova sala en dos es-
pais que puguin acollir activitats de 

forma simultània. La sala disposarà 
de vestíbul d’entrada, dos lavabos 
i un espai per a instal·lacions, con-
trol i emmagatzematge. El projecte 
també preveu l’obertura d’una nova 
sortida al carrer en la part posterior 
de la finca.

Segona fase: ampliació de 
les instal·lacions

La segona fase inclourà la re-
forma i ampliació de les plantes lila 
i groga de la residència i la creació 
d’un nou edifici d’oficines. L’objec-
tiu és modernitzar la part més anti-
ga de l’edifici de 1987 reformant 
les habitacions de la planta lila per 
convertir-les en adaptades, millo-
rant les instal·lacions i els espais per 
als professionals, i ampliant les zo-
nes comunes, menjador, sales d’es-
tar, sales d’activitats i passadissos, 
per adequar-les a les necessitats de 
les persones ateses amb demències 
més avançades i a les persones que 
poden residir en unitats de convi-
vència. Si bé la inversió està enfoca-
da a una modernització i adequa-
ció de l’edifici per tal de millorar 
la prestació de serveis, l’actuació 
permetrà augmentar el nombre 
de places de la residència en 7 llits 
addicionals. Ja s’han completat els 
estudis previs d’aquesta fase i es 
preveu disposar del projecte bàsic i 
executiu el mes de març de 2018, li-
citar les obres en el segon trimestre 
i iniciar els treballs d’obra el tercer 
trimestre de 2018, per finalitzar-los 
l’any 2019.

L’obra començarà amb la cons-
trucció de noves habitacions adap-
tades en l’espai de l’antiga sala 
d’actes, que permetran reubicar llits 
actualment situats a la planta lila i 
treballar aleshores en la reforma i 
ampliació de la planta lila. En pa-
ral·lel es construirà un nou mòdul 
d’oficines per als professionals dels 
serveis centrals del CSSI, que estarà 
situat en el talús que actualment se-
para el jardí de pins de l’espai d’en-
trada de mercaderies. Això perme-
trà alliberar els espais que aquests 
treballadors ocupen actualment a 
la planta groga, els quals es desti-
naran a millorar el servei en aquesta 
unitat i a la creació d’unitats de con-
vivència. També està previst crear 
una nova sala d’estar per als usuaris 
i familiars de la planta verda, traslla-
dant un espai de magatzem. Addi-
cionalment, s’assegurarà el submi-
nistrament elèctric del centre amb 
un generador que es podrà utilitzar 
quan hi hagi incidències.

Model d’Atenció Centrada 
en la Persona

El CSSI està en fase de transfor-
mació i millora del seu model assis-
tencial cap a un model d’Atenció 
Centrada en la Persona (ACP). Des 
de fa uns anys que s’està produint, 
en les societats avançades, un canvi 
en el que s’estableix com a “Bon 
envelliment”. El paradigma de l’en-
velliment actiu és el reflex d’aques-
ta sensibilitat a l’establir que les 
persones no sols necessiten tenir 

salut o seguretat per viure o per 
envellir dignament, sinó que també 
necessiten disposar d’oportunitats 
de participació i desenvolupament 
personal si es vol millorar la seva 
qualitat de vida. Qualitat de Vi-
da, segons definició de l’OMS, és 
la percepció de la persona de la 
seva posició en la vida en el context 
de la cultura i sistema de valors en 
els que viu i en relació als seus ob-
jectius, expectatives, estàndards i 
preocupacions.

La Residència Pare Vilaseca, 
inaugurada el 1987 i gestionada pel 
CSSI, ofereix acolliment residencial 
permanent o temporal a persones 
grans vàlides o amb diferents nivells 
de dependència en cinc plantes o 
unitats de convivència diferencia-
des. Proporciona un servei integral 
i de màxima qualitat amb plans in-
dividualitzats d’atenció personal in-
terdisciplinària per facilitar les activi-
tats de la vida diària. També ofereix 
un servei de suport a les famílies i 
estades temporals de descans fami-
liar. Disposa d’un total de 152 places 
de residència assistida, 90 públiques 
concertades amb la Generalitat de 
Catalunya i 62 privades, amb una 
ocupació propera al 100%. També 
compta amb un centre de dia amb 
30 places.

Des del CSSI s’ha sol·licitat al De-
partament de Treball, Afers Soci-
als i Famílies un augment de les 90 
places públiques de la residència, a 
causa de la llarga llista d’espera que 
hi ha actualment.
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ELS PETITS ANUNCIS
* VOLS VENDRE els teus mobles vells? 
Porta’ls al KIT i ells t’ho gestionen. Tel. 
938053049.

* CLASSES DE REPÀS de totes les 
assignatures. Vine a fer els deures, 
repassar, preparar exàmens... Primària, 
ESO, Batxillerat, Universitats. Provés 
d’accés a grau superior, mitjà i majors de 
25 anys. 29 €/mes. AULA 42 - Tel. 626 
082 108.

* ES VENEN OUS DE GALLINES 
CAMPERES. De particular a particular, 
per sobrant de producció. Telèfon 672 
750 692. 

* LIMPIEZA y PLANCHA de ropa por 
horas (oficinas, escaleras, domicilios). 
Experiencia y seriedad. Tengo referencias. 
Tel. 635 197 399 (Sra. Norma).

* ATENCIÓ COMUNITATS!!! Massa 
avaries al seu ASCENSOR o 
MUNTACÀRREGUES? Preus elevats o 
mal servei de manteniment? Truqui’ns 
i consulti les nostres ofertes per a 
comunitats, empreses i particulars. 
Reparem i conservem tot tipus i qualsevol 
marca d’ascensors i muntacàrregues. 
Sol·liciti pressupost i estalviï fins a un 
50% del que paga actualment. Empresa 
amb delegacions a tot Catalunya. Tel. 
630076279.

* COMPRO MATERIAL del BARÇA, 
RCD ESPANYOL, Scalextric, àlbums de 
cromos, programes de cine, postals.... 
Pago molt bé. Telèfon 699 94 95 08.

* LLOGUER PÀRQUING PER A 
COTXE (45 euros/mes). C/ Rei Ferran 
d’Antequera (Igualada). Telèfons 664 016 
385 - 610 906 733.

* CLASES DE RUSO PARA GRANDES 
Y PEQUEÑOS.  Licenciada en filología 
y pedagogía. 20 años de experiencia. 
Clases particulares o en grupos 
reducidos. Formación empresas. 
Preparación exámenes. Clases de 
conversación. Especializada en ruso 
niños adoptados. Traducciones técnicas. 
Tel. 65 18 13 804 (Natalia).

* TRASTERS PER LLOGAR. Dins 
d’Igualada. Entre 8 i 14 m2. Telèfons 93 
805 06 78 - 649 905 545.

* CLASSES D’ANGLÈS a partir dels 3 
anys. Grups de nens, joves i adults. Si 
vols aprendre anglès, vine! Preparació 
exàmens oficials. 22 €/mes. AULA 42 - 
Tel. 626 082 108.

* MERCEDES BENZ 220 Elegance en 
venda. Perfecte estat. 93.000 Km. Preu 
molt econòmic. Tel. contacte 629 57 12 
16.

* UNIÓN Y AMISTAD (Igualada). Estamos 
formando un GRUPO DE AMIG@S entre 
50 y 60 años para hacer “quedadas” (ir 
al cine, salir, cenas, etc.). Para apuntarse 
o para información llamar al teléfono 675 
213 488 (Sole) de 20 a 22 h.

* AGÈNCIA IMMOBILIÀRIA necessita 
COMERCIAL (captador-venedor). Telèfon 
670 231 669.

* Es fan VORES a tot tipus de pantalons 
(pirates, bermudes...), canvis  de 
CREMALLERES de pantalons, jaquetes, 
anoracs... Telèfon 635 197 399, atenc 
whatsapp (Norma).

Acolliment d’una família de refugiats 
sirians kurds

CALAF

Una família de refugiats del Kur-
distan sirià de cinc membres, 

un matrimoni amb tres fills, va arri-
bar la setmana passada a Calaf, on 
viuran en una casa de lloguer soci-
al. Jordi Badia, l’alcalde de Calaf, 
els va donar la benvinguda i es va 
dirigir a ells dient-los que “estic 
content que sigueu aquí. Volem 
que refeu la vostra vida i que recu-
pereu la dignitat com a persones. 
Us hi ajudarem”. La família pro-
vé de la ciutat d’Alep i és kurda, 
una nació sense estat propi que viu 
repartida a la zona fronterera de 

diversos estats com Turquia, Síria, 
l’Iraq i l’Iran.

És la primera i l’única família 
que acull l’Ajuntament de Calaf, 
que es va comprometre a allot-
jar-los en un habitatge de protec-
ció oficial, del qual la família en 
pagarà el lloguer i els consums i les 
taxes. El compromís també s’estén 
a donar feina a un dels seus mem-
bres. El pare de la família s’incor-
porarà a treballar a la Brigada Mu-
nicipal de Calaf amb un contracte 
de dos anys, en format d’1+1. El 
nouvingut té experiència profes-
sional en diverses de les tasques 

que desenvoluparà quan treballi a 
la brigada. Els nens estudiaran P3 
i 5è de Primària a l’escola CEIP Alta 
Segarra.

Els progenitors han assistit a un 
curs de català i aviat en faran un 
altre d’integració a la societat ca-
talana. De cara als nens, Jordi Ba-
dia va aconsellar que formar part 
d’entitats esportives o culturals del 
poble és també una gran eina d’in-
tegració. La família de refugiats 
es va mostrar molt agraïda per “la 
dolça rebuda” que han tingut i ja 
han formalitzat la signatura del 
contracte de lloguer.

L’Ajuntament s’havia inscrit a 
l’inventari de recursos per a perso-
nes refugiades, del departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya, per 
a ser municipi acollidor.

Calaf ja havia demostrat prèvi-
ament la seva solidaritat amb els 
refugiats. L’any passat va haver-hi 
una recollida de roba que es va en-
viar al camp de refugiats d’Idome-
ni, que va tenir una gran resposta 
per part dels calafins.

Quanta gent a Txarango?

CALAF
“Quants som?”, “quanta gent 

hi havia?” Aquestes i d’altres pre-
guntes semblants es van fer els ca-
lafins durant el concert de Txarango 
la nit de dissabte i les hores i els dies 
posteriors. Establir una xifra concre-
ta és complicat i, massa sovint, les 
dades d’assistència a les manifesta-
cions o a un qualsevol altre esdeve-
niment s’usen com a instrument de 
propaganda o per a menystenir-ne 
el ressò. És complicat, certament, 

dir quantes persones van assistir al 
concert de Txarango, però no és im-
possible fer una aproximació.

A partir de les fotografies que 
es van fer, es pot acotar la superfície 
que es va ocupar. En total, els espec-
tadors van cobrir una àrea de 5.350 
metres quadrats.

Segons la normativa (Codi tèc-
nica per a l’edificació) que s’agafa 
com a base per calcular els afora-
ments dels locals i per als especta-
cles a l’aire lliure, s’estipula un mà-

xim de quatre persones per metre 
quadrat. Això ens donaria un afora-
ment màxim de 21.400 espectadors, 
per a l’àrea coberta durant els con-
certs de Txarango i Mirabet.

És probable que des de l’escena-
ri i fins a gairebé la meitat i a tota 
la part central de l’àrea ocupada 
aquest màxim de quatre persones 
s’hi encabissin --i potser alguna més 
i tot!--, però de la meitat cap enrere 
i, sobretot, a patir de la darrera car-
pa de les barraques de les associaci-
ons, la densitat era força menor.

Encertar la mitjana d’ocupació 
per metre quadrat és la clau per 
aproximar-nos a la xifra correcta 
d’espectadors. Dues persones per 
metre quadrat ens donarien 10.700 
espectadors. Tres persones, 16.050 
espectadors. Probablement, el nom-
bre exacte d’assistents al concert de 
Txarango, cap de cartell de la Festa 
Major de Calaf 2017, estigui situ-
at entre aquestes dues xifres, entre 
10.000 i 16.000 espectadors.

Intens cap de setmana dels Moixiganguers

IGUALADA

Els Moixiganguers d’Igualada han 
tingut un cap de setmana intens, 

amb diverses actuacions. Primer, 
diumenge al matí, van actuar als 
Hostalets de Pierola, al costat dels 
Castellers d’Esparreguera, en motiu 
del Mercat Modernista dels Hosta-
lets, que s’ha convertit en una plaça 
habitual de la colla morada, ja que 
des del 2010 hi actua pels voltants 
de la Diada de l’11 de setembre. En 
aquesta ocasió hi van descarregar, 
en primera ronda i després dels tra-

dicionals pilars d’inici d’actuació, un 
4 de 7 amb agulla. Seguidament 
van realitzar un 5 de 7 i van acabar 
amb el 4 de 7. La colla va tancar 
l’actuació amb un vano de 5. Pel 
que fa als Castellers d’Esparreguera, 
la colla bordeus va completar pri-
mer un 3 de 7, en segona ronda van 
descarregar el 4 de 7 amb agulla i 
van acabar amb el 4 de 7 i un pilar 
de 5.

L’activitat del Moixiganguers va 
continuar a la nit, ja que va partici-
par en la Marxa de Torxes per la In-

dependència que es va fer a Iguala-
da. Van descarregar un pilar de 4 en 
una bonica imatge, il·luminats per 
les desenes de torxes que omplien 
la plaça de l’Ajuntament. 

Per la Diada, castells.
L’endemà, ja 11 de setembre, els 

Moixiganguers van actuar en soli-
tari a Vilanova del Camí. L’actuació 
corresponia a la diada prevista per 
al passat dia 3, que es va cancel·lar 
junt amb la resta d’actes de la Festa 
Major per un dia de dol decretat pel 
consistori. Així, en motiu de la Dia-
da, els Moixiganguers van descarre-
gar a la plaça del Mercat, dos pilars 
de 4, el 4 de 7 amb agulla, el 5 de 7, 
el 4 de 7 i un pilar de 5. 

Seguidament, els castellers van 
pujar al seu autobús per anar cap a 
Barcelona. Allà van participar en la 
manifestació de la Diada Nacional 
de Catalunya, en el tram de l’Anoia 
al Passeig de Gràcia. Enmig d’un 
ambient festiu i alhora reivindicatiu, 
els Moixiganguers van fer castells 
com el 3 de 7, el 4 de 6 amb agulla, 
un pilar de 5 i diversos pilars de 4. 

Socialistes lamenta l’aliança 
del PDECat i ERC en defensa 
dels nous càrrecs de 
confiança de l’Ajuntament
IGUALADA

El grup municipal dels Socialistes 
d’Igualada “censura” les expli-

cacions donades per l’alcalde de la 
ciutat, Marc Castells, en referèn-
cia a les contractacions dels alcal-
des de Castellolí i Veciana com a 
càrrecs de confiança del govern 
d’Igualada i “denuncia l’aliança 
entre el PDECat i ERC en defensa 
d’aquesta acció”.

En un primer comunicat, el PSC 
va demanar explicacions a Marc 
Castells i després que aquest s’hagi 
pronunciat considera que “no ha 
aclarit absolutament res” del per 
què es fitxen dos alcaldes de la 
comarca per exercir de càrrecs de 
confiança. Socialistes d’Igualada 
assegura que l’alcalde “ha llençat 
pilotes fora i no ha donat cap ar-
gument convincent que justifiqui 
la decisió”. A més, afirmen que 
és “poc ètic que un Ajuntament 
com el d’Igualada fitxi dos alcaldes 
d’altres municipis com a càrrecs de 
confiança per la barreja de respon-
sabilitats institucionals que això 
suposa”. Recorden a Castells que 
“actuacions com aquesta allunyen 
la ciutadania de la política”.

Al mateix moment que lamen-
ten “el paper galdós de Marc Cas-
tells en intentar justificar el que és 
injustificable”, els Socialistes tro-
ben “tant o més galdós”, el paper 
d’ERC en defensa del fitxatge de 
l’alcalde de Castellolí, Joan Serra, 
que és d’ERC, i no el de Veciana, 
Jordi Servitge, que és del PDECat. 
El grup socialista demana a ERC 
que “es pronunciï sobre si troba 

ètic fitxar alcaldes de la comarca 
per fer de càrrecs de confiança al 
govern de la ciutat, més enllà de 
si són del seu partit o no”. El PSC 
considera que “defensar només un 
dels dos fitxatges perquè és un al-
calde d’ERC demostra una nefasta 
simplicitat dels republicans a l’hora 
d’afrontar el debat polític d’aques-
ta decisió inèdita”.

Alhora, el grup socialista tor-
na a recordar que “el govern de 
Marc Castells és el govern amb més 
càrrecs de confiança de la histò-
ria d’Igualada, amb un total de 
quatre persones fitxades amb una 
despesa de gairebé 200.000 euros 
anuals gastats en, només, quatre 
sous”. En aquest sentit, asseguren 
que Castells “ha quedat desacre-
ditat de tot el que deia quan era a 
l’oposició quan, amb demagògia, 
feia una crítica aferrisada als càr-
recs de confiança”. El PSC torna 
a “requerir al PDECat quina serà 
exactament la dedicació dels alcal-
des de Castellolí i Veciana a l’Ajun-
tament d’Igualada i si deixaran de 
ser alcaldes del seu municipi o no”.
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El projecte POPET d’atenció a 
la diversitat, a l’Apiària
PIERA

L’Ajuntament de Piera i l’escola 
Apiària han signat un conveni 

pel qual el centre aplicarà el pro-
jecte POPET d’atenció a la diversi-
tat entre els seus alumnes. Aquest 
projecte consisteix en donar suport 
a estudiants de 3r i 4t d’ESO amb 
dificultats d’aprenentatge, absen-
tisme o problemes de conducta. 
Se’ls programaran actuacions per-
sonalitzades i adaptacions del cur-
rículum per facilitar la seva inte-
gració escolar, social i laboral.

En concret, els alumnes esco-
llits per participar el programa se-
guiran activitats formatives en ins-
tal·lacions exteriors al centre com 
a màxim en un 40% de l’horari 
escolar. D’aquesta manera, es vol 
que puguin aplicar a la pràctica els 

seus coneixements per motivar-los 
i potenciar-los comportaments 
madurs. El conveni entre l’Ajunta-
ment i l’Apiària suposa l’optimit-
zació dels recursos disponibles per 
donar una millor resposta a les ne-
cessitats educatives dels alumnes.

Paella popular i flamenc als 
jardins de l’Ajuntament
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Aquest proper diumenge, els 
voluntaris de l’Associació Vir-

gen del Rocío de Montbui orga-
nitzen una jornada de germanor, 
amb dinar popular (paella) i un 
espectacle flamenc amb alguns 
dels grups més destacats de la 
música i el folklore d’arrel andalu-
sa de la zona.

Les activitats començaran a les 
2 de la tarda amb una paella po-
pular als Jardins de l’Ajuntament. 
A partir de les 4 de la tarda, al ma-

teix escenari, començaran les di-
ferents actuacions de “Quadre de 
ball”, “Al compás de Lorca”, “Ecos 
del Sur”, “El Biles” i “Cristina La 
Tacona”. Els tiquets per a la paella 
i l’espectacle-concert es podran ad-
quirir el mateix diumenge al mig-
dia, als Jardins de l’Ajuntament, al 
preu de sis euros.

L’activitat és organitzada per 
l’Associació Virgen del Rocío de 
Montbui, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.

Fins al 22 de setembre, 
inscripcions a l’homenatge 
“Noces d’Or”

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Montbui celebrarà, entre els 
dies 21 de setembre i 8 d’oc-

tubre, una nova edició de la “Set-

mana de la Gent Gran”, que arri-
barà enguany a la seva 26a edició. 

Un dels actes més importants 
serà el “Dinar dels Avis i les Àvies 
de Montbui”, durant el qual es 
retrà homenatge, entre d’altres, a 
aquelles parelles i matrimonis que 
aquest any compleixen 50 anys de 
casats o de convivència. Així, les 
parelles que compleixin aquest re-
quisit poden passar per l’Ajunta-
ment de Montbui, abans del 22 
de setembre, per comunicar-ho i 
poder rebre el corresponent home-
natge municipal.

L’Associació Inama organitza 
una excursió a la Garrotxa
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

L’Associació Inama organitza, per 
al cap de setmana del 21 i 22 

d’octubre, una sortida cultural a 
la Garrotxa. El viatge, que té un 
preu per als adults de 135 euros 
i per als infants de 120, inclou el 
desplaçament en autocar, allotja-
ment en hotel en règim de pensió 
completa, passeig en carruatge per 
la Fageda d’en Jordà i passeig en 
carrilet pel volcà Croscat. També es 
visitaran els municipis, amb grans 

atractius turístics i patrimonials, de 
Santa Pau i Besalú, i la capital de la 
comarca, Olot.

Les inscripcions per a aquesta 
activitat es podran fer a partir del 
dia 18 de setembre, tots els dilluns, 
dimecres i divendres de 19.30 a 
20.30 h, als locals parroquials del 
carrer la Tossa, 12, de Montbui. 
Per a consultes o més informació 
al Facebook Casal Inama i també 
al correu electrònic casalinama@
gmail.com.

Un treball sobre l’època medieval a 
la Catalunya Central guanya el Premi 
Gumersind Bisbal 2017

LA POBLA DE CLARAMUNT

L’expressió material del poder 
durant la conquesta comtal: 

esglésies, castells i torres a la Cata-
lunya Central (segles X i XI) de Jor-
di Gibert Rebull és el títol del tre-
ball guanyador del Premi Gumer-
sind Bisbal i Gutsems 2017, de la 
Pobla de Claramunt. El veredicte es 
va donar a conèixer en el transcurs 
d’un acte acadèmic, que va tenir 
lloc el diumenge 10 de setembre a 
l’Ateneu, i que va presidir l’escrip-
tor i periodista Vicenç Villatoro.

L’estudi premiat té com a ob-
jectiu ordenar de manera sistemà-
tica i oferir una interpretació ge-
nèrica d’un important volum de 
dades, obtingudes fins a dia d’avui, 
sobre l’origen i el desenvolupa-
ment d’esglésies, castells i torres a 
la Catalunya Central els segles X i 
XI. Entrecreuant dades arqueolò-
giques i textuals, l’autor tracta de 
valorar, de manera conjunta, tota 
una sèrie de jaciments i/o monu-
ments conservats de manera més 
menys completa i de situar-los en 
relació amb un context no només 
polític sinó també socioeconòmic 
capaç d’explicar la seva emergèn-
cia i el seu esdevenir primerenc.

El premi, (primer acte de les 
Festes Culturals de La Pobla), que 
s’atorga en anys alterns, està dotat 
amb 1.700 euros i la publicació de 
l’obra per part de l’Ajuntament. 
El guanyador del certamen d’en-
guany, Jordi Gibert (el Prat de Llo-
bregat, 1975), va cursar arqueolo-
gia a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, on es va doctorar en 
Història Medieval i on va desen-
volupar activitats docents a més 
de participar en diverses excava-
cions arqueològiques. El 2004 va 
ser guardonat amb el Premi de la 
Societat Catalana d’Estudis Histò-
rics i el 2013 va guanyar la Beca 
Jaume Codina i Vilà de recerca lo-
cal del Prat de Llobregat. És autor 
de nombrosos articles, alguns dels 
quals es troben entre els 30 més 
consultats al Butlletí de la Societat 

Catalana d’Estudis Històrics durant 
els anys 2012 i 2013.

L’acte acadèmic, abans de la 
lectura del veredicte, el va obrir 
l’alcalde, Santi Broch. En el seu dis-
curs, el màxim representant del 
Consistori poblatà va destacar la 
importància del certamen en la 
promoció de la cultura i de la llen-
gua del nostre país. Broch va dir 
que l’Ajuntament seguirà donant 
suport, com ha fet des de la seva 
creació i fins ara, a aquest premi.

En el parlament de cloenda, 
l’escriptor i periodista Vicenç Villa-
toro va oferir una lliçó magistral 
dels fets de 1714 i fins a l’actua-
litat, una situació que s’ha anat 
repetint al llarg de la història. Vi-
llatoro va recordar, entre d’altres, 
les figures de Joan Maragall, Er-
nest Lluch i Pasqual Maragall en 
tot aquest procés històric.

Abans de l’acte acadèmic, Vi-
cenç Villatoro va signar el Llibre 
d’Honor de l’Ajuntament. A més 
de l’escriptor i periodista, també es 

va comptar amb l’assistència de la 
diputada al Parlament de Catalu-
nya Maria Senserrich i de diversos 
regidors del Consistori poblatà. 

Les Festes Culturals 
continuen amb un 
concert de clarinets al 
Castell de Claramunt

La programació de les Festes 
Culturals continuarà el dissabte 16 
i el diumenge 17. Per al primer 
dia s’ha programat un concert de 
clarinets al Castell de Claramunt 
i per al segon, una exposició fo-
togràfica dels 10 anys de l’Exposi-
ció-Fira d’Art.

L’audició, que tindrà lloc a les 
10 del vespre a la Sala Gran de la 
fortalesa, anirà a càrrec del quar-
tet de clarinets Check in Quartet. 
Aquest concert forma part del Ci-
cle de Música als Castells que pro-
mou la Fundació Castells Culturals 
de Catalunya. El preu de les entra-
des serà de 4 euros, que es podran 
comprar el mateix dia a la taquilla. 
Es disposarà d’un servei d’autobús 
per pujar fins a la fortalesa que 
sortirà a partir de les 8 del vespre 
des de la plaça de l’Ajuntament.

La mostra fotogràfica dels 10 
anys de l’Exposició-Fira d’Art s’in-
augurarà a la 1 del migdia a la Sala 
Municipal d’Exposicions i es podrà 
visitar fins al diumenge 24 de se-
tembre. L’horari d’obertura serà 
de dilluns a dissabte, de les 6 de la 
tarda a les 8 del vespre, i diumen-
ge, de les 12 a les 2 del migdia. 

mailto:casalinama@gmail.com
mailto:casalinama@gmail.com
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Oportunitat per gestionar 
el restaurant del ViuB1

El restaurant-cafeteria situat a l’edifici ViuB1, al 
carrer Joaquima Vedruna, 23 d’Igualada, està 
disponible perquè el gestioni un nou llogater. 
Té capacitat per a 85 persones i terrassa exterior 
i dóna servei als llogaters dels pisos i al públic 
en general.
Està a tocar del mercat de la Masuca, dels 
jutjats i del futur Campus Universitari de Salut 
que ha anunciat Universitat de Lleida. 
No requereix inversió inicial. 
Interessats trucar al 93 801 7358.

Igualada Comerç presenta les 
subvencions de la Generalitat
IGUALADA

El pròxim dilluns, 18 de setem-
bre, a la seu d’Igualada Comerç 

es farà la presentació de les bases 
reguladores per a la concessió 
d’incentius de la Generalitat a les 
empreses del comerç, dels serveis, 
l’artesania i la moda.

Aquestes bases inclouen els se-
güents programes de subvenció:

- Programa per a la participació 
en activitats firals sectorials, multi-
sectorials i professionals a Catalu-
nya.

- Programa per a la transforma-
ció digital.

- Programa per a la nova im-

plantació de comerços i millora co-
mercial dels establiments.

- Programa per a la promoció i 
comercialització dels productes ar-
tesans

El termini de sol·licituds s’obre 
el 18 de setembre.

Pel que fa a la presentació d’in-
centius Generalitat, cal fer-ho a 
Igualada Comerç (c/ Sant Jordi, 11, 
baixos esquerra), el mateix dilluns, 
18 de setembre, a les 10.00 h.

L’aforament és limitat i és im-
prescindible confirmar l’assistèn-
cia per correu electrònic info@
igualadacomerc.cat, o al telèfon 
938051419.

El Banc de Sang i Teixits 
torna a acostar la possibilitat 
de fer una acció vital 
COMARCA

El Banc de Sang i Teixits conti-
nua, aquest mes de setembre, 

els acaptes de sang a l’Anoia, que 
culminaran el dia 30 amb la Marató 
de Sang a Igualada, la cita més des-
tacada del calendari a la comarca, 
després de les vacances d’estiu. A 
Vilanova del Camí també hi ha una 
cita marcada per al mes d’octubre. 
El dimecres 18 d’octubre hi ha pre-
vist un acapte de sang i de plasma a 
Can Papasseit, de les 5 de la tarda a 
les 9 del vespre. Cal recordar que en 

el cas de la donació de plasma s’ha 
de concertar hora prèviament.

Tot i que la situació de les reser-
ves està controlada, al Banc de Sang 
i Teixits no baixen la guàrdia i tor-
nen a fer una crida a la donació de 
sang, perquè sempre es necessita. 

Aquest mes de setembre la 
primera cita va ser ahir a Òdena. 
El mes es tancarà amb una nova 
Marató de Sang a Igualada, el dia 
30, de 10 del matí a 10 de la nit, a 
l’Ateneu Igualada.

Inscripcions per fer la prova 
d’accés a cicles formatius 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Durant aquest proper curs, Mont-
bui ofereix novament un “Curs 

de preparació per a la prova d’ac-
cés als cicles formatius de formació 
professional - Grau Mitjà”. Aquesta 
activitat està adreçada a aquelles 
persones que no disposin del gradu-
at en ESO i que vulguin presentar-se 
a la prova d’accés per cursar un cicle 
formatiu de formació professional 
de grau mitjà, i així poder reincor-
porar-se al sistema educatiu i poder 
afrontar millor la reinserció en el 
mercat laboral, amb una millor 
qualificació professional. Per poder 
accedir al curs cal tenir com a mínim 
17 anys l’any 2018.

La prova d’accés als cicles for-
matius consta d’un sol examen. 
El fet de superar-la dóna dret a 

cursar qualsevol cicle formatiu i té 
validesa permanent a tot l’Estat 
espanyol. Aquest curs forma part 
del Programa de mesures formati-
ves de la Diputació de Barcelona.

Les inscripcions per a aquest 
curs es poden fer actualment a 
l’Àrea de Serveis Personals / Cen-
tre Obert, al carrer Sant Miquel, 
6, baixos. El curs té una durada 
de 330 hores i es realitzarà entre 
octubre de 2017 i abril de 2018. 
Més informació al telèfon 93 801 
77 18. 

El pla d’estudis inclou aconse-
guir competències bàsiques sobre 
llengua catalana, llengua castella-
na, llengua estrangera, matemàti-
ques, socials i ciutadania, interac-
ció amb el món físic i tecnologies. 

El batec de l’Ateneu no s’atura mai; tornem a 
començar 

IGUALADA

Després d’un temps de vacan-
ces tornem a començar amb la 

il·lusió d’un setembre recentment 
estrenat. Moltes propostes a punt, 
d’altres embastades, projectes 
engrescadors i edicions especials 
d’aniversari. Renovar, crear i com-
partir. 

L’Ateneu, un punt de 
trobada

Una vegada al mes els amants 
de la música country tenen l’opor-
tunitat de gaudir de les trobades 
que organitza el Grup Country de 
l’Ateneu i que són d’entrada lliure 
per a tothom que vulgui ballar i 
passar una bona estona (diumenge 
es va estrenar la temporada).

El dissabte 16 de setembre co-
mencen les Patitrobades. A partir 
de les 11 del matí el vestíbul de 
l’Ateneu es convertirà en un espai 
de joc i l’esperit d’aquests dissabtes 
lúdics és compartir el meravellós 
món del joc amb la família i amics 
de la mà de la gent del Pati.

Els col·leccionistes tenen una 
cita el dissabte 23 de setembre, la 
Trobada de Plaques Jané Baqués 
que tindrà lloc a la pista de l’enti-
tat a partir de les 8 del matí fins al 
migdia. Els participants, col·leccio-
nistes i públic tindran la possibilitat 
d’entrar en un sorteig de plaques 
antigues i per arrodonir el matí el 
Cafè de l’Ateneu oferirà un menú 
d’esmorzar de ‘forquilla i ganivet’ 

a un preu mot assequible de tro-
bada. 

Cineclub Ateneu, Cicle Gaudí i 
Mostra Internacional Films Dones 
Barcelona complementen la carte-
llera de l’Ateneu cinema. 

El Cineclub Ateneu inaugura 
la nova temporada el dijous 14 de 
setembre amb ‘El sueño de Gabri-
elle’ de la directora francesa Nicole 
García, a les 20 h sessió doblada i a 
les 22 h en versió original.

Seguim amb el Cicle Gaudí, cir-
cuit estable de cinema en català el 
tercer dijous de cada mes. ‘Incerta 
glòria’ és la pel·lícula del mes de se-
tembre, el dijous dia 21 a les 20 h.

l’Ateneu cinema acollirà el di-
jous 28 de setembre a les 20 h el 
documental ‘Free (Hadijatou con-
tra l’Estat)’ de Laia Gomà i Rosa 
Cornet en el marc de la Mostra In-
ternacional Films Dones Barcelona. 
El dia de la projecció es comptarà 
amb la presència de Laia Gomà. 
L’entrada serà gratuïta.

Retransmissions en directe 
des de la Royal Opera 
House de Londres

L’Ateneu cinema segueix 
apostant per les retransmissions 
en directe des de la Royal Opera 
House de Londres. La temporada 
2017/2018 arrancarà el dimecres 20 
de setembre amb el fantàstic clàs-
sic de Mozart “La Flauta Màgica”, 
obra que, per primera vegada es 
projectarà en sales de cinema. 

L’espectacle començarà a 20.15 
h i el preu de l’entrada és de 15 
euros (Socis Ateneu 13).

Es pot consultar la programació 
de la temporada a www.ateneu-
cinema.cat.

El mes de setembre comença 
el curs escolar i també els cursos i 
tallers de l’Ateneu. 

Seguim amb l’Escola d’Escacs 
per a nens i nenes els dimecres i 
divendres a la tarda. Les classes de 
Taitxí tres dies a la setmana i les 
d’Aikido els dijous i dissabtes adre-
çades tant a un públic infantil com 
adult. 

El ball també té el seu espai en 
la programació estable de l’enti-
tat. L’espai de Swing Anoia propo-
sa pels dissabtes 16 i 30 d’aquest 
mes uns tallers intensius de cara a 
començar en plena forma el curs 
el mes d’octubre i les classes de 
Line-dance ja van començar la set-
mana passada amb el Grup Coun-
try Ateneu. 

Volem fer una menció especial 
al Taller d’Enquadernació de l’Ate-
neu Igualadí, aquest espai creatiu 
amb Maria Requesens al capda-
vant que enguany celebra el seu 
20è aniversari. Tots els dimarts per 
aprendre l’art i ofici de l’enquader-
nació artesanal.

Les classes setmanals es com-
plementen al llarg del curs amb 
monogràfics i visites culturals re-
lacionades amb l’activitat. El taller 
és una bona opció pel desenvolu-
pament artístic, creatiu i d’habili-
tats adreçat a persones de totes les 
edats. 

A la web de l’Ateneu trobareu 
tota la informació de la progra-
mació d’activitats, cursos i tallers 
www.ateneuigualadi.cat o trucant 
al 93 803 07 63.

L’equip de govern farà balanç del primer 
tram de mandat al capdavant 
de l’Ajuntament
MASQUEFA

Al Centre Tecnològic Comuni-
tari (CTC) es farà avui dijous 

14 de setembre, a partir de 2/4 de 
8 del vespre, l’acte de balanç de 
mig mandat de l’actual equip de 
govern de l’Ajuntament de Mas-
quefa. La trobada és oberta a tota 
la ciutadania i hi poden participar 
tots els veïns i entitats del municipi 
interessats.

La sessió combinarà l’exposició 
dels principals projectes, serveis i 

fites més destacats que s’han rea-
litzat a Masquefa durant el perío-

de 2015-2017 amb l’explicació dels 
objectius a assolir en el futur amb 
el propòsit.

Boquete fa una crida als veïns 
a participar activament d’aquest 
acte “amb el qual pretenem obrir i 
acostar de forma amena i didàctica 
la gestió i el dia a dia de l’Ajunta-
ment a tots els nostres vilatans” i 
“realitzar de forma convençuda un 
exercici necessari i vital de transpa-
rència de cara a tots els masque-
fins”.

Diumenge, 3a cursa i caminada solidària 
Alzheimer Race per l’Anella Fluvial
IGUALADA

Diumenge vinent, 17 de setem-
bre, se celebrarà a Igualada la 

tercera edició de l’Alzheimer Race, 
la cursa i caminada solidària orga-
nitzada conjuntament per l’Hos-
pital de Dia Sant Jordi del Consor-
ci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) i 
l’Associació de Familiars d’Alzhei-
mer i altres Demències de l’Anoia 
(AFADA) amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Igualada. 

La cursa s’inscriu dins els actes 
commemoratius del Dia Mundial 
de l’Alzheimer, que se celebra ca-
da any el 21 de setembre, Per a 
inscripcions i més informació es po-

den visitar les pàgines www.cssi.
cat/alzheimerrace i facebook.com/
alzheimerrace. 

Els fons recaptats per les ins-
cripcions i patrocinadors es desti-
naran a l’AFADA. L’altre objectiu 
de l’esdeveniment és sensibilitzar i 
informar la població pel que fa a 
aquesta malaltia degenerativa de 
les cèl·lules cerebrals, que a Cata-
lunya afecta més de 112.000 perso-
nes. També es vol donar a conèixer 
l’Anella Verda Fluvial d’Igualada, 
l’espai verd habilitat per l’Ajun-
tament per a facilitar la pràctica 
esportiva i reforçar els hàbits salu-
dables. 

Amb sortida i arribada a la pla-
ça de la Masuca, davant de l’Hospi-
tal de Dia Sant Jordi, la cursa recor-
rerà els 6,3 km de l’Anella Fluvial, 
un circuit de dificultat baixa pensat 
per gaudir de l’entorn fent activi-
tat a l’aire lliure de manera segura. 
En el cas dels caminants el recorre-
gut serà una mica més curt, d’uns 
4,3 km i poc més d’una hora a peu.

La cursa està oberta a la par-
ticipació d’entitats i empreses col-
laboradores que realitzin aporta-
cions econòmiques i/o donacions 
materials, i que poden fer-ho tru-
cant al 93 8068188. 

http://www.ateneucinema.cat
http://www.ateneucinema.cat
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Inici de curs a la Coral 
infantil “Els Verdums”
IGUALADA

La Coral Infantil “Els Verdums”, for-
mada per cantaires de 3 a 17 anys, 

comença un nou curs després d’ha-
ver celebrat intensament el seu 45è 
aniversari. Al juliol, l’entitat tancava, 
amb un concert en un iglú de vent, 
un curs ple d’activitats; activitats tant 
a la ciutat, com va ser la participa-
ció al Cors d’Òpera, com arreu del 
territori català, en les diverses troba-
des organitzades pel Secretariat de 
Corals Infantils de Catalunya (SCIC). 
Els infants no només van gaudir 
d’activitats ja programades i rutinà-
ries, com la Trobada General que el 
SCIC organitza cada 5 anys, sinó que 
també es va dur a terme un inespe-
rat intercanvi amb el sud de França 
per tal de compartir la celebració 

amb una altra coral.
Per aquest dissabte dia 16, com 

ja és tradició, s’ha preparat una festa 
oberta a tota la ciutat. L’esdeveni-
ment tindrà lloc a la Rambla Sant 
Isidre, a l’alçada del Casal Popular 
“El Foment”, i durarà de 6 a 8 de 
la tarda. Durant aquestes dues ho-
res, les famílies que s’hi aproximin 
podran gaudir amb els seus fills i 
filles de jocs, tallers, música i bona 
companyia. A més a més, s’hi obriran 
les inscripcions per aquest curs que la 
coral comença amb tanta força com 
sempre.

Per a més informació sobre 
aquesta entitat i com formalitzar-ne 
la inscripció d’un infant, podeu en-
viar un correu a coralelsverdums@
gmail.com.

Òdena celebra la 7a Fira de la Vinyala
Les degustacions i productes es compraran directament als expositors 
amb euros
Es presentarà “Carakollection”, exposició de cargols gegants fets per 
reconeguts artistes

ÒDENA

Aquest diumenge, 17 de setem-
bre, Òdena acollirà la seva Fira 

de la Vinyala, un certamen que 
enguany celebra la setena edició i 
ho fa amb moltes novetats. La fira 
espera rebre 21 restauradors partici-
pants, desenes de firaires, talleristes 
i altres expositors que ocuparan 42 
carpes en total. El nucli antic del 
poble s’omplirà durant tot el matí 
d’experts i aficionats al món dels 
cargols. Els visitants podran gaudir 
d’un matí ple d’activitats i degustar 
multitud de plats elaborats a base 
de vinyales, des de les 10 fins al mig-
dia. Les degustacions podran fer-se 
allà mateix, en taules habilitades 
per a l’ocasió, o emportar-se-les en 
carmanyoles especials.

Una de les novetats d’aquest 
any és que, per evitar cues, l’orga-
nització ha decidit que el visitant 
comprarà directament amb euros 
als restauradors i firaires. Només cal-
drà bescanviar euros per la moneda 
“vinyalons” per adquirir degustaci-
ons de les paelles gegants que cui-
naran la Confraria de la Vinyala i 
l’entitat gastronòmica convidada, 
“El cargol graciós”, del barri de Grà-
cia de Barcelona.

Una altra de les grans novetats 
d’aquest any és l’exposició “Carako-
llection”, una mostra de cargols ge-
gants, concretament d’un metre i 
mig d’alçada, realitzats per diversos 
artistes i coordinats per l’escenògraf 
Miguel Piñero. La mostra viatjarà 
des d’Alcoy i podrà veure’s a partir 
de dissabte a la tarda i fins diumen-
ge, a la plaça Major.

A més de les degustacions de 
vinyales, la Confraria de la Vinyala, 
el cuiner Josep Vivancos del Restau-
rant Samuntà i l’entitat convidada, 
“El cargol graciós” del barri de Grà-
cia de Barcelona, cuinaran en unes 
paelles gegants diferents receptes 
amb vinyales.

En el marc de la mateixa fira se 
celebra també la Festa de la Vere-
ma. A les 11 del matí, a la plaça Ma-
jor, començarà la tradicional trepit-
jada de raïm, a càrrec de les pubilles 
i hereus i de tothom que s’hi vulgui 
sumar. En acabar, els assistents a la 
demostració podran tastar el most 
resultant del procés i es sortejarà 
una bota de mistela.

Els odenencs, anoiencs i forans 
també podran visitar el mercat de 
productes artesans alimentaris i un 
mercat del cargol amb presència 
de productors de cargols, utensilis 
emprats en el món del caragol (car-
goleres, llaunes, cassoles...) i altres 
productes derivats.

Durant tot el matí es succeiran 
diferents activitats i espectacles a 
la plaça Major. Entre d’altres, hi ha 
previstes demostracions d’antigues 
activitats vinculades amb el cargol 
en general i activitats infantils; in-
flables, activitats gastronòmiques i 
curses infantils de vinyales, en què 
els més petits hauran de mostrar les 
seves habilitats per fer caminar les 
vinyales damunt d’una superfície 
plana, estimulant-los amb aigua o 
altres elements.

Confraries convidades
Enguany l’organització ha con-

vidat a dues entitats a assistir i parti-
cipar activament en l’esdeveniment. 
Així, es comptarà amb l’entitat fran-
cesa Confrérie de l’escargot de Rou-
sillon i “El cargol graciós” del barri 
de Gràcia de Barcelona. Ambdues 
entitats formaran part del jurat i els 
catalans faran fins i tot una paella 
amb vinyales.

Premis Vinyala d’Òdena
A les 12 h a la plaça Major, re-

coneixement a un pagès del terme 
d’Òdena i a la iaia i l’avi de més 
edat del municipi. Per segon any 
consecutiu també es donarà un re-
coneixement a les parelles d’Òdena 
que han complert 50 anys o més de 
casats.

Hi haurà un premi a la millor 
tapa segons el jurat, format per la 
Confraria de la Vinyala, Confrérie 
de l’Escargot de Rousillon i el Car-
gol Graciós del barri de Gràcia de 
Barcelona, i presidit pel xef Josep 
Manel Vivancos Salas, del restaurant 
Samuntà d’Òdena. També hi haurà 
el premi a la millor tapa segons vo-
tació popular.

Un total de 42 expositors
Les degustacions aniran a càr-

rec dels restauradors i productors 
següents: Confraria de la Vinyala, 
Restaurant Samuntà, Rostisseria les 
Comes, Restaurant Catalunya, Res-

taurant Scorpia, Bar Jordi, Restau-
rant Canaletes, Vins Grau, Celler Fi-
gueras, Restaurant Exquisit, Cervesa 
Els Minairons, Cal Llobet d’Òdena. 
Embotits, Bohigas. Caves i Vins, Res-
taurant els Cubs, Igualavins, Restau-
rant Castell de Rubió i Formatges 
La Tossa.

Els expositors d’oficis amb els 
cargols com a protagonistes són: 
Pere Porcar amb Cargols de ferro 
forjat, Jordi Galí amb Rajoles amb 
cargols, Cristóbal Fernández amb 
Miniatures de cargols amb filferro, 
Josefa Rafael amb Teules decorades 
amb temàtica de cargols i Jaume 
Vila amb Cargols de ceràmica ge-
gants.

Els expositors del sector de l’ali-
mentació que presentaran produc-
tes amb els cargols com a protago-
nistes són: Cargols J. Vila. Vinyales, 
La llar dels meus dolços que farà 
rebosteria amb formes de cargol, 
Bosch i Casals que oferirà embotits 
de cargol i el Forn Gemma Sabaté 
que tindrà productes amb formes 
de cargol.

Els expositors d’artesania amb 
cargols com a protagonistes que 
s’hi podrà trobar són: Carolina Usart 
amb davantals estampats amb car-
gols, Rosa Suriguera amb roba de 
cuina brodada, Antonia Martín amb 
cuir amb formes de cargol, David 
Pla amb manualitats de cargols amb 
goma eva, Francisca Martínez amb 
joies i decoració amb formes de car-
gol, Cristina Calvo amb cargols de 
ceràmica, Sara Cuadros amb qua-
dres infantils pintats amb cargols 
com a personatges, Montserrat Llo-
part amb ceràmica, Montse Viñals 
amb samarretes pintades amb 
imatges de cargols, Anna Ribó amb 
imants de cargols, Juan Manuel Es-
cobar amb cargol amb goma eva i 
José Cañadas amb cassoles de fang 
per coure cargols.

Altres expositors locals de caire 
més general que es podran trobar 
són: l’editorial Piolet amb llibres 
de cuina i gastronomia del cargol, 
Aflomel (mel d’Òdena), Mel Mas 
Buret (mel de Sant Martí de Tous) i 
4 D’Vins (vi d’Òdena).

La Fira de la Vinyala és una fi-
ra inèdita a Catalunya dedicada al 
cargol de les vinyes, una varietat de 
cargol molt apreciat culinàriament 
a Òdena i a la comarca de l’Anoia. 
Amb aquest esdeveniment Òdena 
es dóna a conèixer a l’hora que pro-
mociona el seu comerç local.

La Fira de la Vinyala, vinya, ve-
rema i vinyala, és una combinació 
perfecta entre gastronomia, rurali-
tat, artesania i promoció econòmi-
ca. L’esdeveniment està organitzat 
per l’Ajuntament d’Òdena i compta 
amb el suport de la Diputació de 
Barcelona i la coordinació de Mapa-
mundi Produccions i la Confraria de 
la Vinyala.
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Xerrada sobre processos 
d’estampació al bac
IGUALADA

El proper dissabte, dia 16 de 
setembre a les 7 del vespre, 

la historiadora de l’art Assump-
ta Dangla parlarà de “Processos 
d’estampació al bac, una tècnica 
artesanal”, l’estampació al bac, 

una tècnica que està directament 
relacionada amb les indianes; la 
xerrada es farà a la sala d’art Por-
tal del Llevador del Passeig de les 
Cabres, on fins al 24 de setembre 
hi ha l’exposició Indianes: disseny 
i tècnica.

Tertúlia-vermut amb 
Joan Scarponetti
CAPELLADES

Aquest proper diumenge 17 
de setembre a la una del 

migdia i al Saló Rosa de La Lli-
ga de Capellades tindrà lloc un 
acte molt singular protagonitzat 
pel Joan Scarponetti, un profes-
sor nascut a Córdoba (Argentina) 
que té arrels familiars a Capella-
des i que, sense haver estudiat 
mai la llengua catalana i havent 
estat només en una ocasió ante-
rior a Catalunya, parla un genuí 
català de la República gràcies 
a cinc dones (la besàvia, l’àvia, 
la mare i dues tietes) que l’any 
1938 van fugir de la guerra civil 
i es van embarcar cap a Buenos 
Aires d’on no van tornar mai 
més, de manera que van preser-
var la llengua durant dècades i 

la van transmetre al Joan, que va 
créixer sentint tothora català.

L’acte tindrà un format de 
conversa amb la participació de 
l’escriptor capelladí Joan Pinyol, 
familiar de l’argentí si tenim en 
compte que els besavis dels dos 
eren germans.

Al final el mateix Joan Scar-
ponetti interpretarà cançons ca-
talanes per exemple de l’Emili 
Vendrell, entre altres, apreses 
des de ben petit a l’Argentina, i 
també cantarà alguns tangos en 
el que serà una fusió catalanoar-
gentina també musical.

Aquesta tertúlia-vermut ha 
comptat amb la col·laboració de 
La Lliga de Capellades i l’entrada 
és lliure.

Economista, Analista d’Empreses procedent 
del Centre Europeu Econòmic.

Amb moltes empreses analitzades a tot el territori espanyol, 
Catalunya i en tots els sectors.

S’ofereix a empreses per a:

SI TÉ PROBLEMES, SI VOL MILLORAR, SI TÉ DUBTES, 
SI VOL MILLORAR RESULTATS.

• FONS DE MANIOBRA. Situació econòmica real de l’empresa.
• LLINDAR DE RENDIBILITAT. Quan comença a ser rendible l’empresa.
•  QUADRE DE COMANDAMENTS DE GESTIÓ. Tota la informació 

necessària per a la bona presa de decisions de la propietat o la gerència de 
l’empresa. I informació necessària per a la bona presa de decisions.

•  ANÀLISI EMPRESARIAL. Anàlisi de 360º de l’empresa per detectar i 
informar i aplicar solucions per a la millora empresarial en totes les àrees 
necessàries i enfocades a la major rendibilitat.

•  COMPTABILITAT CONTROL DE GESTIÓ. Informació comptable fiscal i 
gestió empresarial.

• ORGANITZACIÓ FUNCIONAL.
• I QUALSEVOL TEMA RELACIONAT AMB L’EMPRESA.

INTERESSATS CONTACTEU PER TELÈFON PER TAL DE CONCRETAR 
VISITA AL NÚMERO 620 551 637.

Els Jansky encetaran el nou 
curs a la Bastida 

IGUALADA

El Vermutillo de LaBastida serà 
l’escenari, el proper diumen-

ge 17 de setembre, a les 11 h del 
matí, de l’inici d’un nou curs, que 
arriba amb una programació ple-
na de música, arts i totes aque-
lles manifestacions culturals que 
ens mouen a compartir i explorar 
noves formes de sentir la vida.

La Laia i en Jaume, els Janksy, 
seran els encarregats d’obrir les 
actuacions. Els de ses illes visiten 
per segona vegada laBastida i ens 
porten, per una banda, els rics i 
sorprenents poemes de la Laia Ma-
lo i, seguidament, ens oferiran un 
directe al seu pur estil propi, l’elec-
trovers: bases electròniques sobre 
les quals ballen la flauta hipercon-
temporània del Jaume i la veu úni-
ca de la Laia. Segons els crítics, el 
seu espectacle és quelcom molt 
especial i únic.

A la plaça del Mercat, Vilashopping servirà de 
taulell per al comerç i la restauració local 

VILANOVA DEL CAMÍ

Una nova edició del Vilashop-
ping Nit de tapes tornarà a 

congregar comerciants i restaura-
dors vilanovins el pròxim dissab-
te, 16 de setembre, a la plaça del 
Mercat. Uns i altres sortiran dels 
espais físics dels seus establiments 
per ocupar la plaça, en una nit 
de festa comercial i gastronòmi-
ca. Seran més d’una quinzena els 
participants, segons el cartell que 
ha tancat Promoció Econòmica, 
per tercer any consecutiu, amb el 
suport de l’Associació de Comer-
ciants del Mercat de Sant Hilari i 
Vilanova Comerç. “La veritat és 
que ha tingut una bona acollida 
i esperem que dissabte els veïns 
en puguin gaudir força”, expressa 
Francisco Palacios, Primer Tinent 

d’alcalde i regidor de Promoció 
Econòmica.

Palacios defineix el Vilashop-
ping com una “oportunitat per 
als veïns de poder accedir a un 
conjunt d’ofertes diverses dins un 
mateix espai com és la plaça del 
Mercat”, i assenyala que el pro-
grama està pensat per convidar 
a participar a tots els públics; in-
fants, adults i també al jovent. 
Una de les principals finalitats és 
contribuir a promocionar el co-
merç local, “perquè sovint no co-
neixem prou bé l’oferta de serveis 
que tenim al nostre propi muni-
cipi”. 

L’entreteniment començarà a 
les 5 de la tarda, per als més pe-
tits, amb jocs infantils i familiars a 
càrrec d’Endinsa’t. A partir de 2/4 
de 6 és previst que estiguin ins-
tal·lades les parades del comerç 
local que participaran en aquesta 
edició: Sígrid Informàtica, Loteria 
Vilanova, Kukadas, Gonzalo, Vila-
vet Veterinaris, CSO Fisioteràpia i 
Moda i complements J. Pons. 

Cap a les 8 del vespre s’incor-
poraran les parades gastronòmi-
ques. D’una banda, l’espai de ta-
pes, a càrrec dels comerços del 
Mercat Municipal de Sant Hilari: 
Cansaladeria i embotits J. Molina, 
Carnisseria Mari Carmen, Peixos 
Aurora i el Cafè del Mercat. De 

l’altra, uns quants bars i restau-
rants que oferiran, a preus mò-
dics, elaboracions culinàries en 
forma de tapa: Los Gemelos, Ros-
tisseria Vilanova, Bar Molina, Flor 
de té i restaurant Mar i Terra.

L’organització premiarà la 
Millor Tapa de la nit per mitjà 
d’un jurat que estarà representat 
per l’alcaldessa, Noemí Truchar-
te; el regidor de Promoció Eco-
nòmica, Francisco Palacios, i dos 
integrants de Vilanova Comerç: el 
president, Jordi Vilarrubias, i José 
María Escalante. 

La festa nocturna estarà ani-
mada per un triple concert de 
nous talents vilanovins que co-
mençarà a les 9 de la nit amb l’ac-
tuació de Carlos Gómez. A partir 
de les 10, ho farà Rubén Molano, 
i cap a les 11, també en directe, 
serà el torn de les versions d’Aro-
a&Joan. Segons Palacios, esperen 
que el Vilashopping pugui esde-
venir també “una bona ocasió per 
promocionar els nous artistes lo-
cals”. 

L’únic neguit, ara per ara, és 
el temps, ja que es preveu una 
baixada de les temperatures i pre-
cipitacions, però en principi no 
s’han anunciat pluges per dissab-
te; “tot i així mirarem de tenir 
alguna alternativa”, afirma Pa-
lacios.

Diumenge comença la Festa de la Gent Gran
RUBIÓ

Després de les vacances d’es-
tiu, Rubió obre l’agenda amb 

la Festa de la Gent Gran, comen-
çant les activitats el diumenge 17 
amb l’obra de teatre “Catalans a 
la Romana” representada pel grup 
teatral L’Escombra de Sant Guim de 
Freixenet. Serà a les 18h.

Continuaran els actes el diu-

menge 24 amb la missa a les 11 h a 
l’església de Santa Maria de Rubió, 
durant la qual hi haurà l’ofrena de 
fruits del camp i la presentació del 
nou hereu i pubilla, que aquest any 
s’escau en Eudald Castelltort Puig i 
Violeta Loos Rosa. En finalitzar l’ofi-
ci hi haurà un petit concert ofert pel 
Cor Exaudio. A les 13.30 h tindrà 
lloc el dinar en homenatge a la gent 

gran, al Local Social del Pla, i es lliu-
rarà un obsequi commemoratiu a la 
parella homenatjada d’aquest any 
(Joan Riba Roca i Claustre Aynés Ca-
nal). Tot seguit, i per finalitzat la 
festa, espectacle amb el showman 
Víctor Guerrero. (Per reserves del 
dinar cal trucar a l’Ajuntament de 
Rubió)

Esquerra reivindica la importància del vot de 
les dones
IGUALADA

En el marc de la Campanya pel 
Sí, iniciada dijous a la matina-

da, i amb el referèndum de l’1 
d’octubre a l’horitzó, des d’Es-
querra Igualada s’organitza un 
acte transversal i obert a tothom 
per posar en relleu que aquesta 
República Catalana estigui cons-

truïda, també, des d’una perspec-
tiva de gènere. 

En aquest sentit, dissabte 16 de 
setembre a les 11.30h al Mercat de 
la Masuca, just en el carrer Vic, al 
costat dels paradistes, tindrà lloc el 
col·loqui “El SÍ de les dones”, un 
col·loqui amb tres dones de tres 
generacions diferents que parlaran 

de la importància dels seus motius 
pel Sí i interpel·laran a les dones 
perquè es mobilitzin i trenquin 
amb els nivells d’abstenció que nor-
malment es perceben. Aquest acte 
forma part d’una campanya d’actes 
simultanis i descentralitzats que or-
ganitza el partit a tot Catalunya el 
mateix dia i a la mateixa hora.

El Cau d’Igualada enceta un nou curs
IGUALADA

Després d’un estiu ple d’aven-
tures als campaments, tornem 

a engegar el nou curs del Cau 
d’Igualada! La Sortida de Passos 
tindrà lloc el cap de setmana del 
30 de setembre i 1 d’octubre.

Podeu contactar per apun-
tar-vos al Cau a través de les xar-
xes socials (Facebook, Twitter), 
a través de la nostra web caui-
gualada.cat i a través del nostre 
correu agrupament@cauigualada.
org.

Recordem que a partir d’en-
guany només es podran apuntar 
els infants que aquest curs comen-
cin P5, per tal d’evitar que la llista 
d’espera es faci llarga. Les inscrip-
cions ja van començar l’1 de se-
tembre!

ANOIA CLUB GIMNÀSTIC
NATACIÓ SINCRONITZADA I GIMNÀSTICA ARTÍSTICA

Baixada St. Nicolau s/n, Igualada 08700  (Bcn), 695500704/657891614 www.anoiaclubgimnastic.cat  

VOLS APRENDRE A BALLAR 
DINS L’AIGUA?

VINE A FER SINCRO 

T'AGRADA CÓRRER, SALTAR, 
FER ACROBÀCIES?

VINE A FER ARTÍSTICA

VINE A PROVAR UN ESPORT DIFERENT
(Primer entrenament gratuït)
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La Festa del Raïm 
de Masquefa, a punt 
Un any més, la Fira de Tastets es 
presenta com un dels plats forts i 
més esperats del cap de setmana, ja 
que es podran degustar productes 
gastronòmics típics de la zona. 

Masquefa ja ho té tot a punt 
per celebrar, dissabte 16 i diu-

menge 17 de setembre, una nova 
edició de la Festa del Raïm. Es 
tracta d’una fira tradicional molt 
arrelada al municipi que pretén 
recordar els orígens de Masquefa 
relacionats amb la vinya, el camp 
i els productes de la terra. Al llarg 
de tot el cap de setmana, la vila 
s’omplirà d’activitats lúdiques i cul-
turals destinades a tots els públics. 

L’esperada Fira de Tastets de 
vins i caves, restauració i pastis-
seria serà, de nou, un dels plats 
forts de la festa. Bodegues, cellers, 
restauradors i pastissers locals 
oferiran els seus productes als vi-
sitants, els quals podran conèixer 
i degustar la gastronomia de Mas-
quefa i de la comarca de l’Anoia. 
A més, els que acudeixin a la fira 
gaudiran de l’elaboració d’aiguar-
dents i destil·lats amb una fassina, 
tallers i jocs antics per als infants, 
la caravana dels ruquets, el tradi-
cional Concurs de Tastavins i actu-
acions musicals. A més, gràcies a la 
col·laboració de Masquefa Comerç, 
els més menuts també podran gau-
dir d’una màquina de crispetes.  

La Festa del Raïm, que se ce-
lebrarà ambdós dies de les 12 h. 
a les 15 h. i de les 18 h. a les 00 
h.,  comptarà novament amb dues 
activitats que se celebren des de fa 
anys i que rememoren els orígens 
de la vila. La popular cercavila amb 
els carros i cavalls d’Antonio Malet 
tindrà lloc dissabte a les 18.30 ho-
res, de manera que els carrers de 
Masquefa veuran com es transpor-
tava el raïm antigament. Un cop 
finalitzi el recorregut, serà el torn 
per la trepitjada popular de raïm a 
la plaça Josep M. Vila. 

Diumenge al matí serà sinònim 
d’esports, amb una pedalada fami-
liar i una masterclass d’steps. Tam-
bé la música tindrà un paper desta-
cat a la festa. En concret, dissabte 
a la nit hi haurà l’actuació d’Aitor 
Aljoma i Abel Jazz; i diumenge a la 
tarda, “La petita simfonia” a càrrec 
d’Arcattia, en el marc del ‘Masque-
fa sona bé’. 

Masquefa obrirà la Festa 
del Raïm el dissabte, amb una 
exposició de pintures, dibuixos 
i escultures d’artistes locals, 
que es podrà visitar al Casal 
d’Avis d’11 a 13 hores i de 17 a 
20 hores.
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J.M. MORROS i ASSOCIATS, S.L.

A S S E S S O R A M E N T  G E S T I Ó  D ' E M P R E S E S
O R G A N I T Z A C I Ó  A D M I N I S T R A T I V A
O F I C I N A  C O M P TA B L E - F I S C A L - M E R C A N T I L

NOVA ADREÇA
Joan Maragall, 3, local 2- IGUALADA - Telèf. 93 804 52 62 - Fax 93 805 29 98 - e-mail: jmmorros@jmmorros.com

DIA A DIA

DIJOUS 14 - L’Exaltació de la Santa Creu, St. Crescenci i Sta. Ròsula
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), projecció de diverses pel·lícules de cinema 
amateur igualadí.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), Club de lectura del llibre “Incerta glòria”.
■ A 2/4 de 8 del vespre, a Masquefa (CTC), acte públic de l’equip de govern pel primer tram de mandat 
al capdavant de l’Ajuntament.

DIVENDRES 15 - Mare de Déu dels Dolors, St. Nicomedes i St. Albí
■ A les 9 de la nit, al pavelló de Les Comes, partit de Lliga Catalana: Igualada HC - CP Vic.

DISSABTE 16 - St. Corneli, St. Cebrià, Sta. Edita i Beata Imelda
■ Tot el dia, a Vilanova del Camí (zona plaça Mercat), Vilashopping, botigues al carrer.
■ Tot el dia a Masquefa, Festa del Raïm.
■ A les 11 del matí, a l’Ateneu Igualadí, comença el curs de les Patitrobades.
■ A 2/4 de 12 del matí, al Mercat de la Masuca d’Igualada (al c/ Vic, al costat dels paradistes), col·loqui: 
“El SÍ de les dones”. Organitza: Esquerra Igualada.
■ De 12 a 15 h. a Masquefa, Fira de tastets de vins i caves, restauració i pastisseria. 
■ A 2/4 de 5 de la tarda, a Piera (jardins noucentistes Cal Víctor Riu), cafè-concert amb Ariadna Cabiró.
■ A les 6 de la tarda, a Piera (capella St. Sebastià), concert d’Eulàlia Fantova i Ferran Pisà (música s. 
XVII).
■ A les 6 de la tarda, a la Torre de Claramunt, III Trobada de Falcons de l’Anoia.
■ A les 6 de la tarda, a Igualada (rambla St. Isidre), festa d’inici de curs de la Coral infantil Els Verdums.
■ A les 6 de la tarda, a Igualada (passeig Verdaguer, Pl. Catalunya), ballada de sardanes amb la cobla 
la Principal de Cassà.
■ A les 6 de la tarda, a Can Papasseit (Vilanova del Camí), ball de la gent gran amb el duet Cotton 
Club.
■ A les 6 de la tarda, a Capellades, espectacle itinerant de Capgrossos de Capellades “20 voltes al Sol.
■ A partir de les 6 de la tarda, a Pujalt (Observatori), Festa de l’Univers.
■ A partir de les 6 de la tarda, a Masquefa, Fira de tastets de vins i caves, restauració i pastisseria.
■ A les 7 de la tarda, a la sala Portal del Llevador, xerrada: Processos d’estampació al bac, una tècnica 
artesanal. A càrrec d’Assumpta Dangla.
■ A les 7 de la tarda, a Piera (plaça Sardana), espectacle familiar “La filla de l’aigua”.
■ A 1/4 de 9 del vespre, a Piera (església Santa Maria), concert de música medieval amb Arte 
Asalentes.
■ A partir de les 9 del vespre, a la plaça del Mercat de Vilanova del Camí, Nit de tapes, amb les 
actuacions de Carlos Gómez, Rubén Molano i Aroa&Joan. 
■ A les 10 de la nit, al Castell de la Pobla de Claramunt, concert amb el quartet de clarinets Check in 
Quartet.

DIUMENGE 17 - St. Robert Bel·larmino, Sta. Ariadna i Sta. Colúmbia (Coloma)
■ Tot el dia a Masquefa, Festa del Raïm.
■ Al matí, a Òdena, 7a edició de la Fira de la Vinyala i Festa de la Verema.
■ A les 10 del matí, a Igualada (zona Mercat Masuca), sortida 3a Alzheimer Race.
■ A les 11 del matí, a l’espai La Bastida (zona Rec Igualada), El vermutillo amb l’espectacle poètic 
musical dels Jansky.
■ De 12 a 15 h. a Masquefa, Fira de tastets de vins i caves, restauració i pastisseria. 
■ A 2/4 d’1 de migdia, a Calaf (Cafè del Casal), concert vermut amb Estúpida Erikah.
■ A la 1 del migdia, a Capellades (Saló Rosa de la Lliga), tertúlia-vermut amb Joan Scarponetti.
■ A partir de les 2 de la tarda, als Jardins de l’Ajuntament de Montbui, jornada de germanor de 
l’Associació Virgen del Rocío, amb paella popular i espectacle flamenc.
■ A partir de les 5 de la tarda, a Capellades (plaça Catalunya), Festa del Sí: activitats infantils, accions 
diverses i parlaments de Jordi Sánchez, Ignasi Termes i Montse Sánchez.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, al Casal del Passeig d’Igualada, ball de tarda amb la música en directe 
d’Andreu.
■ A partir de les 6 de la tarda, a Masquefa, Fira de tastets de vins i caves, restauració i pastisseria.
■ A les 6 de la tarda, a Rubió, teatre: Catalans a la Romana.
■ A les 6 de la tarda, a Masquefa (sala Rogelio Rojo), concert amb La petita simfonia.
■ A les 6 de la tarda, a Calaf (Casal), teatre: l’ATC presenta “Kòmplices”.
■ A les 6 de la tarda, al CCC La Vinícola de Montbui, ball de la gent gran  amb la música de Duo 
Liberty.
■ A les 6 de la tarda, a l’Ateneu Gumersind Bisbal de la Pobla de Claramunt, ball de tarda amb la 
música en directe de Bartomeu.
■ A les 7 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), teatre: Art; amb Pere Arquillué, Francesc 
Orella i Lluís Villanueva. 
■ A les 7 de la tarda, a l’Auditori Cal Figueres (els Hostalets), concert de l’Ensemble Vila-seca.

DILLUNS 18 - St. Josep de Cupertino, St. Ferriol i Stes. Sofia i Irene
■ A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), sessió setmanal d’AUGA. Inici del curs 
amb Maria Enrich i “El llegat de Josep Romeu i Figueras”.

DIMARTS 19 - Sta. Maria de Cervelló, Sts. Gener i Nil

DIMECRES 20 - St. Eustaqui, Sta. Felipa i Sta. Càndida
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), Cinema en versió original, projecció de “The 
curious case of Benjamin Button”. 
■ A 1/4 de 9 del vespre, a l’Ateneu Cinema, retransmissió en directe des del Royal Opera House de “La 
flauta màgica”.

DIJOUS 21 - St. Mateu, St. Jonàs i Sta. Higènia
■ A 2/4 de 7 de la tarda, a la seu de l’AECC Igualada (rambla Nova 32), xerrada: “Com parlar amb els 
fills sobre el càncer”. 

Xerrada: Com parlar amb 
els fills sobre el càncer
IGUALADA

La nova unitat comarcal de l’Anoia 
de l’Associació Espanyola contra 

el càncer inaugurada el passat juli-
ol a Igualada, ofereix una xerrada 
sobre com parlar amb els fills sobre 
el càncer. 

Aquesta xerrada tindrà lloc el 
dijous 21 de setembre a la mateixa 
seu (Rambla Nova, 32 d’Igualada) a 

les 18.30 h i anirà a càrrec del psico-
oncòleg de l’AECC Catalunya contra 
el Càncer Daniel Díaz de Frutos. 

Recordem que el servei d’aten-
ció psicològica al pacient i familiars 
amb càncer, s’ofereix a l’Hospital 
d’Igualada i ha donat atenció a més 
de 150 pacients d’aquest centre 
d’ençà que es va iniciar al març del 
2016. 

3.000 euros en beques per 
a la realització d’activitats 
culturals
CALAF

L’Ajuntament de Calaf ha obert 
una convocatòria per sol·licitar 

una beca per a alumnes infants 
i adolescents (de 3 a 17 anys) de 
famílies amb una situació socioeco-
nòmica desafavorida. L’ajut es des-
tinarà a la realització d’activitats 
culturals en el curs 2017-2018. Per 
optar a la convocatòria cal estar 
empadronat a Calaf i realitzar una 
activitat cultural constituïda legal-
ment al poble de Calaf.

Els pares o tutors poden pre-
sentar fins al 15 de setembre, la 
sol·licitud per optar a la beca. Cal 
fer-ho a les oficines de l’Ajunta-
ment de Calaf entre les 9.00 i les 
14.00 hores. La resolució dels ajuts 
es donarà a conèixer del 18 al 22 
de setembre.

Al web de l’Ajuntament de Ca-
laf es poden consultar les bases de 
la convocatòria, la documentació a 
presentar, així com descarregar el 
document per fer la sol·licitud. 

Proposta de formació 2n semestre 
de la Cambra de Comerç
IGUALADA

La delegació a Igualada de la 
Cambra de Comerç de Barcelo-

na ha presentat la seva propos-
ta de formació per al 2n semes-
tre d’enguany, que inclou cursos 
bonificables, i que és la següent:

Operacions triangulars. Dia: 4 
d’octubre de 9.00 a 15.00 h.

Eines avançades d’exel. Dies: 
10, 17 i 24 d’octubre de 9.00 a 
14.00 h.

Inicia’t a la venda. Les 3R dels 
comercials: Realitat, referents i 
recursos. Dies: 20 i 27 d’octubre i 

3 de novembre de 9.00 a 14.00 h.
Sistema 5’S d’ordre i neteja. 

La millora de l’entorn de treball. 
Dia: 25 d’octubre de 9.00 a 15.00 
h.

Back Office: Gestió, comunica-
ció i tècniques de venda. Dies: 8 i 
15 de novembre de 9.00 a 14.00 
h.

Inicia’t en la gestió de comerç 
exterior. Dies: 20 i 27 de novem-
bre de 9.00 a 14.00 h.

Inscripcions: Tel. 902 448 448 
Ext. 1035. e-mail: igualada@
cambrabcn.org.

Concert de l’Ensemble Vila-seca
ELS HOSTALETS DE PIEROLA

L’Associació Amics de la Música 
d’Hostalets de Pierola, organitza 

per diumenge vinent, a les 7 de la 
tarda, el concert a càrrec de l’En-
semble Vila-seca, sota la direcció 
de Rafael Fabregat. La formació 

musical interpretarà un repertori 
del barroc amb obres de Bach i 
Telemann.

El concert tindrà lloc a l’Au-
ditori de Cal Figueres i el preu de 
l’entrada és de vuit euros.

Missa oferta especialment 
per tots els màrtirs de la 
guerra civil
IGUALADA

En l’aniversari dels qui foren afu-
sellats davant del cementiri de 

La Pobla de Claramunt, s’oferirà 
per tots l’Eucaristia vespertina del 
proper diumenge, dia 17, a les 8 

del vespre, a la basílica de San-
ta Maria, i acabarem baixant a la 
cripta on molts d’ells reposen, i 
amb unes pregàries finals de clo-
enda.

Programació pel cap de 
setmana al Casal 
CALAF

Diumenge 17, a les 12.30 h, al 
Cafè del Casal, concert ver-

mut amb “Estúpida Erikah”. Lluís 
Bòria presentarà el seu darrer tre-
ball “300 mil·lisegons per a crear 
un record”. Entrada lliure.

El mateix diumenge, a les 6 de 
la tarda, l’ATC presenta “Kòmpli-

ces”, amb textos escrits pels Nar-
radors de la Catalunya Central, 
amb direcció de Neus Quer. 

Les entrades tenen un preu de 
12 euros el socis i 15 el públic en 
general. Venda anticipada on-line 
a entrades.casaldecalaf.cat i una 
hora abans de la funció.

mailto:igualada@cambrabcn.org
mailto:igualada@cambrabcn.org


Packs d’entrenaments adaptats 
a les necessitats de cadascú

B
ody Design Igualada 
es un centre d’entre-
nament personal i ben-
estar , dirigit a tothom 
que vulgui gaudir dels 

bene� cis que aporta fer esport. Ens 
ajudem de l’electroestimulació mus-
cular, per oferir grans resultats amb 
poc temps. ( 20 minuts setmanals)

A Body Design Igualada oferim un 
servei personalitzat en l’entrena-
ment perqué s’arribi als objectius 
marcats, com PÈRDUA DE PES, 
TONIFICACIÓ MUSCULAR, RE-
DUCCIÓ DE GREIX, INCREMEN-
TAR FORÇA I ELASTICITAT, EFEC-
TE ANTI-AGING, AUGMENTAR EL 
TEU RENDIMENT ESPORTIU, RE-
CUPERACIÓ DE LESIONS, EDUCA-
CIÓ POSTURAL.

Treballem amb la marca Miha                 
Bodytec. La marca nº 1 del mercat.

Miha Bodytec és un aparell d’últi-
ma generació que permet fer un en-
trenament complet i intens ja que és
el primer eletroestimulador integral 
aplicat al rendiment i la salut. L’entre-
nament amb Bodytec aconsegueix 
activar uns 300 músculs treballant 
sempre la musculatura agonista i la 
antagonista, així com  la musculatu-
ra super� cial i la profunda. Podràs 
aconseguir els teus objectius amb 
menys temps. Es pot utilitzar sol o 
combinat amb altres tècniques d’en-
trenament.

Aquest innovador aparell també té 
molt bons resultats en tractaments te-
rapèutics, de rehabilitació i readap-
tació de lesions i de salut articular. 
Extremadament efectiu i fàcil d’uti-
litzar Miha Bodytec ofereix múltiples 
aplicacions en el camp del rendiment, 
la toni� cació i el benestar.

Hem creat un sistema de PACKS 
D’ENTRENAMENTS per adap-
tar-nos als objectius de cadascú.

El centre és pioner en desenvolupar aquesta innovadora tecnologia alemanya a l’Anoia

Body Design es troba ubicat al carrer d’Òdena, 22, d’Igualada. 
El telèfon és el 693 802 932 i el correu és 

igualada@bodydesign.eu Tota la informació es pot consultar a:

        facebook.com/bodydesignigualada/

Totes els entrenaments están diri-
gits i supervisats pels nostres tècnics.

A Body Design Igualada farem un se-
guiment setmanal i amb la báscula 
INBODY , podrem analitzar l’evolució 
dels entrenaments i veure com està 
distribuït el vostre cos a nivell de pes, 
greix, múscul, aigua, proteïnes i sals 
minerals. I saber quins són els nivells 
aconsellats per a cadascú.

        

PACK ELECTROESTIMULACIÓ
Sessions d’electroestimulació muscular per: incrementar tó muscular, pérdua de pes i greix, reducció dolors 
posturals,increment potencia muscular, reforç sol pelvià… de 20 minuts a la setmana, (depenent dels objec-
tius es poden fer 2 sessions setmanals).

PACK E-CARDIO
Combinació d’entrenament amb electroestimulació i elíptica, per: incrementar la resistència cardiovascular, 
guanyar rendiment esportiu en les curses, reduïr dolor articular, i activar el metabolisme per reducció pes i greix.

PACK ENTRENAMENT PERSONAL
Pack d’entrenament dirigit a qui vulgui fer un entrenament més especí� c,per gaudir de mes temps d’entrena-
ment amb 60 minuts per sessió. Sense electroestimulació.

PACK HIT
Classes dirigides, funcionals de 30 minuts, amb grups de màx. 5 persones, clases molt divertides que combi-
nades amb altres entrenaments ajuden a aconseguir els objectius marcats
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GINECOLOGIA
Dra. Tamara García Grandal

Obstetrícia i Ginecologia

Especialista en Patologia 
del Tracte Genital Inferior

Acreditació en Colposcòpia

Av. Països Catalans, 95. 08700 IGUALADA. Tel. 93 804 66 88
Rambla Sant Ferran, 62. 08700 IGUALADA. Tel. 93 805 2525.

Carrer Folch i Torres, 60. 08784 PIERA. Tel. 93 779 4790.
www.assistencialanoia.com

Pere Arquillué, Francesc Orella i Lluís 
Villanueva porten “Art”, diumenge, al 
Teatre Municipal l’Ateneu 
El text de Yasmina Reza, que des de la seva estrena el 1994 s’ha 
convertit en un fenomen internacional, és una comèdia intel·ligent 
sobre l’amistat

IGUALADA

El Teatre Municipal l’Ateneu 
d’Igualada enceta la programa-

ció de tardor el diumenge, 17 de 
setembre, a les 19 h, amb l’espec-
tacle “Art”, protagonitzat per tres 
grans noms de l’escena catalana: 
Pere Arquillué, Francesc Orella 
i Lluís Villanueva. Aquest text de 
Yasmina Reza, que des de la seva 
estrena el 1994 s’ha convertit en un 
fenomen internacional de públic i 
crítica, és una comèdia intel·ligent 
sobre l’amistat. També és un immi-
llorable vehicle de lluïment per a 
un trio de grans actors. Un quadre 
en blanc posarà a prova una llar-
ga relació entre tres homes que 
semblava impossible de trencar. 
Aquest és el punt de partida d’una 
obra molt enginyosa i divertida. 
L’obra explica la història d’en Ser-
gi, un apassionat de l’art modern, 
que adquireix un quadre del pin-
tor Antrios --consistent en una tela 
blanca amb unes finíssimes ratlles 
grises-- per la xifra astronòmica de 
200.008 euros Els seus amics, l’Ivan 
i el Marc, intenten fer-li entendre 
que sobre la tela no hi ha res, però 
en Sergi s’obstina a percebre una 
obra mestra de l’art abstracte. La 
discussió sobre el significat de l’art 
posarà en perill l’amistat entre tots 
tres. Per al director, Miquel Gorriz, 
“a ‘Art’ veiem el ridícul que podem 
arribar a fer i com de desesperats 
podem arribar a estar”. I per a Jor-
di Galceran, traductor de l’obra 
“‘Art’ és una joguina que sembla 
senzilla i lleugera, però cada sen-
timent, cada paraula és al seu lloc, 
com en una bona cançó”. Apunta 
que “Yasmina Reza és una gran 

escriptora de teatre perquè no ho 
escriu tot, deixa un gran marge 
perquè la interpretació completi 
el significat del que ella ha posat 
sobre el paper; el sentit final de 
cada rèplica és en mans dels actors, 
de la seva intenció en pronunci-
ar-la, quan tradueixes un text així 
corres el perill de ser massa explícit, 
d’aclarir el subtext, i ‘Art’ és una 
obra l’escriptura de la qual ratlla 
la perfecció precisament perquè és 
més important el que no es diu que 
no pas el que es diu”. 

Yasmina Reza, dramaturga 
contemporània 

Yasmina Reza (París, 1959), 
Gran Premi de Teatre de l’Acadé-
mie Française en reconeixement a 
la seva carrera com a dramaturga, 
és autora de l’obra “Art” premia-
da amb tres premis Molière i una 
de les comèdies més representa-
des arreu del món des que es va 
estrenar el 1994 a la Comédie des 
Champs-Elysées. També és autora 
d’altres textos teatrals de gran èxit, 
com ara “Tres versions de la vida” 
(2000), “Una comèdia espanyola” 
(2004) o “Un déu salvatge” (2007), 
adaptada al cinema per Roman Po-
lanski.

A més, l’autora ha conreat el 
conte i la novel·la. Amb la seva dar-
rera narració, “Babylone” (2016), 
que Anagrama ha publicat en ca-
talà i castellà, ha guanyat el Premi 
Renaudot, un dels més prestigio-
sos de les lletres franceses. En el 
conjunt de la seva obra, l’autora 
ha qüestionat els principis que re-
geixen els nostres dies, com ara les 
relacions familiars, les ideologies 

o els cànons de l’art contempora-
ni. Reza afirma que “a l’univers de 
l’art totes les relacions són molt in-
tenses, van directament a l’essència 
de l’home”.

Nova temporada del 
Teatre Municipal l’Ateneu

L’escenari municipal igualadí 
ofereix una àmplia programació 
durant els propers mesos. Entre 
altres, per a commemorar el cen-
tenari de Josep Romeu i Figueras, 
l’1 d’octubre arriba “Triunfo de 
amor” de Juan del Enzina, que 
aproparà un clàssic de la literatura 
castellana i serà una oportunitat 
única per veure aquest tipus de 
teatre. “Oskara” de Kukai Dantza, 
que es representarà el 15 d’octu-
bre,, ha estat escollit enguany Mi-
llor Espectacle de Dansa als Premis 
Max. El 29 d’octubre serà el torn 
de “Sota teràpia”, una comèdia 
brillant que no dona treva. Ramon 
Madaula és l’autor de “L’electe”, 
que es podrà veure el 12 de no-
vembre, una comèdia interpretada 
per Roger Coma i Abel Folk. Des-
taca també “Óscar, el niño dor-
mido” d’El Espejo Negro, Premi 
FETEN al Millor Espectacle l’any 
2016, que arribarà a Igualada el 3 
de desembre.

Abonaments i entrades
El preu de les entrades d’“Art” 

és de 20 i 18 euros per a les nume-
rades i de 15 euros les no numera-
des, amb descomptes per a diversos 
col·lectius. Per Internet es podran 
comprar a www.ticketea.com, en 
aquest cas amb una taxa afegida.

El Teatre Municipal l’Ateneu té 
també a la venda dues modalitats 
d’abonament: 3 entrades per 45 
euros i 6 entrades per 55 euros. Es 
poden comprar entrades i abona-
ments al Punt de Difusió Cultural 
i Turística d’Igualada, al c/ Garcia 
Fossas 2, de dimarts a divendres de 
19 a 21 h, i dissabtes i diumenges 
d’11 a 14 h i de 18 a 21 h.

Activitats de la Coral de Santa Maria

IGUALADA

Presa de possessió
Dissabte vinent dia 16 la Coral 

de Santa Maria participarà amb 
els seus cants en la missa de les 8 
del vespre de la basílica, en la qual 
hi haurà la presa de possessió dels 
mossens Xavier Bisbal Talló i Eduard 
Flores Serradell, com a rectors “in 
solidum” de les parròquies de Santa 
Maria i de la Sagrada Família.

Aquesta Eucaristia serà presidi-
da pel bisbe de Vic, monsenyor Ro-
mà Casanova.

La Coral de Santa Maria estarà 

acompanyada a l’orgue per Lluís 
Victori, intervenint-hi també el Grup 
Laude.

Aquell dissabte dia 16 a les 8 
del vespre la missa a l’església de la 
Sagrada Família queda suprimida.

Festa Patronal de la 
Soledat

L’endemà diumenge, dia 17 a 
2/4 d’11 del matí, se celebrarà a l’es-
glésia parroquial de la Soledat la 
missa commemorativa de la festa 
patronal. Serà presidida per Mn. Jo-
sep Massana. La Cora de Santa Ma-
ria, sota la direcció de Coni Torrents, 

i amb l’acompanyament a l’orgue 
de Maite Torrents s’encarregarà 
d’acompanyar els cants.

La nativitat de la Mare de 
Déu a la Capella de Gràcia

Divendres passat dia 8 tingué 
lloc a la capella de Gràcia, una missa 
per festejar la nativitat de la Mare 
de Déu. Els cants foren a càrrec de 
la Coral de Santa Maria, dirigida per 
Coni Torrents, amb l’acompanya-
ment a l’orgue d’Isidre Solé S. 

La celebració acabà amb el cant 
dels Goigs a la Verge de Gràcia, mu-
sicats per Agnés Casadesús.

Després s’oferí un breu concert 
d’havaneres amb aquest repertori: 
«La bella Lola» (en versió catalana), 
«Mare, vull ser pescador» (que es va 
dedicà a Anna Viadiu vda.Vilaseca, 
que és la que cuidadora de la cape-
lla), «La gavina» i «El meu avi». El 
públic, que a prec del presentador 
es va afegí a la cantada, va premiar 
amb entusiasme el popular reper-
tori.

El concert d’havaneres ofert a la capella de Gràcia. (Foto: Joan Talavera)

Diumenge es realitza un Sí 
humà gegant a Capellades
CAPELLADES

El proper dia 17 està prevista la 
realització d’un SÍ humà gegant 

a la Plaça de Catalunya de Cape-
llades. Aquest acte, organitzat per 
ANC, CDR i amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i diverses associaci-
ons (Òmnium i Súmate entre d’al-
tres) i particulars que potencien la 
celebració del Referèndum Demo-
cràtic del dia 1 d’octubre, pretén 
aglutinar un nombre important de 
participants i comptarà amb la pre-
sència a l’escenari de diverses per-
sones que ens explicaran la seva 
opinió i els seus motius per partici-
par en l’esmentada votació.

Entre les activitats programa-
des a partir de les 17h hi ha un 
Taller Infantil de pintura de la pla-
ça dinamitzat per “El Taller”, un 
photocall amb el Sí gegant, un Sí 
Humà que ocuparà tota la plaça, 
una acció “Jo aniré a votar”, on 
parlaran diferents persones de la 
Vila (entre ells, els exalcaldes de 
Capellades) i, per tancar l’acte, 
els parlaments de Jordi Sánchez 
(president de l’ANC), Ignasi Termes 
(membre de la Junta d’Òmnium) 
i Montse Sánchez (presidenta de 
Súmate). Tots aquests actes són 
gratuïts i oberts a tot el públic en 
general

Trobada de Colles de Falcons 
de l’Anoia

LA TORRE DE CLARAMUNT

El municipi de La Torre de Clara-
munt es prepara per acollir la 

III Trobada de Colles de Falcons de 
l’Anoia el pròxim dissabte dia 16 de 
setembre. Concretament, les colles 
que hi assistiran són: els Falcons de 
Vallbona d’Anoia, els Falcons de 
Piera, els Falcons de Vilanova d’Es-
poia i els Falcons de Capellades.

Els carrers del poble s’ompliran 
de gom a gom de camises blanques 
i faixes de colors, i és que la jorna-
da preveu acollir a uns tres-cents 
falconers amb les seves famílies i 
acompanyants.

L’arribada serà a les sis de la tar-

da, quan faran una cercavila des de 
la carretera BV-2134 fins al davant 
del Centre Cívic Sant Joan Baptista, 
on soparan a la fresca. La trobada 
també comptarà amb els gegants 
de Vilanova d’Espoia i a mitjanit hi 
haurà actuació musical a càrrec de 
Prepe’s Band.

La Trobada està organitzada 
pels Falcons de Vilanova d’Espoia 
i compta amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de La Torre de Clara-
munt. Ambdues entitats encorat-
gen a tothom a participar i a sortir 
al carrer en cercavila per acompa-
nyar a les colles falconeres de la co-
marca.
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Setmana de la Gent Gran amb una farcida 
agenda d’activitats
VALLBONA D’ANOIA

Vallbona d’Anoia celebrarà la 
setmana del 18 al 24 de setem-

bre la Setmana de la Gent Gran 
amb una programació plena d’ac-
tivitats per als veïns i veïnes del 
municipi. Els actes estan organit-
zats pel Casal de la Gent Gran de 
Vallbona d’Anoia amb el suport de 
l’Ajuntament.

Així, la setmana començarà di-
lluns 18 amb una conferència a 
les 6 de la tarda sobre “Realitats i 
mites de la Llei de la dependència” 
a càrrec de la treballadora social 
Carme Elvira. Per al dimarts 19 s’ha 
programat per les 6 de la tarda la 
projecció del western “Misión de 

audaces” i un berenar per un preu 
de 2 euros. El dimecres hi haurà 
una sortida per a visitar la bode-
ga Castell del Remei i un dinar a 
base de caragols a Mollerussa per 
un preu de 34 euros. Dijous serà 
el torn de la paella, a les dues del 
migdia al poliesportiu. Els actes 
del cap de setmana començaran 
divendres a les 6 de la tarda amb 
un bingo especial i a continuació 
hi haurà un concert a càrrec de la 
Rondalla Nova Unió. Dissabte serà 
el torn del teatre amb l’espectacle 
“El senyor Perramon” de la compa-
nyia Rocaguinarda amb un preu de 
5 euros per als socis del casal i de 8 
euros per als no socis. Finalment, 

diumenge es tancarà la setmana 
de la Gent Gran amb un dinar de 
germanor i actuació per part de la 
coral “Ara i Aquí” a la Sala Jaume 
Calveras.

L’Ajuntament aprofita per 
a recordar que amb motiu de la 
Setmana de la Gent Gran i du-
rant tot el mes de setembre ro-
mandrà obert l’accés al Casal de 
la Gent Gran pel carrer Major per 
tal de poder fer ús de l’ascensor de 
l’Ajuntament.

Per a les inscripcions cal adre-
çar-se al casal, els dimarts i dijous 
de 18 a 20h, excepte per apun-
tar-se al dinar de diumenge que 
cal inscriure’s a l’Ajuntament.

Redescobrir el patrimoni a través de la música 
PIERA

La bona acollida de la seva pri-
mera edició ha fet que aquest 

proper dissabte, 16 de setembre, 
torni la vetllada ‘Piera: Música i 
Patrimoni’. Es tracta d’una iniciati-
va que, a través de la música, vol 
que els ciutadans redescobreixin el 
ric patrimoni històric de la vila.

La nova edició inclourà qua-
tre concerts que es podran seguir 
a través d’una ruta per diversos 
espais del municipi que disposen 
d’excel·lents condicions acústiques. 
Els assistents estaran acompanyats, 
en tot moment, pel Jordi Parceri-
sas, co-responsable de museïtzació 
de la vila, qui anirà comentant les 
característiques dels diversos in-

drets visitats així com del centre 
històric de Piera.

El recorregut s’iniciarà a les 
16.30 h als jardins noucentistes de 
Cal Víctor Riu, amb un cafè-concert 
a càrrec de l’Ariadna Cabiró que 
oferirà música alemanya i francesa 
del segle XVIII amb el clavicèm-
bal. A continuació, el camí marcat 
portarà el públic fins a la capella 

renaixentista de Sant Sebastià on, 
a partir de les 18 h, Eulàlia Fantova 
i Ferran Pisà oferiran un recital de 
música volca italiana del segle XVII. 
La següent parada del recorregut, 
a les 19 h, serà a la plaça de la Sar-
dana amb una proposta per a tota 
la família. La companyia Bruʃ3ria 
mostrarà el seu espectacle “La filla 
de l’aigua”, una faula concebuda 
expressament per a l’ocasió.

El recorregut finalitzarà a l’es-
glésia romànico-gòtica de Santa 
Maria, a partir de les 20.15 h, amb 
un concert de música medieval a 
càrrec del grup Arte Psalentes, on 
no faltarà la música catalana dels 
segles XIV i XV amb instruments de 
l’època.

«20 voltes al Sol», un 
espectacle itinerant de 
Capgrossos de Capellades
CAPELLADES

Capgrossos de Capellades és una 
entitat que està celebrant el seu 

20è aniversari i al llarg de l’any ha 
anat fent una sèrie d’activitats. La 
més significativa va ser el projecte 
“Capellades, cada nen un capgròs”, 
que va culminar el mes de juny amb 
una festa on van sortir al carrer més 
de 500 “capgrossets” construïts pels 
nens i nenes de les escoles de Cape-
llades. 

El proper dissabte 16 de setem-
bre, i com a  festa final d’aquest 
aniversari, es durà a terme a Cape-
llades l’espectacle itinerant titulat 
“20 voltes al Sol”, escrit pel capella-
dí Jaumet Bernadet, director artístic 
de “Comediants”. Sota la seva con-
ducció comptarà amb les actuacions 
de les colles de capgrossos convida-

des d’Igualada, Mataró, Vilafran-
ca i Granollers, a més a més dels 
capgrossos de l’Agrupació de Colles 
de Geganters de Catalunya portats 
pels Geganters de Manresa, dels Ge-
gants i Gegantets de Capellades, 
i naturalment dels Capgrossos de 
Capellades i tots els capgrossets sin-
gulars de les escoles capelladines 
que hi vulguin participar.

El guió vol homenatjar als Cap-
grossos de Capellades que en el 
transcurs de la seva història ja han 
donat aquestes “20 voltes al Sol”. 

Aquest espectacle itinerant, que 
de manera puntual donarà inici a 
les 6 de la tarda a la plaça Àngel 
Guimerà, acabarà amb tots els par-
ticipants i assistents a l’auditori de 
la Font Cuitora.

La festa de l’Univers a 
l’Observatori de Pujalt

PUJALT

Aquest proper dissabte, 16 de 
setembre, entre 18h i 22h a 

l’Observatori de Pujalt es portarà 
a terme un seguit d’activitats cen-
trades en l’astronomia amb una 
petita pinzellada a la meteorologia. 
L’activitat s’anomena “La festa de 
l’Univers” i es porta a terme donat 
que el proper 22 de setembre dei-
xarem endarrere l’estiu astronòmic 
per entrar a la tardor astronòmica. 
És doncs, la darrera activitat dins de 
l’estiu astronòmic. 

Per començar a les 18h es fa-
rà una observació dels diferents 
aparells de mesura que disposa 
l’Observatori de Pujalt per fer el 
seguiment diari de la meteorolo-
gia. També s’ensenyarà els diferents 
aparells de mesura radiològica que 
disposa l’Observatori de Pujalt que 
aquest 2017 ha adquirit sent el punt 
central de les diferents estacions 
de mesura radiològica que disposa 
el Servei de Coordinació d’Activi-
tats Radioactives que depèn de la 
Generalitat. Entre 18.45h i 19.15h 
es farà una observació solar que 
ens permetrà comprovar si encara 

dura l’activitat després de les tem-
pestes solars de la setmana passa-
da. Aquesta activitats ens portarà 
ja a l’espai i donarà peu a fer el 
recorregut virtual per l’Univers de 
19.15h a 20.30h. En aquest recorre-
gut ens mourem pel Sistema Solar 
i ens endinsarem a les nebuloses i 
cúmuls d’estrelles de la nostra galà-
xia i entrarem a altres galàxies. A les 
20.30h es farà una parada fins a les 
21h per qui vulgui portar-se el sopar 
i sopar. Entre 21h i 22h es portarà 
a terme l’observació astronòmica 
gràcies als telescopis de l’Agrupació 
Astronòmica de l’Anoia. A partir de 
les 22h qui vulgui es podrà quedar 
encara més estona ja que al jardí de 
l’Observatori de Pujalt es comptarà 
amb els telescopis de les agrupaci-
ons astronòmiques de l’Anoia, Bar-
celona i Sabadell. 

L’activitat l’organitza l’Obser-
vatori de Pujalt junt amb GAME i 
AstroAnoia. Per tal d’inscriure’s cal 
trucar al 620 136 720. Cost 5 euros 
majors de 14 anys, 3 euros entre 7 
i 14 anys i gratuït els menors de 7 
anys.   

Galàxia d’Andròmeda – Josep Maria Llenas – Observatori de Pujalt

Inscripcions a la catequesi a 
les parròquies d’Igualada
Aquests dies tenen lloc les inscrip-

cions per la catequesi a les par-
ròquies d’Igualada, tenint present 
que per a la catequesi de preparació 
per la Primera Comunió els infants 
han de fer 2n de primària i per a la 
Confirmació de 1r. ESO.

Santa Maria. Dies 19, 20, 21 de 
setembre de 5 a 7 de la tarda. Més 
informació al telèfon 933800040.

Soledat.  Del 18 al 21 de se-
tembre, de 5 a 6’30 de la tarda, 
a l’entrada de l’església pel c. del 
Vidre. Més informació al telèfon 
938030528

Sagrada Família. Del dilluns 18 
al divendres 22 de setembre, de les 
6 a 2/4 de 8 de la tarda. Més infor-
mació al 938030427.

Fàtima. Després de la missa do-
minical de les 10 del matí. Més in-
formació al 938086062.

Montserrat. Abans de les misses 
dominicals del dissabte a les 8 del 
vespre i del diumenge a les 12 del 
migdia, i els dissabtes d’1 a 2 del 
migdia al despatx parroquial (avin-
guda Pau Muntades 82). Més infor-
mació al telèfon 938037663.



20 SOCIETAT 14 de setembre de 2017

✞

ISIDRE MORENO SHIELS 
(1993-2012)

 
Allò que es va estimar amb tota l’ànima 

no ho arrencarà cap oblit.

✞
En record de

MARIA JORDANA PUJOL
Va morir cristianament el dia 19 de juliol a l’edat de 93 anys.

S’oficiarà una missa en el seu record 
demà divendres, dia 15 de setembre, a les 8 del vespre, 

a l’església de la Sagrada Família d’Igualada.

✞
Demà divendres, 

dia 15 de setembre de 2017,
farà 3 anys que ens va deixar

PACO 
MARTÍ QUERALT

Els qui l’hem estimat, esposa, fills, néts i 
família tota, mantenim viu el seu record.

✞
11è aniversari

JAUME 
BARTOLÍ CAROL

Els que tant t’hem estimat i t’estimem 
mai t’oblidarem.

Igualada, setembre de 2017

✞
JOSEP VIVES I FARRÉ 

“Cabòries”

Ex-President de l’Auto Sport Igualada i una vida dedicada al motor.

Ens va deixar el passat 8 de Setembre, a l’edat de 73 anys.

D.E.P.

La seva esposa, Pepita Talló; fills, Anna i Carles, Pep i Sònia, Jordi i 
Marta, Toni; néts Àlex, Carles, Lídia i Pep; cunyada Anna Ma.; volen 
agrair a familiars i amics la calidesa del suport rebut, i us preguen de 
tenir-lo present en el record.

Costa trobar paraules de comiat 
per a qui sempre ens ha estimat en silenci.

Espera’ns, papa, al proper tram!

DEFUNCIONS
Josep Vives Farré, de 73 anys (Igualada); Joana Gaitán Toledo, 
de 58 anys; Francisca Buil Escudé, de 98 anys (Igualada); Manuel 
Terrones Martín, de 89 anys (Igualada); Juana Romero Mamolar, 
de 89 anys (Igualada); Josep Gamisans Ollé, de 87 anys (Igualada).

FUNERÀRIA ANOIA, S.L.
Avinguda Vilanova, 44 - 08700 IGUALADA 

Tel. 93 803 11 14  
www.funerariaanoia.cat
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TAULELL D’EXPOSICIONS
■ Al Punt dels lectors (3a planta) de la Biblioteca Central d’Igualada, “Cercant 
l’aigua desesperadament”, exposició fotogràfica de Rosa Sáez. Fins demà.
■ A la sala d’exposicions de la Biblioteca Central d’Igualada, “3, 2, 1... acció! 
Un pla seqüència per la història del cinema a Igualada”. Fins al 22 de setembre.
■ Al vestíbul de la Biblioteca Central d’Igualada, “15 Zooms de pel·lícula!”. Fins 
al 22 de setembre.
■ A La Sala - Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, Josep M. Rosich Morist 
presenta “Perversions gràfiques”. Fins al 6 d’octubre. 
■ A la sala Portal del Llevador (c/ Concepció, 13, Igualada), exposició “Indianes: 
disseny i tècnica”. Fins al 24 de setembre.
■ Al Teatre de l’Aurora d’Igualada, exposició “20 anys del Teatre de l’Aurora”. 
Fins a finals de desembre.
■ A la sala l’Empremta de Gràfiques Vilanova (c. Sta. Maria, 12, Igualada), 
“Originalnaturart” de Ramon Sala i Muset, amb formes i composicions a partir 
d’elements de la natura, com pedres, troncs o llavors.  Fins al 28 de setembre.
■ Al Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, exposició: “Catifes de 
ciment. El món de la rajola hidràulica”. Del 15 de setembre al 5 de novembre.  
(S’inaugura demà divendres, a les 19.30 h).
■ Al Punt dels lectors (3a planta) de la Biblioteca Central d’Igualada, exposició 
de pintura “UT Pictura Poetis” d’Abraham Ayala. Del 19 de setembre al 3 de 
novembre.
■ A la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, 41a “La Pintura com a Hobby ”. 
Del 15 de setembre a l’1 d’octubre. (S’inaugura demà, a les 19.30 h).
■ Al Casal del Passeig de la Generalitat de Catalunya (passeig Verdaguer, 67, 
Igualada), exposició fotogràfica “Ceps captius”, de Mercè Mititieri.
■ A la Biblioteca Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui, exposició de 
gravats “Llibres d’artista”, de Montserrat Oliva. Fins al 30 de setembre.

L’artista igualadí Ramon Sala i 
Muset exposa les seves obres 
d’art natural a l’Empremta 
Divendres passat es va inaugu-

rar, a la sala l’Empremta de 
Gràfiques Vilanova, l’exposició 
“Originalnaturart” de Ramon 
Sala i Muset, amb la presència 
d’Àngels Chacón, tinent d’alcal-
de de l’Ajuntament d’Igualada, 
i Àngel Acevedo, propietari de 
l’Empremta. Van assistir a la inau-
guració una quarantena de per-
sones. 

L’exposició ens mostra les cre-
acions de l’artista igualadí, que 
recull diferents elements que ens 
ofereix la natura, com pedres, 

troncs o llavors, i els ajunta creant 
noves formes i composicions, do-
tant-los d’una segona vida: l’ar-
tística. “Originalnaturart” és un 
homenatge a la saviesa dissenya-
dora de la natura i vol mostrar el 
perfeccionisme i la bellesa de les 
línies corbes i les formes orgàni-
ques. 

Les portes de l’Empremta, al 
carrer Santa Maria 12, estaran 
obertes al públic i l’exposició es 
podrà visitar fins al 28 de setem-
bre, els dijous, divendres i dissab-
tes de 19 a 21 h. 

Exposició “20 anys del Teatre 
de l’Aurora”
Des d’aquest mes de setembre 

i fins a finals de desembre, un 
breu repàs als 20 anys d’història del 
teatre independent de Cal Font a 
través de la mirada dels altres: dels 
comentaris escrits pels espectadors, 

dedicatòries d’actors i companyies, 
objectes, obsequis i curiositats... que 
habitualment el públic no veu, però 
que simbolitzen el bategar d’aquest 
espai cultural. Ho organitzen: Tea-
tre de l’Aurora i laCultural.

“Perversions Gràfiques”, 
mostra didàctica de Josep M. 
Rosich a La Gaspar
A la Sala d’Exposicions La Gas-

par, de l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps d’Igualada, es 
pot visitar, fins al dia 6 d’octubre, 
la mostra didàctica “Perversions 
Gràfiques”, de Josep M. Rosich.

Es tracta d’una altra exposi-
ció sobre la manipulació de mar-
ques, que conté originals diferents 
dels exposats anteriorment a La 

Sala, Sala Municipal d’Exposicions. 
Aquesta exposició té una part di-
dàctica, ja que a més de mostrar 
obra ensenya parts de la seva re-
alització manual. El mateix procés 
té la seva equivalència amb el pro-
gramari informàtic. Aquí és on es 
veu la coincidència: fet a mà o fet 
amb ordinador. Les passes són les 
mateixes.

Èxit de l’exposició audiovisual “Espais de 
vida llacunenca”
Inclou fotos, des de 1960 fins a l’actualitat, realitzades per Joan Gol

Des del passat 26 d’agost es pot 
veure, al Centre de Cultura i 

Turisme de la Llacuna, una exposició 
audiovisual, un recull de fotos de la 
Llacuna; les seves festes, tradicions, 

llocs, la seva gent...
Aquest muntatge audiovisual 

s’ha pogut realitzar gràcies a la 
donació al CELL, Centre d’Estudis 
Llacunencs, de més de 6.000 foto-
grafies realitzades per Joan Gol,  
aficionat a la fotografia des de 
ben jove. La realització de l’audi-
ovisual ha anat a càrrec de Manel 
Segura amb la veu en off de Lluís 
Balagué.

L’audiovisual ha estat i està es-

sent molt visitat, sobretot pels ve-
ïns i veïnes de municipi, en el qual 
es veuen i se senten molt identifi-
cats, però també per visitants d’al-
tres indrets, ja que en la cronolo-
gia de les imatges veuen l’evolució 
d’un municipi.

L’Ajuntament felicita el CELL 
per aquesta gran iniciativa i agra-
eix a Joan Gol la cessió d’aquest 
material que explica part de la his-
tòria del poble.

“Catifes de ciment. El món de la rajola 
hidràulica”, nova exposició al Museu de la 
Pell d’Igualada
La mostra posa en valor el paviment per excel·lència de les cases 
modernistes i déco d’ara fa cent anys

Demà divendres, 15 de setem-
bre, a les 19.30 h, s’inaugura 

una exposició sobre els paviments 
hidràulics al Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal de l’Anoia. 
Aquestes rajoles van ser les pro-
tagonistes dels terres de les cases 
burgeses d’estil modernista i déco, 
especialment entre finals del segle 
XIX i la primera meitat del segle 
XX. La seva presència atorgava als 
espais una solució duradora, resis-
tent, higiènica i de gran bellesa, 
qualitats que en els darrers anys 
han fet ressorgir el seu ús, guiat 
per nous dissenyadors i arquitec-
tes que segueixen veient en elles 
grans possibilitats constructives i 
decoratives. 

Rajoles d’Igualada a 
l’exposició 

De les diverses arts aplicades 
que conformen l’arquitectura mo-
dernista, la rajola hidràulica és 
un dels elements més originals i 
menys coneguts. Probablement, 
el fet que sigui un tipus d’objecte 
pensat per ser trepitjat ha causat 
que se n’hagi estudiat poc la na-
turalesa, la tècnica i l’evolució, i 
que encara avui se’n negligeixi la 
conservació o la salvaguarda quan 
es restaura un edifici antic. A Ca-
talunya les empreses que les van 
manufacturar van comptar amb 
la col·laboració d’artistes i arqui-
tectes reconeguts, com ara Josep 
Pascó, Alexandre de Riquer, Lluís 
Domènech i Montaner, Josep Puig i 

Cadafalch, Antoni Maria Gallissà o 
Rafael Masó, entre altres. La ràpi-
da difusió que van tenir va conver-
tir aquestes vives catifes de ciment 
en un element íntimament lligat al 
desenvolupament de l’ornamenta-
ció de l’arquitectura modernista. 
El seu èxit va traspassar els límits 
d’aquest estil, i els seus dissenys 
menys bigarrats es van adaptar 
al nou gust sorgit de l’Art Déco. 
D’aquest estil i d’anys posteriors, a 
Igualada hi ha exemples destacats 
i l’exposició se’n fa ressò a través 
de rajoles de la casa de Cal Font i 
de les empreses Gimeno, Albare-
da, Gabarró o Gabarró, Tarrida y 
Cía. També s’hi recullen catàlegs 
de mostres d’aquestes companyi-
es, fruit de la col·laboració amb el 
Centre d’Estudis Comarcals d’Igua-
lada (CECI) i l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia. 

Una conferència i un 
treball de mil alumnes 
completen l’exposició 

El dijous, 28 de setembre, tin-
drà lloc la conferència “L’art del 
mosaic hidràulic”, a càrrec de Jor-
di Griset, expert en paviment hi-
dràulic i col·leccionista. Griset ha 
col·laborat en l’exposició i ha reco-
llit en una publicació el seu conei-
xement aplegat des de fa més de 
quinze anys entorn a aquest tema. 
I, a partir del 10 d’octubre, la Nau 
d’Encavallades del Museu exhibirà 
el seu terra particular gràcies a la 
participació d’un miler d’alumnes 

de centres educatius de l’Anoia en 
el projecte “Enrajolem la nau d’en-
cavallades!”. Es tracta de més de 
cinquanta treballs col·lectius, sor-
gits de la proposta que el Centre 
de Recursos Pedagògics de l’Anoia 
i el Museu de la Pell van fer fa uns 
mesos, per rebre creacions plàsti-
ques des de preescolar fins a batxi-
llerat. Ara la feina ja està feta. Du-
rant els pròxims dies els alumnes i 
docents muntaran els seus treballs 
i restaran exposats del 10 d’octu-
bre al 5 de novembre.

“Catifes de ciment”, organit-
zada per la Diputació de Barce-
lona i el Consorci del Patrimoni 
de Sitges, amb la col·laboració del 
departament de Promoció Cultu-
ral de l’Ajuntament i el Museu de 
la Pell d’Igualada, es podrà visitar 
amb entrada gratuïta de dimarts 
a divendres de 10 a 14 h, les tardes 
de dijous i divendres de 16 a 20 h i 
dissabtes, diumenges i festius d’11 
a 14 h.

Abraham Ayala presenta 
“UT Pictura Poetis” a la 
Biblioteca Central 
Del 19 de setembre al 3 de 

novembre, al Punt dels lectors 
(3a planta) de la Biblioteca Central 
d’Igualada, es podrà visitar l’expo-
sició “UT Pictura Poetis” d’Abra-
ham Ayala.

Aquest jove pintor presenta un 
seguit de quadres de gran format 
d’escenes protagonitzades per po-
etes i escriptors del passat acompa-
nyats dels personatges de les seves 
obres. 

A la Sala Municipal, 41a edició de “La 
Pintura com a Hobby”
Demà divendres dia 15, a les 

19.30 h, a la Sala Municipal 
d’Exposicions d’Igualada s’inau-
gurarà la 41a edició de la mostra 

“La Pintura com a Hobby “, que es 
podrà visitar fins al dia 1 d’octubre.

Textura, forma, color. Aquests 
3 elements són de què es valen els 

pintors de la pintura com a hobby  
per realitzar els seus  treballs, que 
fan de l’art una manera d’expres-
sar les seves obres. 

Fotografies de Mercè Mititieri al 
Casal del Passeig

Quan un pren consciència de 
que la vida dóna petits regals, 

el què jo en dic “pessics de feli-
citat”, no podem obviar el què 
veiem, el què sentim. D’aquí ve 

que jo, amb la càmera o el mòbil, 
capturi imatges de tot el què 
m’envolta, principalment del cel; 
per això el títol de l’exposició és 
“Cels captius”.

Després  d ’anys  gaud int 
d’aquestes imatges a casa, crec que 
el millor és compartir-les amb tots 
vosaltres. Espero que us agradin i 
en pugueu fruir.

Podreu veure l ’exposic ió 
d’aquestes imatges al Casal del 
Passeig de la Generalitat de Cata-
lunya, passeig Verdaguer, 67, en 
horari d’obertura de l’equipament.
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La secció de “Cartes dels Lectors” és una tribuna oberta al que els nostres lectors vulguin manifestar. Per a la seva publicació, els 
escrits que ens vulgueu fer arribar han de tenir com a condició que estiguin degudament identificats (nom i cognoms, DNI, domicili 
i telèfon), que siguin respectuosos amb les persones i institucions i que tinguin una llargada màxima de 20 línies; en cas de tenir 
més extensió, no podem garantir la seva publicació per motius d’espai. D’altra banda, L’ENLLAÇ no s’identifica necessàriament amb 
les opinions que puguin sortir publicades en aquesta secció.

La mala influència
Sap molt greu que uns nois 

que segurament havien estat edu-
cats en la normalitat i la pau ha-
gin acabat de la manera com ho 
han fet. 

La influència d’una mala per-
sona els ha portat a fer coses terri-
bles. Tots ens n’hauríeu de compa-
dir, però primer cal perdonar-los, 
deixar enrere aquell mal moment,  
i no recordar-nos més de tot allò. 

Aquests dies hem sentit a mu-
sulmans que ens expliquen que 
en l’Alcorà no s’hi troba  cap re-
ferència al mal. D’on surten doncs 
aquestes idees perverses? Deuen 
ser, com sempre, inventades pels 
homes que, com arreu del món  
hem volgut mal interpretar coses 
que no tenen cap malícia. 

Amb aquest crit d’“Al·là és 
gran”, aquests nois han mort aba-
tuts en la seva  joventut perquè, 
com dic abans, han seguit una ma-
la influència, han cregut a gent 
que moltes vegades fan allò de 
tirar la pedra i amagar la mà. Jo 
els diria, no dubto gens que  Al·là 
és gran, però vosaltres heu  estat 
enganyats i fins heu fet mal ús 
del seu nom. Us han fet veure  les 
coses de diferent manera fins a 
l’extrem d’arribar al pitjor: matar. 

Em sembla que el millor que 
podem fer és perdonar-los i voler 
que els que de debò se senten 
acollits entre nosaltres, se’n sentin 
encara més.

Hem d’acceptar a la gent que 
han tingut la mala fortuna de néi-
xer en un país sense massa recur-
sos i que per tal de poder pro-
gressar, han hagut de deixar terra, 
casa, família, amics etc. i han ha-
gut d‘anar on hi havia la possibili-
tat d’aconseguir-ho, també sabem 
que en el viatge molts s’han jugat 
la vida. I encara voldria remarcar 
que tots han hagut de  començar 
de zero. Acceptem-los, doncs, i 
convivim-hi en pau i germanor.

Miquel Moncunill

Agraïment
Felipe Donaire Méndez, el seu 

fill Jairo Donaire Chaves i els seus 
familiars i amics volem agrair a 
l’equip d’atenció de la Clínica Sant 
Josep, en especial al personal sani-
tari i assistencial de la planta 2B, 
a la doctora Dolors Balaguer i a 
la treballadora social Maite Pérez 
els ingents esforços que tots han 
fet per guarir i millorar la salut 
d’en Felipe, dispensant-li en tot 
moment un tracte humà i profes-
sional. 

Tot reiterant el nostre agraï-
ment volem posar en valor la tas-
ca que aquests professionals rea-
litzen, que va més enllà d’una sim-
ple atenció puntual, i que gràcies 
a la coordinació amb els serveis 
socials de la comarca ofereixen 
una atenció continuada, millorant 
la qualitat de vida de les persones.

Moltes gràcies!
Felipe Donaire Méndez, Jairo 

Donaire Chaves, familiars i amics

...i va de transport!
...i anar a Igualada amb la 

Igualadina és un tema que ha 
passat a la història. A la nostra 
comarca, la comarca de l’Anoia 
res no es defensa o es millora o 
soluciona. Es parla una i mil ve-

gades de l’abocador, però sem-
bla que aquest ja formi part de 
les nostres vides, quan de veritat 
ja tenia marcada o marcat el seu 
tancament. Per què no s’arregla?, 
com és que no...? què passa? No 
m’agrada dir ni pensar... i tal com 
he començat aniré a parlar del 
transport i em deixaré de punye-
tes.

Tal com he començar anar a 
Igualada amb Igualadina des de 
Piera ja és impossible i tot per 
la senzilla raó que paren totes 
menys una a Capellades.... Però 
què dic tonta de mi!, a les 12.10 
n’hi ha una: una! Tot és una gran 
tonteria a ningú interessa què fan 
els de Galícia i mentrestant res 
s’arregla, però és igual estem a 
l’Anoia. La conclusió és que per 
l’article “ara em dóna la gana de 
tocar els nassos” la Igualadina 
queda desapareguda d’una ma-
nera dràstica. ... i què? i els de la 
comarca que s’espavilin que per 
això tenen el tren... encara.

Les coses no es defensen ni 
es raonen, és una comarca pobre 
però a més és una pobra comarca. 
Varen dir que farien una variant 
perquè des de baix a Capellades 
els molts camions de l’Anoia direc-
ció l’abocador anirien... però prou 
abocador!

Avui parlo de transport, va 
com va, i el tren de moment passa 
a l’hora i molt bé.

Parlar del tren no inclou posar 
en el mateix sac les estacions. En-
tre estacions trobem gran o molt 
gran diferència en la construcció i 
els resultats de l’ús.

L’estació de Capellades fa la 
impressió que la va projectar una  
persona que odiava la població. És 
una estació agressiva, incòmoda 
per no dir molt difícil. Anar d’un 
costat a l’altre és una gran odissea 
pensada i feta per a gent jove... 
les persones una mica granades 
que s’oblidin d’anar a donar un 
tomb doncs podrien prendre mal 
molt abans d’agafar l’ansietat 
tren. En fi, he arribat aquí per ar-
ribar a Piera i sembla estrany que 
en qüestió de tants pocs quilòme-
tres la diferència qualitativa sigui 
tan gran.

Diré: l’estació de Piera de per 
si és molt gran, bonica i ben cui-
dada, però això no és el que vull 
dir. L’interessant és que per anar 
d’un costat a l’altre o més expli-
catiu per anar direcció Igualada 
hi ha un baixador d’escales o una 
rampa molt plana i per si no n’hi 
ha prou un magnífic ascensor. 
No he tingut ganes de fastigue-
jar sols mencionar que cal estar a 
l’aguait... sempre!

Maria Teresa Mora i Sanahuja
Piera

Reconeixement a 
dos il·lustres músics 
catalans

Els catalans, encara que alguns 
no haguem pogut gaudir d’una 
gran cultura (fruit de l’època 
franquista), però sí d’una certa 
sensibilitat per les arts, no podem 
deixar de reconèixer, ni d’admi-
rar, dos grans i il·lustres músics 
catalans, com són Pau Casals, lluny 
d’aquí, i l’igualadí Jordi Savall.

Tot el meu reconeixement, 
sobretot pel seu art musical, i 

també pel seu comportament. 
L’empremta d’aquests dos grans 
personatges, tant pel seu art com 
per la seva bonhomia, té molt 
més mèrit per a Catalunya que 
massa polítics que han portat la 
batuta d’aquest país amb una 
gran manca de dignitat, només 
pensant en els seus propis inte-
ressos i no en els dels ciutadans i 
ciutadanes.

Marta Estany

Sobre l’atemptat de 
Barcelona

Tot i que ja han passat unes 
quantes setmanes, voldria parlar 
dels greus fets que van tenir lloc 
a la Rambla de Barcelona i a Cam-
brils, i que tots tenim en el re-
cord. També vull remarcar el bon 
encert de diversos establiments 
que, en els primers moments de 
pànic, van acollir la gent que cor-
ria espantada, a més del mèrit 
de les persones que no estaven 
ferides i que es van quedar a van 
atendre les que sí que ho esta-
ven, parlant amb elles i demos-
trant la seva solidaritat i valentia 
en aquells moments d’incertesa. 
Igualment, el meu reconeixe-
ment vers els qui van portar aigua 
i menjar a la gran quantitat de 
persones que aquell vespre van 
quedar atrapades a les carreteres, 
i això demostra la bondat de la 
gent.

L’endemà de l’atemptat, des-
prés del minut de silenci, la gent 
va cridar “No tinc por”, en un es-
pai que es va omplir de gom a 
gom. A Igualada també es va fe 
aquest minut de silenci, però la 
plaça no es va omplir com a mi 
m’hauria agradat.

Al cap d’una setmana vaig 
anar a Barcelona, però haig de 
dir que, contràriament al lema 
de “No tinc por”, estava una mi-
ca intranquil·la. Vaig anar a la 
plaça de Sant Jaume i a l’Ajun-
tament, per tal de deixar el meu 
missatge al llibre de condol, i tot 
i que no vaig haver de fer gai-
re cua, em van portar una cadi-
ra perquè estigués més còmo-
da, cosa que agraeixo. Després 
vaig anar a la Rambla per visitar 
l’espai d’homenatge a les vícti-
mes, amb una gran quantitat de 
flors, espelmes, peluixos i fins i 
tot una pilota de futbol, que em 
va cridar l’atenció. Vaig poder 
llegir alguns dels escrits deixats 
en aquell lloc, enmig d’aquell si-
lenci que demostra el recolliment 
de totes les persones allí congre-
gades, només trencat per algun 
“No tinc por”, seguit dels aplau-
diments dels presents.

Gràcies a la televisió vaig anar 
seguint totes les notícies relacio-
nades amb l’atemptat, des de la 
preocupació per tot el relacionat 
amb els terroristes, la missa a la 
Sagrada Família i la manifestació 
al passeig de Gràcia, amb un emo-
tiu discurs final.

També vull felicitar els Mossos, 
que per a mi van fer una gran 
feina, encara que algú no hi està 
d’acord, com també la resta de 
cossos policials, personal mèdic, 
bombers, Creu Roja... que van te-
nir un paper clau en l’atenció a les 
víctimes.

Cristina Collado 

LES POSTRES                               Joan Valls

La zòdiac
M’han dit radical. M’han dit 

fanàtic. M’han dit manipulat. 
M’han dit antidemòcrata. M’han dit 
delinqüent. M’han dit de tot. Ens 
han dit de tot. Per què tanta misèria 
moral? Senzillament per voler, com 
tants d’altres, decidir el meu futur i 
el de les meves filles. I votar. Votar 
sí o votar no. Defenso aferrissada-
ment els favorables al no. I si són 
majoria, doncs mutis i a la gàbia i 
a esperar temps millors. Tan senzill, 
però, pel que es veu, tan complicat. 

Però l’insult puja i pujarà de 
grau. Caldrà recordar que no in-
sulta qui vol, sinó qui pot. I alguns 

no tenen pas ni la possibilitat ni la 
capacitat.Dilluns a la tarda, un ca-
dell del PP deia a Madrid que l’estat 
era un transatlàntic i Catalunya una 
zòdiac punxada. L’has clavat --vaig 
pensar. Clar, pagant tu, pagant jo... 
I el problema és que no té res el seu 
transatlàntic que m’ho pugui sentir 
meu. Res. Ni un trist pneumàtic sal-
vavides, si és que en porten...

Ja em va bé la zòdiac. Farem el 
que es pugui amb ella. Però que no 
em continuïn obligant a pagar i a 
mantenir el transatlàntic. Feina tin-
drem a reparar les punxades...

TOT PUJANT CAP A IGUALADA

Dempeus entre un mar 
d’estelades
Tot pujant cap a Igualada, en l’au-

tobús de tornada, escoltem que  
la manifestació de la Diada de Cata-
lunya ha concentrat un milió de 
persones, segons informa la Guàr-
dia Urbana, i només 350 mil segons 
el portaveu del Govern de Madrid. 
Els ciutadans hauran de decidir a 
qui creure. Els que han estat a la 
concentració saben perfectament 
qui diu la veritat.

Europa i el món sencer ha tor-
nat a escoltar el clam d’un poble, 
en mig d’un mar d’estelades, dema-
nant que el deixin votar el proper 
1 d’octubre. Votar per poder fer 
néixer una nova nació lliure dins 
de la pròpia Unió Europea. Un nou 
país de ciutadans educats, pacífics 
i cívics que volen construir un nou 
estat més democràtic, més just, més 
equitatiu i més humanitari, cons-
truït sobre uns fonaments de valors 
socials i respecte pels drets humans.

Durant un minut se’ns ha posat 
la pell de gallina, quan un milió de 
persones han quedat immòbils i en 
absolut silenci en memòria de les 
persones assassinades en els atemp-
tats del 17 d’agost. Ni els nens fan 
cap soroll, estan quiets i miren es-
tranyats als pares. Només sentim 
el soroll de l’helicòpter que ens so-
brevola, com una gran libèl·lula so-
rollosa que observa des del cel un 
gegantí signe més (+) format per 
centenars de milers de catalans vin-
guts de tota arreu. Bones persones 
que només clamen llibertat per a 
poder votar.

Socialistes sense valors socials
Parlant de valors socials no po-

dem evitar sentir vergonya pel com-
portament del PSC i del seu líder 
Miquel Iceta. Se’ns fa impossible 
d’entendre que un partit que es 
defineix “social”, doni recolzament 
al Partit Popular que respon a les 
dretes més retrogrades i menys soci-
als que ha conegut l’Estat espanyol 
durant molts anys. És indecent que 
120 alcaldes socialistes, seguint les 
instruccions del PSOE, no cedeixin 
els locals dels ajuntaments perquè 
els ciutadans puguin exercir el le-
gítim dret a votar en un referèn-
dum. Sentim vergonya d’haver-los 
votat en el passat, quan crèiem que 
eren els més adients per defensar 
els drets dels treballadors i de les 
persones més humils de la societat. 
Avui, només són una sucursal del 
PSOE, que s’ha convertit en una llet-
ja caricatura del passat. Si el profes-
sor Enrique Tierno Galván aixequés 
el cap tornaria a morir de vergonya.

La solidesa del poble segueix 
després de sis anys

Malgrat les veus interessades 
dels unionistes que no han parat de 
repetir que el procés s’està diluint 
i perdent força, malgrat que Artur 
Mas va fer un pas al costat, malgrat 
que Jordi Pujol va donar una lliçó 
de deshonestedat política impos-
sible de pair, l’Onze de Setembre 
de 2017 les forces independentistes 
han donat, una vegada més, una 
prova inequívoca de muscle i soli-
desa del poble català. El poble ca-
talà s’ha de sentir molt orgullós per 
la lliçó de paciència i perseverança 
que ha demostrat al llarg de sis anys 
per la seva constància i educació 
cívica.

La solidesa del poble català és i 
serà necessària en els propers dies i 
setmanes. Fins ara, i davant de l’11 
de Setembre, el Govern espanyol 
no ha volgut aplicar mesures més 
dures per evitar atiar la Diada. A 
partir d’aquest moment, i a pocs 
dies del desafiament que represen-
ta l’1 d’octubre, les forces de l’Estat 
duran a terme practiques pròpies 
d’una dictadura, per atemorir els 
catalans i barrar, com sigui, el refe-
rèndum. 

El poble ha d’estar a punt
El Govern de Madrid sap, per-

què disposa de dades que així ho 
confirmen, que si es produeix la vo-
tació amb normalitat guanyarà el 
SI. Per tant, no tenen més solució 
que utilitzar tots el seus recursos 
per intentar evitar aquest resultat. 
Davant d’aquesta realitat, els sobi-
ranistes han d’estar preparats per 
mobilitzar-se aviat, i tantes vegades 
com calgui, per poder defensar el 
dret a votar i el dret a que Euro-
pa i el món occidental escolti amb 
atenció i tingui proves fefaents que 
a Catalunya hi ha una clara majo-
ria que reclama viure en un país 
independent i lliure, com van acon-
seguir Noruega, Finlàndia i tants 
d’altres. Catalunya és una nació i té 
tot el dret a ser lliure i governar-se 
gaudint d’un Estat propi. 

“En la bandera de la libertad 
bordé el amor más grande de mi 
vida” (Federico García Lorca, 1898-
1936. Destacat poeta i dramaturg 
granadí afusellat per les forces fran-
quistes arran del cop d’estat militar 
liderat pel general Franco. Allò sí 
fou un cop d’estat que generà quasi 
un milió de morts).

Benigne Andrés Ancosta
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JO NO VAIG NÉIXER A CAMBRILS Joan Pinyol

Quins collons de llosa!
Amb l’Alfredo González-Rui-

bal, que és arqueòleg i pro-
fessor de la Universitat Com-
plutense de Madrid, compartim 
l’estupefacció pel grau de vigèn-
cia que el franquisme i el seu fill 
postfranquisme continuen tenint 
avui dia. Per exemple, en la mala 
llet d’una de les vigilants de l’in-
terior de la basílica del Valle de 
Sus Caídos. No sé si és la mateixa 
vigilant contractada per Patri-
monio Nacional o si les males 
maneres d’aquells suposats guar-
des es clonen per tot el recinte. 
El cas és que els dos hem patit 
un rebuig anormal, propi d’un 
poble bàrbar incivilitzat. En el 
meu cas va ser l’any 2010 quan, 
convidats pel govern socialista 
de Zapatero i de la seva mà dre-
ta Maria Teresa Fernández de la 
Vega, uns quants familiars que 
reclamem els nostres éssers esti-
mats vam poder veure les tombes 
obertes del Valle de los Caídos 
per comprovar l’estat dels cossos 
allí retinguts a la força. Abans 
de marxar i de fer la ruta amb 
l’equip de forenses que hi havia 
fet unes cates, se’ns va apropar 
una dona molsuda i baixeta que 
vestia uniforme i ens va insultar 
dient-nos que moltes persones 
estan orgulloses de tenir els seus 

difunts al costat del dictador. Jo 
li vaig contestar que si veiessin 
l’estat d’abandonament en què 
estaven els cossos, sotmesos a 
dècades de filtracions d’aigua de 
pluja entre les caixes originals, 
potser no sentirien tant orgull. 
Una mica més i em mossega. 

En el cas de l’Alfredo aquest 
passat juliol va patir un incident 
encara més greu que li va com-
portar l’expulsió del Valle. Re-
sulta que acompanyava un grup 
d’estudiants nord-americans i 
quan es trobaven entre la tomba 
de José Antonio i de Franco, ben 
bé sota de la cúpula on encara 
es reprodueixen els símbols de la 
Falange, amb el jou i les fletxes, 
van veure com un home d’entre 
60 i 70 anys va dipositar un ram 
de flors damunt la tomba del dic-
tador i després va fer la salutació 
feixista amb el braç dret alçat, 
davant la indiferència dels guar-
des de seguretat i d’un monjo 
benedictí que passava per allà 
(sempre passen i espien!). Ales-
hores el professor i arqueòleg va 
retirar les flors i va ser increpat 
de molt mala manera per una de 
les vigilants uniformades (segu-
rament la que va estar a punt de 
mossegar-me a mi). La dona li va 
preguntar per què havia fet allò 

i ell va respondre que l’exaltació 
franquista és il·legal. Aleshores 
ella va reclamar-li més respec-
te perquè es trobava en un lloc 
de culte i va afegir que si no li 
agradava allò, per què hi anava? 
La dona demostrava una excessi-
va indignació, com si en lloc de 
parlar de la tomba de Franco es 
referís a la tomba d’un familiar 
molt proper. I finalment la vi-
gilant va avisar un altre guarda 
de seguretat perquè acompanyés 
l’intrús fins a la sortida, escor-
tant-lo en tot moment com si fos 
un delinqüent. 

Tal com va escriure després de 
l’incident l’Alfredo González-Rui-
bal, que entre altres projectes 
dirigeix les excavacions de les 
trinxeres de la guerra incivil a la 
ciutat universitària madrilenya, el 
franquisme, en ple juliol del 2017, 
és tan viu que quan un senyor fa 
una ofrena floral i una salutació 
feixista davant la tomba d’un dic-
tador, contravenint una llei apro-
vada en seu parlamentària i del 
tot vigent, i un altre senyor retira 
l’ofrena adduint que és un acte 
il·legal d’exaltació franquista, ex-
pulsen del lloc el senyor que pro-
testa. ¿Que encara s’ho empassa 
algú que hi va haver una transició 
cap a la democràcia? 

Marc Freixas

Reflexions 
Dos Punt Zero
Que ningú et digui les últimes 

paraules! Que cap individu 
s’apoderi dels teus somnis! Que 
només tu prenguis la direcció del 
teu camí! Que el teu camí sigui 
només teu! Que les teves passes 
et portin més enllà de la raó esta-
blerta! Que el sentit sigui capaç de 
ser el teu sense sentit particular, 
la teva bogeria infinita, la ment 
desperta que et desperti, el pen-
sament obert que t’obri espais 
d’una filosofia mental desenfre-
nada! Que no tinguis cap por per 
dir lliurement i des del respecte 
tot allò que vulguis dir! Que 

ningú s’atreveixi a insultar-te! 
Que sàpigues que l’insult 
només el diu qui té l’ego pels 
núvols! Que sàpigues que tens 
tot el dret de pujar als núvols! 
Que sàpigues que si vols t’hi 
pots quedar per sempre! Que 
sàpigues que si vols pots bai-
xar quan vulguis! Que sàpigues 
que ningú ni cap individu t’ha 
de prendre res de tu! I repe-
teixo: que sàpigues que ningú 
ni cap individu té dret a dir les 
teves últimes paraules i apode-
rar-se dels teus somnis!

COMENTARIS LLIURES Jaume Ribera

De la pensió (1 de 3)
Coneguda ja la data del refe-

rèndum, malgrat ens diuen 
que no es deixarà fer, ja tornen 
a venir les amenaces de fallida 
del sistema de la seguritat soci-
al. Alguna premsa ja ens ha fet 
els números i ens diu que tres 
de cada deu pensionistes cata-
lans quedaran sense cobrar. No 
ens parlen del què passarà a les 
altres cobertures del “Régimen 
General de la Seguridad Social”, 
com salut, atur i accidents labo-
rals. Només volen incidir en la 
part de població més sensible, la 
dels jubilats. La finalitat d’aquest 
tipus d’amenaces és ficar la por 
al cos electoral català. Mala cosa 
és la por, difícil d’eradicar. El 
millor antídot és la informació 
i el coneixement general de les 
coses, i no la confusió i ignoràn-
cia,

He recollit dades oficials per, 
juntament amb la pròpia memò-
ria i experiència, construir i basar 
el meu treball amb la intenció 
d’induir a foragitar la por, via el 
coneixement estadístic de les po-
tencials diferències que hi hauria 
més-menys entre Catalunya-Espa-
nya en el conjunt global del “Ré-
gimen General de la Seguridad 
Social” en les seves prestacions 
compreses en l’apartat denomi-
nat ara “Contingèncias Comu-
nes”, com salud, atur, pensions i 
altres menors assistències.

Crec oportú, prèviament, fer 
un petit esbós de com era la rela-
ció social entre patronal i obrers, 
i de la nul·la assistència social 
de l’estat de l’avantguerra. La 
contractació entre amo i obrer 
era verbal i podia ser per hores, 
mig dia, jornal sencer o... men-
tre l’amo tingués feina. De feina, 
n’hi havia o no, aquest era el fo-
nament i motiu d’un moviment 

variant de desocupats eventuals 
que només ho sabien les famílies 
quan el patien. No hi havia nor-
mes ni era obligatori cap tipus 
d’assegurances.

Aquesta consciència social, a 
Igualada, va iniciar-se molt abans 
que a l’Estat, va ser local, col·lec-
tiva i gremial. Solament citaré el 
que millor coneixia, que era el 
del meu gremi, la Patronal dels 
Blanquers; El dia 27-05-36 es sig-
nava un conveni, amb els sindi-
cats UGT I CNT, de 31 punts: Ve-
gem els bàsics: El núm. 3 tractava 
del no al comiat lliure i sí pactat. 
El 20 de 44 hores setmanals. Els 
20/21 d’un salari escalonat se-
gons especialització: l’oficial de 
9,50 a 11 pessetes per dia i els 
peons a 8,50 pessetes per dia. I, 
en procés de negociació, hi havia 
un conveni que es va signar el 
dia 21-07-36 sobre l’estatut del 
subsidi de malaltia. Possiblement, 
els altres gremis tinguessin con-
venis similars, però qualsevol ti-
pus d’assegurances era voluntari 
res per llei.

Aquests convenis, i la creixent 
activitat industrial, donaven una 
raonable situació d’estabilitat so-
cial en aquella Igualada d’avant-
guerra, malgrat alguna que altra 
vaga solia resoldre’s aviat amb 
harmonia i sempre millorant les 
condicions laborals. És agradable 
recordar aquella època republi-
cana de l’expansió del Poble Sec 
des del punt del que seria el car-
rer de la Salut, on els diumenges 
moltes famílies (homes i dones) 
fent-se la “caseta i l’hortet”, com 
demanava el president Francesc 
Macià. I encara en queden algu-
nes a ple ús. Però també teníem 
altres carències, com la pobresa 
a la vista d’alguns pocs captai-
res que l’ajuntament va eradicar 

construint un bonic edifici tipus 
modernista, de planta baixa, dit 
“la beneficència”, on es servien 
dinars a tots els indigents. Estava 
en terreny de l’Hospital, cantona-
da Passeig-Lleida (fa temps estra-
nyament enderrocat.)

Podem dir que, en general, 
l’austeritat era el comú familiar 
en tots els àmbits, però també 
hi havia un sector que sofria una 
pobresa vergonyant encoberta, 
pròpia d’una clara indicació de 
que alguns assalariats encara no 
cobrien el mínim necessari fami-
liar. Era quan les botiguetes de 
queviures, especialment les de 
barri, totes, totes, tenien les se-
ves llibretes de fiances als clients 
que no podien acabar la setma-
na. Un altre indicador és la mos-
tra del nivell mig del consum, en 
funció del volum de les compres 
de comestibles. L’oli d’oliva era 
des d’un petricó (1/4 de litre) a 
mig litre, el sucre des de 3 unces 
(100 g) a mitja lliura (200 g), ar-
ròs una lliura (400 g) i en aques-
tes aproximades proporcions era 
també la venda de carn.

COMENTARIS DE LLIBRES Lleonard del Rio

Empordà, arrel de la 
meva vida

La Montserrat Cufí Adroher és 
una noia jove de Figueres que 

escriu poesia. Té una bona veu i 
ha actuat en diverses ocasions com 
a rapsode. Ens varem conèixer en 
els darrers Jocs Florals de Perpinyà 
on també va ser premiada. És on 
em va parlar del seu primer llibre 
“Empordà, arrel de la meva vida” 
que subtitula “poemes de llibertat 
i de Nadal”. És una autoedició de 
Girasol Edicions.

Diu la sinopsi: «En els mo-
ments històrics que viu Catalunya 
“Empordà, arrel de la meva vida”, 
és un retorn a la terra on l’àni-
ma troba el nutrient necessari i el 
repòs desitjat que l’alliberarà de 
les cadenes imposades per segles 
de patiment i setge. Representa la 
nostra pròpia llibertat interior, una 
independència que entrellaça tot 
un poble a través d’un sentiment 
filat amb llana tova que a poc a 
poc es va recuperant de les ferides. 
L’enyor de la terra que un cop em 
va acollir i gronxar, transforma un 
món intern ric i pròsper en amor.»

L’autora del poemari té dues 
passions la poesia i filar llana de 
l’Empordà. M’explica els valors te-

rapèutics de la llana, com millorar 
la salut i el benestar de les perso-
nes. La llana --em diu-- és una ma-
tèria noble contenidora d’energia, 
de llarga vida i reutilitzable a ús 
diari.

Montserrat Cufí és una dona 
destra, inquieta i traçuda, i ho re-
flecteix en una poesia vivencial i 
sensible que encomana tendresa i 
un punt de malenconia. Poesia sin-
cera, transparent i comunicativa. 
Estem davant d’un aplec de tre-
balls de poesia lliure, amb alguns 
intents assonants.

El llibre està il·lustrat amb una 
colla de fotografies vinculades 
amb la llana: fils, madeixes, coi-
xins, collars treballs de feltre i d’al-
tres, de la mateixa autora.

La poetessa Carme Pagès li ha 
escrit el pròleg, i el comença di-
buixant el perfil de la Montserrat: 
“Educada a l’Escola d’Art d’Olot, 
on va aprendre diferents tècni-
ques artístiques, inclosa la Grafia 
Publicitària, Monserrat Cufí Adro-
her, també va voler saber l’art del 
revelat en blanc i negre, que va 
conèixer a l’Escola de Fotografia 
de Catalunya. L’art constituït en 
ella ha donat com a resultat una 
persona d’aire delicat, que aboca 
en les lletres i en la llana que fila, 
l’espurna càlida, però combativa 
que rau dins seu. Poemes sincers a 
partir del jo més implicat: “M’agra-
da fer-me gran, / que els anys pas-
sin i jo canviï / sense perdre’m ni 
el moment ni l’instant.” És el jo 
inserit en els replecs de la consci-
ència individual, en l’experiència 
vital, com ho demostren aquests 
sentit versos de rendició: “Deixo 
la lluita / de pensaments esgotats, 
/ absurds, desbordats / renúncia 
d’un bosc cremat.”
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La Comissió Gestora del CNI fa balanç
NATACIÓ

Passat un mes des de que fóssim 
recolzats en la nostra candida-

tura per formar part de la Comis-
sió Gestora del Club Natació Igua-
lada, és moment de fer una mica 
de balanç del que hem estat fent 
aquestes set persones, decidides a 
buscar solucions pel club.

El primer de tot ha estat actua-
litzar el deute real del club, que ha 
resultat ser bastant superior al que 
se’ns va dir a l’assemblea de socis. 
S’ha parlat amb els principals cre-
ditors (Seg. Social, FCN), hem nego-
ciat un pla de pagament del deute 
amb ells, s’ha estat parlant amb els 
altres creditors i s’han negociat els 
salaris endarrerits que es tenia amb 
els treballadors.

Hem fet un càlcul dels ingressos 
mensuals que té el club (bàsica-
ment quotes d’esportistes de les 
seccions de natació i waterpolo) i 
tenint en compte les despeses fi-
xes que tenim per al funcionament 
del club s’ha determinat la despesa 
que podem tenir en entrenadors i 
que encara quedin diners cada mes 
per poder amortitzar el deute.

Això ens ha portat a retallar 
en el nombre d’entrenadors i en 
diners que ens podem gastar en 
sous, pel que s’ha hagut de nego-
ciar amb ells els seus actuals sa-
laris.

Un treball important, com a ba-
se de finançament, és la recerca 
de espònsors. Espònsors que, amb 
la seva aportació econòmica con-
tribuiran al fet que el club pugui 
seguir endavant, tot això de forma 
altruista a canvi de fer-los publici-
tat allà on els esportistes del CNI 
competeixin.

 Des d’aquí volem fer una crida 
a tots aquests possibles espònsors, 
socis, ex-socis, persones anònimes, 
que vulguin contribuir a tirar en-
davant al Club Natació Igualada i 
el nom de la ciutat d’Igualada. Tots 
som CNI...!!!

El nostre principal objectiu 
és fer que les seccions comencin 
a funcionar i iniciïn la nova tem-
porada. En aquest punt donarem 
per conclòs el nostre treball i con-
vocarem eleccions perquè pugui 
presentar-se una nova junta. Una 
junta que es trobarà amb el treball 

encaminat per al bon funciona-
ment del club.

També volem mencionar a 
l’Ajuntament d’Igualada, part molt 
important en aquest procés de re-
cuperació, ja que la Regidoria d’Es-
ports està al nostre costat per aju-
dar-nos i hi tenim les portes ober-
tes per poder garantir l’activitat 
per la propera temporada.

No ens hem de sentir culpables 
de la mala gestió de les Juntes an-
teriors, i sí que ens han deixat una 
situació complicada, però per això 
intentem posar-hi ordre i fent pi-
nya aconseguirem, dins les nostres 
possibilitats, tirar endavant una en-
titat històrica i emblemàtica dins la 
nostra ciutat, on el principal són els 
esportistes.

El Club Natació Igualada es me-
reix tot l’esforç per tirar-lo enda-
vant i fer-lo créixer, d’aquesta ma-
nera volem fer-vos ressò per poder 
animar a tota la comarca a col·la-
borar-hi, ja sigui en l’àmbit econò-
mic com esportiu. Tots som CNI !

Moltes gràcies per tot.
Junta Gestora del Club Natació 

Igualada

Dos caps de setmana esportius de Festa 
Major a Vilanova del Camí

La Festa Major, en clau esporti-
va, està repartida en dos caps 

de setmana, com ja és habitual a 
Vilanova del Camí, per encabir una 
completa agenda d’actes i com-
peticions. En el primer cap de set-
mana es van disputar el tornejos 
de tennis taula, handbol, bàsquet 
i futbol.

Pel què fa al futbol, el veterans 
de la UD San Roque van disputar 
el trofeu de Festa Major coinci-
dint amb el primer partit de lliga 
davant el Vic, amb resultat final 
d’1-3.

Tot seguit, el CE Anoia enceta-
va la 1a jornada de lliga de 3a Re-
gional enfrontant-se al Moja, amb 
un resultat de 0-1. En finalitzar, 
l’alcaldessa Noemí Trucharte i el re-
gidor d’Esports Camilo Grados van 
lliurar el trofeu als guanyadors.

El CF La Paz, dissabte, va cau-
re contra la UE Tous per 1-2. En 

aquest cas el lliurament dels tro-
feus va anar a càrrec de l’alcaldes-
sa, Noemí Trucharte.

Dissabte, els més matiners 
van ser els jugadors del Club Ten-
nis Taula, que disputaven el tor-
neig Festa Major en modalitat 
individual. Els premiats en aques-
ta edició van ser el júnior, Marcos 
Varela i el federat Francisco San-
so, del CTT Vilanova. Pel que fa 
als quadrangulars, el trofeu se’l 
va endur l’Ateneu 1882 de Sant 
Joan Despí.

També l’handbol va disputar 
els primers partits de pretempora-
da, tant al matí com a la tarda. Cal 
destacar el partit del primer equip 
davant l’Associació Lleidatana de 
Divisió Honor Plata. Les de Lleida 
es van imposar clarament 12-36 
i van rebre el trofeu de mans de 
l’alcaldessa, Noemí Trucharte, i del 
regidor d’Esports, Camilo Grados.

Al vespre va tenir lloc la tra-
dicional caminada nocturna de la 
Colla Excursionista de Vilanova del 
Camí, memorial Josep Mateu, amb 
una cinquantena de participants.

Pel que fa a diumenge, només 
es van disputar els partits més ma-
tiners de bàsquet i tennis taula. 
L’equip cadet femení de bàsquet 
va caure davant el Sant Ramon, 
29-40.

Un cop declarada la jornada de 
dol oficial es van suspendre la res-
ta de trobades esportives: el Tro-
feu Festa Major del CF Vilanova i 
els partits del Vilanova del Camí 
Bàsquet Club Endavant. També va 
quedar suspès el Trofeu Festa Ma-
jor de Tennis.

Pel que fa al cap de setmana 
passat, la Peña Bética de Vilanova 
del Camí va jugar diumenge la pri-
mera jornada de Lliga de Veterans 
de futbol contra el Mollet, amb 
derrota local per 2-5. 

Dilluns, el Trofeu Doctor Lon-
garón va enfrontar “amistosa-
ment” el CE Anoia i el CF Vilanova, 
i que es va saldar 3-1 a favor del CE 
Anoia. 

Toni Longarón, en representa-
ció de la família, i l’alcaldessa No-
emí Trucharte, acompanyada del 
regidor d’Esports, Camilo Grados, 
van lliurar els trofeus.

Pel que fa a futbol sala, el 
CFS Can Titó Vilanova del Camí va 
afrontar la primera setmana de 
pretemporada, en què els sèni-
ors han sumat dues victòries. Ai-
xí, l’equip A es va imposar per 7-3 
contra l’Espardenya Masquefa FS, 
i l’equip B també va guanyar 4-2 
contra el Capellades FS.

Recordem que aquesta setma-
na es disputaven partits amistosos 
també en les categories aleví, in-
fantil i cadet, que van jugar contra 
el Capellades FS.

Finalment, molt ambient a les 
pistes de petanca, amb presentaci-
ons dels equips i primeres compe-
ticions. Dissabte, el Club Petanca 
Vilanova va fer la presentació dels 
seus equips i la competició de tri-
pletes. I dilluns, el Club Petanca 
Santa Lucía va organitzar el 23è 
Torneig Obert de Petanca.

Sortida nocturna de Festa 
Major - Memorial Josep Mateu 
de la Colla Excursionista de 
Vilanova del Camí

EXCURSIONISME

Hem tornat de les vacances d’es-
tiu amb ganes de fer moltes 

i bones caminades, i comencem 
amb una activitat que tots espe-
rem amb il·lusió: la sortida noc-
turna de Festa Major - Memori-
al Josep Mateu, ja que gaudim 
d’aquesta nit com tots els nens que 
ens acompanyen. 

Som 40 els caminaires que ens 
trobem davant la seu de la colla, 
a les 9 del vespre, i agafem el camí 

del passeig fluvial. Anem amb els 
nostres lots a descobrir la vida noc-
turna dels animalons del bosc, una 
volteta d’hora i mitja, i a mig camí 
de tornada a Vilanova ens esperen 
els companys de la colla per fer un 
mos tots junts i gaudir d’una bona 
estona. 

Hem d’agrair als companys de 
la Colla Excursionista que cada any 
ens facin gaudir molt d’aquesta 
bonica sortida.

Francesca Cullerés

Foto: Joan Piernas
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1a Catalana: CF Andorra 2 - CF Igualada 0
Els #Blaus es refreden a Andorra
FUTBOL

En la segona jornada de Lliga, 
els igualadins tenien un despla-

çament molt complicat a terres 
andorranes. L’Andorra és un equip 
que la darrera temporada va estar 
a la part alta de la classificació i en 
aquesta va començar el seu calen-
dari regular amb molta força.

Els jugadors de Dani Gimeno 
es van veure sorpresos per la gran 
intensitat del conjunt local, con-
traposada pel joc de toc i control 
blau.

Els andorrans van resistir bé 
defensivament, i en una pèrdua 
igualadina, i posterior contracop, 

es van avançar al minut 33 (1-0). 
Aquest fet va provocar cert des-
concert blau, tot i tenir algunes 
jugades en què el desencert final 
va evitar el gol necessari per a la 
tranquil·litat. Els andorrans també 
tingueren alguna oportunitat més, 
fruit del major ritme i intensitat. 
Tot i així, s’arribà a la mitja part 
amb el resultat d’1 a 0.

A la represa, els blaus millora-
ren les sensacions, però al minut 
61, després d’una passada profun-
da, el conjunt local amplià distàn-
cies, tot i la posició dubtosa del 
davanter. El gol adormí el partit, 
i als Blaus se’ls hi posà molt costa 

amunt la remuntada. La segure-
tat defensiva dels andorrans va fer 
que el partit acabés amb la seva 
porta a zero.

Tot i el complicat inici, els blaus 
estan suficientment capacitats per 
redreçar la situació i començar a 
sumar punts. La tècnica hi és, no hi 
ha dubte. I les ganes estem segurs 
que també.

L’equip jugarà la tercera jorna-
da de lliga a les Borges Blanques.

Van jugar pel CFI: Dani; Aleix, 
Baraldés (Martí 58’), Thomas, Iloie; 
Moragas, Güell (Joel 46’), Eric (Eloi 
79’), Fran (Morillas 46’), Juanjo (Ca-
no 58’); Doblas.

2a Nacional - femení: FC Levante Las Planas 1 - CF Igualada 3
Les blaves s’imposen amb contundència en 
el primer partit a domicili

FUTBOL

Partit fora de l’horari habitual, a 
les 10 del matí, a Sant Joan Des-

pí, per jugar davant el Levante Las 
Planas.

Durant els primers minuts de joc 
les igualadines va veure com el Le-
vante portava la iniciativa, però en 
el minut 10 va arribar el primer gol 
de Marta Cubí, aprofitant un refús 
a la frontal de l’àrea, després d’un 
llançament de falta lateral. Excel-
lent culminació. Però no acabava 
aquí l’ofensiva blava, perquè tres 
minuts més tard era Judit qui, amb 
una magnífica centrada, posava la 
pilota al cap de Mariona Marsal, 
que acabaria rematant al fons de 
la xarxa. Les locals reduïen distàn-
cies amb una jugada per la banda 
dreta que la seva davantera finalit-
zava amb un cop de cap. Era l’1-2 
i d’aquesta manera els dos equips 
anaven al descans sense un domi-
nador clar i amb el partit obert.

Les noies de Jordi Torres sor-
tien a la segona part i feien el 
tercer aprofitant un autogol de 
les defenses locals. Amb l’1-3 al 
marcador l’equip deixava passar 
els minuts amb control i contun-
dència en la part defensiva, per 
aconseguir la primera victòria a 
domicili.

L’equip femení reprendrà la 
competició el diumenge 24 de se-
tembre amb partit a Les Comes on 
rebran el Peña Ferranca de Bar-
bastro.

Van jugar pel CFI: Noelia, Est-
her, Elena, Cubí, Aina, Marcet, Lau-
ra (Miriam 60’), Judit, Marina (Aro-
ney 78’), Anna (Júlia 85’) i Mariona 
(Jana 75’).

La jugadora igualadina Mariona Mar-
sal en l’acció del gol

Infantil Preferent G3: AE Piera “A” 2 - Athletic Vilafranca “A” 1
Es continua amb la pretemporada
FUTBOL

Diumenge passat, al municipal 
de l’AE. Piera, es va jugar un 

partit amistós davant un equip fort 
de primera, l’Athletic Vilafranca.

L’equip pierenc estrena cate-
goria aquest any, gràcies a l’ascens 
conquerit l’any passat, i compta 
amb moltes cares noves. Un nou 
projecte que ja va agafant forma 
i comença a donar els seus fruits, 
però amb molt de treball per da-
vant.

Els pierencs van sortir amb 
moltes ganes i van començar a 
guanyar metres a terreny contrari 

a base de la profunditat que mos-
traven els seus extrems. Això va 
servir per avançar els locals en el 
marcador i, poc després Miguel, de 
penal, feia el segon, que feia justí-
cia al bon joc local.

A la segona part els visitants 
van sortir amb molta més força i 
es creaven ocasions de perill a una 
banda i l’altra. Ja a les acaballes, 
els de l’Athletic van fer un gol i el 
marcador ja no es va moure, amb 
el resultat definitiu de 2-1. Gran 
partit dels pierencs.

Van jugar per l’AE Piera: Aaron 
A., Àlex, Àlex C., Arnau S., Cèsar, 
Eric (p), Jan, Lucas, Mati, Miguel 
(1), Nathan, Omar, Oscar (1),Pablo, 
Pol, Roger, Sergi M., Sergi T., Ser-
gio i Yerai (p). Entrenadors: Paco 
i Aleix.

Celebració del segon gol.

Resultats dels partits del 
Club Handbol Igualada

HANDBOL

Amistós de pretemporada 
amb victòria: Finques 
Argent CHI 34 - H. Lleida 
Pardinyes 23

El passat dissabte a Les Comes, 
el Finques Argent Club Handbol 
Igualada es va enfrontar, en par-
tit amistós de pretemporada, a 
l’Handbol Lleida Pardinyes, equip 
que milita a la Lliga Catalana 
d’Handbol, dues categories per 
sobre de la que juga actualment 
l’Igualada, que és a Segona.

Les sensacions d’aquest partit, 
que és el segon que juga l’Igualada 
en pretemporada, van ser molt po-
sitives, ja que es comença a perfilar 
el bon joc i la bona coordinació 
dels anoiencs en la pista.

Tot i jugar contra un equip 
superior l’Igualada va poder des-
plegar un bon joc i va dominar el 
partit des del començament, va ser 
un partit en el qual l’entrenador 
Pol Cantero va poder provar tots 
els jugadors  disponibles i posar en 
pràctica diferents tàctiques de joc. 
Tots els jugadors, tot i ser un partit 
amistós, van fer una molt bona im-
pressió de cara al pròxim comença-
ment de la lliga l’1 d’octubre.

Entrenats per Pol Cantero van 
jugar: a la porteria: Carles Serra (6 
aturades) i Eric Plaza (5 aturades). 
Jugadors de pista: Adrià Suero (3), 
Oscar Visa ( 6) Roger Calzada (1) , 
Marc Vilches (1), Jordi Grado (6), 
Jordi Vilarrubias (6), David Diaz 

(7), Josep Lluís Àlvarez (2) i Manel 
Muñoz (1) .

L’equip Juvenil masculí 
disputa les fases d’ascens 
a Lliga Catalana
CH Igualada 25 - CH St. 
Esteve Palautordera 26

El primer partit de temporada 
a les fases d’ascens a Lliga Catalana 
els igualadins es van enfrontar a un 
perillós St. Esteve de Palautordera; 
el partit va ser molt disputat amb 
unes defenses molt fortes i uns 
atacs molt treballats; la igualtat va 
ser màxima.

Handbol Esplugues Groc 
43 - CH Igualada 12

En la segona jornada de fases, 
enfrontament a casa de l’Esplu-
gues; tot el què s’havia vist en el 
primer partit es va oblidar en una 
nit... D’entrada ja no es va sortir 
a pista amb la mateixa actitud i 
l’equip local va trepitjar fort des 
del minut zero entrant tot allò que 
provava.

CH Igualada 27 - Handbol 
La Garriga 28

La tercera i última jornada de 
fases, ja sense cap possibilitat de 
jugar a Lliga Catalana cap dels dos 
equips, va servir per anar fent ro-
datge. El partit molt igualat i amb 
dos equips de nivell semblant, es va 
decidir pels detalls i va evidenciar 
les mancances on cal treballar per 
millorar.

Van jugar durant tot el cap 
de setmana: Iker Sabuquillo, Ivan 
Ruiz, Joel Santaeularia, Max Segu-
ra, Marc Espinagosa, Pol Riba, To-
ni Puig, Arnau Torner, Fernando 
Almendro, Arnau Capitán, David 
Malpartida, Biel Hornas, Xavi Oliva 
i a la porteria Ivan Salazar i Joel 
Solanelles. Entrenador Josep Garcia

A partir d’ara l’equip es posa 
a treballar per aconseguir jugar la 
categoria 1a Catalana de la qual 
se’n disputaran les fases els propers 
22, 23 i 24 de setembre.

Bon paper del CAI Triatló al 
Campionat d’Espanya a València
Assumpta Castelltort, subcampiona d’Espanya 
del seu grup d’edat
TRIATLÓ OLÍMPIC

Dissabte passat es va disputar a 
València el Campionat d’Espa-

nya de triatló en distància olímpi-
ca, en què el CAI Triatló hi va ser 
present amb dos dels seus triatle-
tes: Oriol Marimon i Assumpta Cas-
telltort, que prengueren la sortida 
en la prova per grups d’edat.

La prova consistia en 1500 m 
de natació a les aigües del port, 40 
km de ciclisme totalment plans i 
molt tècnics, aprofitant gran part 
de l’antic traçat del circuit urbà 
de fórmula 1, i 10 km de cursa a 

peu per finalitzar. La prova va es-
tar marcada pel fort vent, una fina 
pluja que anava caient i, sobretot, 
per la dificultat del circuit de ci-
clisme.

Assumpta Castelltort es va pro-
clamar subcampiona d’Espanya del 
seu grup d’edat en el dia que de-
butava en una prova de distància 
olímpica, mentre que Oriol Mari-
mon, tot i fer un bon tram de na-
tació, sortint al grup capdavanter, 
per problemes en el tram de ciclis-
me va haver d’abandonar.

El Club Patinatge Artístic Igualada comença 
temporada amb moltes novetats
PATINATGE ARTÍSTIC

El dia 5 de setembre les patina-
dores van tornar a la feina per 

començar a preparar una tem-
porada que es presenta apassio-
nant. Moltes d’elles es presenta-
ran a proves per passar de nivell 
i continuar amb l’evolució del seu 
patinatge, refermant tota la feina 
feta durant la temporada passa-
da.

Dins les novetats d’aquesta 
temporada destaca que els en-
trenaments del dissabte es rea-
litzaran a la pista polivalent del 
complex esportiu de Les Comes.

Una altra de les novetats serà 
la incorporació d’entrenaments 
de la modalitat “Solo Dance”, a 

càrrec de l’entrenadora Cristina 
Castro. Aquesta modalitat cada 
vegada està agafant més prota-

gonisme al nostre país, i també 
serveix per complementar la mo-
dalitat de patinatge lliure.

Els entrenaments de modali-
tat “Lliure” continuaran a càrrec 
de la Cristina Fernández.

L’última novetat d’aquesta 
temporada serà la realització de 
jornades de tecnificació, a càrrec 
de la Judit Ponsa, entrenadora 
de nivell nacional per la RFEP.

Amb totes aquestes novetats 
el club vol continuar evolucionant 
i creixent en aquest segon any de 
vida i convida tots els nens i ne-
nes que vulguin provar aquest es-
port a fer-ho gratuïtament i sense 
compromís.
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Inscripcions per a la 
VolCAT 2018
BTT

La Volcat 2018 es realitzarà, amb 
seu a Igualada, durant els dies 

30, 31 de març i 1 d’abril, en plena 
Setmana Santa, com de costum. 
Aquest serà el quart any consecu-
tiu que la Volcat repartirà punts 
UCI, i el tercer amb la categoria 
UCI S2, un fet important de cara a 
la participació internacional.

La pionera cursa de mountain 
bike per etapes i una de les més 
antigues d’Europa seguirà amb 
el mateix format de tres etapes 
d’aproximadament 60, 80 i 40 km. 
La prova, d’uns 180 km de distàn-
cia, transcorre per la comarca de 
l’Anoia, ideal per a aquest tipus de 
proves gràcies a la seva gran xarxa 

de senders enllaçats, el tipus de 
terreny i els bells paisatges que la 
formen. 

Els que aconsegueixin superar 
el repte de tres dies de mountain 
bike aconseguiran la samarreta fi-
nisher de Volcat. Per tots aquells 
que no tinguin l’estat de forma 
desitjat per diferents raons existeix 
també la possibilitat de participar 
a la Volcat en una o dues etapes.

Com en totes les edicions s’es-
pera la presència de corredors in-
ternacionals i nacionals de primer 
nivell. 

Les inscripcions estaran dispo-
nibles el pròxim 19 de setembre a 
la pàgina web de Ticketoci.

Stage de pretemporada del 
CN Igualada
NATACIÓ

La secció de natació del Club 
Natació Igualada ha arrencat 

la pretemporada amb un stage a 
Cala Canyelles, de Lloret de Mar. 

Allà van fer els primers en-
trenaments en piscina de la nova 
temporada 2017-2018 i van estar 
practicant tant activitats aquàti-
ques com esportives, com ara es-

quí nàutic i wakerboard, patins 
(pedals), snorkel, caiac, passeig en 
barca, volei sorra, i jocs de platja i 
també van practicar pàdel, tenis, 
waterpolo, futbol…

Va ser una estada molt positiva 
pels esportistes ja que van tornar 
molt contents i motivats, i amb 
moltes ganes de començar la tem-
porada.

La SE Casal Català dels 
Hostalets ja ha començat els 
entrenaments
BÀSQUET

Ahir dimecres, dia 13 de setem-
bre, estava previst que comen-

cessin els entrenament de la SE 
Casal Català dels Hostalets de Pie-
rola. 

Estem molt il·lusionats en 
aquest nou inici de temporada. 
Hem renovat la junta directiva i 
el cos tècnic, tenim jugadors nous 
que ens permeten poder comptar 
amb tres equips i també mainada 
per reiniciar l’escola de bàsquet. 
Tot i l’empenta que suposen les 

noves incorporacions, seguim amb 
les inscripcions obertes per a tots 
els nens i nenes que vulguin venir 
a coneixe’ns i provar

Estem disposats a treballar 
amb renovades forces per aconse-
guir fites noves i així, poc a poc, 
anar consolidant el bàsquet en el 
nostre municipi.

Els interessats podeu passar 
per la pista poliesportiva, els di-
lluns, dimecres i divendres de 17.30 
a 19 h, o trucar al telèfon 650 47 
37 21.

Celebrat amb èxit el III Triatló Infantil 
de Montbui

TRIATLÓ

El passat diumenge 10 va dis-
putar-se la tercera edició de la 

Triatló Infantil de Montbui, orga-
nitzada un any més per l’em-
presa Bàsic Ona Serveis amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui i de 
la Federació Catalana de Triatló.

La cursa, totalment gratuïta 
per tots els participants, tant fe-
derats com no federats, comptà 
amb la participació d’un cente-
nar de joves triatletes vinguts 
d’arreu de Catalunya, perta-
nyents a les categories mini-tri-
atló, pre-benjamins, benjamins, 
alevins i infantils, que ompliren 

els carrers de la zona esportiva del 
municipi.

La prova es realitzà en uns cir-
cuits de diferents distàncies segons 
la categoria, que consistien en un 
primer tram de natació a la piscina 
municipal de Montbui, per conti-
nuar amb un segment de ciclisme 
pels carrers dels voltants i finalitzant 
amb un tram de cursa a peu a les 
immediacions del camp de futbol 
del municipi, que permeteren a tots 
els joves triatletes gaudir d’una gran 
matinal d’esport.

Els guanyadors de les respecti-
ves categories foren Ània Dalmau i 
Martí Paín en mini triatló, Maia Sa-
lomon del Prat Triatló 1994 i Roger 

López del CE SpeedRepublik s’impo-
saren en pre-benjamins, Iria Romeo 
del Cerdanyola i Alvaro Gallardo 
del Gavà Triatló foren els millors 
en benjamins, Carla Bisbal i Oriol 
Alonso, ambdós del CAI Triatló do-
minaren amb solvència la categoria 
aleví, mentre que Oriol Alcaraz del 
CN Sitges i Laura Jimenez del CAI 
Triatló foren els vencedors en la ca-
tegoria infantil.

Al finalitzar la prova i després 
de l’avituallament de tots els parti-
cipants tingué lloc l’entrega de pre-
mis als millors classificats de cada 
categoria per part de Josep Palacios, 
regidor d’esports del municipi, Enric 
Brunet de Bàsic Ona Serveis i Oriol 
Marimon, coordinador de la prova.

D’aquesta manera es dona-
va per finalitzada la tercera edició 
d’aquest triatló infantil, una pro-
va que any rere any es consolida 
dins el calendari català de proves 
de promoció i que intentarà amb la 
voluntat de seguir creixent durant 
els propers anys, contribuint a la 
difusió d’aquest esport, donant-lo 
a conèixer i fent-lo accessible a tots 
els joves triatletes del país.

Bon resultat del CAI triatló al Triatló de Catalunya

TRIATLÓ

El passat dissabte 2 de setembre, 
es va celebrar la XXXII Triatló 

de Catalunya a Banyoles, es tracta 
del triatló més antic dels dispu-
tats Catalunya. La prova puntua-
ble per a la lliga de clubs i circuit 
català de triatló va acollir a 358 
participants. 

Els triatletes van iniciar la prova 

amb 750 metres de natació a l’es-
tany de Banyoles, seguits de 28 km 
de ciclisme amb un recorregut pels 
voltants de la població, un circuit 
trencacames amb constants pujades 
i baixades. Per finalitzar la prova els 
participants van realitzar 5 km de 
cursa a peu pels voltants de l’estany. 

Pel que fa als components del 
CAI triatló Petromiralles, destacar 

el gran treball i estratègia d’equip 
de tots els components que els va 
permetre assolir una excel·lent 23a 
posició de la classificació general de 
clubs.

A nivell individual destacar la 
brillant 36a posició de la general 
d’Oriol Marimon, mostrant un gran 
estat de forma i regularitat als tres 
segments de la prova i la 6a posició 
d’Oriol Castells en seu grup d’edat 
V2M, a escassos 35 segons del podi.

Resultats dels components del 
CAI triatló Petromiralles:

36è Oriol Marimon 1h2m05s; 
127è Oriol Castells 1h11m28s; 171è 
Josep Cantero 1h16m00s; 200è To-
ni Cañas 1h19m11s; 214è Oleguer 
Suñé 1h21m02s i 246è Magí Senser-
rich 1h27m06s.

L’Igualada Hoquei Club debuta amb victòria 
a la Lliga Catalana

HOQUEI PATINS

Els arlequinats van superar per 
la mínima al Lloret en el primer 

compromís de la Lliga Catalana. 
L’Igualada va ser superior al rival en 
molts trams del partit, però la falta 
d’encert a la porteria contrària va 
fer que el resultat es quedés curt.

El matx no va poder començar 
millor pels homes de Ferran López. 
Quan encara no s’havia jugat el pri-
mer minut, Sergi Pla va enviar una 
pilota al pal, acció que va repetir al 
minut 7. L’Igualada avisava  però el 
Lloret tenia teixida una teranyina 
defensiva difícil de superar. 

Al minut 19, Gerard Miquel, el 
jove fitxatge de l’Igualada va obrir 

el marxador amb un xut exterior. El 
porter dels gironins, Nando Serra, 
va aturar-lo en un primer moment, 
però la bola va acabar rodolant fins 
al fons de la xarxa. Dos minuts i mig 
més tard, Lluís Grau veuria la targe-
ta blava per enganxar amb l’estic 
un jugador igualadí. La falta directa 
la va executar de manera magistral 
Sergi Pla, que va posar el 2-0 al mar-
cador.

Trenta segons més tard el Lloret 
va tenir la oportunitat de reduir dis-
tàncies des del punt de penal, però 
Elagi Deitg va aturar-lo. A la segona 
part, les ocasions es van anar suc-
ceint en una i altra porteria però el 
marcador continuava sense moure’s.

A quatre minuts del final, un 
xut exterior creuat de Gallardo 
va permetre al Lloret fer el 2-1. El 
Lloret va buscar l’empat amb insis-
tència al tram final de partit, però 
l’Igualada va tenir ofici suficient per 
mantenir el resultat i sumar la pri-
mera victòria a la Lliga Catalana.

Van jugar per l’Igualada HC: 
Elagi Deitg, Gerard Miquel (1), Met 
Molas, Oriol Vives i Sergi Pla (1) -cinc 
inicial-, Oriol Prat, Jordi Méndez, 
Roger Bars i Arnau Dilmé.

Demà partit a Les Comes 
L’equip va jugar dimarts a la 

pista de l’Arenys de Munt i demà 
divendres, a les 9 de la nit, reben 
l’equip del Vic a Les Comes.

Mònica Sala, nova preparadora 
física de l’Igualada HC

La igualadina Mònica Sala serà 
la nova preparadora física de l’Igua-
lada HC, després que Pep Vázquez 
marxés a finals de la temporada 
passada. Sala ja ha entrenat amb el 
primer equip durant la pretempo-
rada.

La nova preparadora física té 
una àmplia formació i experiència 
en aquest món. Diplomada en Ma-
gisteri --l’especialitat d’educació físi-
ca-- ha exercit diversos anys de mes-
tra especialista. Fora de l’àmbit edu-
catiu, era directora del seu centre 
de fitness, on dirigia entrenaments 
personals i classes amb col·lectiu. Ha 
realitzat entrenaments i assessora-
ments esportius personals al llarg de 
la seva trajectòria professional i, per 
tant, té experiència en preparar es-
portistes, tant de manera col·lectiva 
com individual. També ha treballat 
en l’àmbit de la gestió esportiva.

Els arlequinats, en un entrenament 
per preparar el partit

Primer amistós de l’HC Òdena

HANDBOL

Aquest diumenge 10 de setem-
bre els nois de l’handbol Òde-

na van jugar un amistós contra 
l’Handbol Vilanova i la Geltrú, on 
es va poder comprovar que els 
entrenaments  de pretempora-
da  esta donant bons resultats i 

els nois agafen forma després de 
l’estiu. La primera part va finalitzar 
amb un 14-18 i durant la segona 
part l’equip contrari també va con-
tra atacar amb força, però els ode-
nencs van enfortir la defensa i el 
partit va finalitzar amb un 28-30, 
gaudint tots d’un molt bon joc.
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MOTOR Joan Vidal

ANOIA MOTOR S.A.
C. Alemanya, 32. Igualada.
Tel.: 93 801 77 17. 

Conducció eficient
Hyundai IONIQ Híbrid-Endollable DT 
Tecno 

MOTOR

Ja tenim completa la trilogia 
d’aquest innovador model: 

l’IONIQ Híbrid, l’elèctric total i el 
Híbrid-Endollable. Un model que 
amida 4,47 metres de llargada, 
es ven en nou colors diferents i 
dues versions, Tecno, 35.000 euros 
i Style 38.000 euros, imports que 
poden reduir-se amb els descomp-
tes de la marca i del pla Movea si 
està vigent, a més d’una subvenció 
de 1.000 euros si el client posa un 
punt de recàrrega a casa seva o a 
la plaça de pàrquing si resideix en 
un edifici de pisos. És el primer cot-
xe amb tres fons de propulsió dife-
rents únic en el món, seguint una 
estratègia global de sostenibilitat 
de Hyundai Motor que s’ha posat 
com a objectiu presentar fins a 14 
cotxes d’aquest tipus fins al 2020, 
democratitzant la mobilitat elèctri-
ca, amb uns preus competitius.

En aquest cas combina el nou 
motor tèrmic d’1.6 litres GDI de 
gasolina d’injecció directa i un 
elèctric alimentat per una bateria 
de polímer de 8,9 Kwl de litio-ion 
que ens permet una conducció to-
talment elèctrica fins a 63 km, evi-
dentment amb mínimes emissions, 
sobretot per recorreguts urbans, 
amb un consum de tan sols 1,1 li-
tres cada 100 km, segons les mesu-
res oficials NEDC en cicle combinat.

Posar-se al volant dels IONIQ 
híbrid endollable és una experièn-
cia molt especial. Els primers qui-
lòmetres, que en moltes ocasions 
són els que habitualment fan cada 
dia milers de conductors per anar 
i tornar a la feina, es fan amb un 
silenci de marxa que ens aporta 

tranquil·litat i confort, en bona 
part també perquè munta el canvi 
de marxes esportiu de doble em-
bragatge de sis velocitats, que po-
dem comandar de forma manual 
accionant les palanquetes situades 
rere el volant.

Amb uns acabats que m’han 
semblat de molta qualitat i rea-
lització impecable, en el quadre 
d’instrumentació destaca la nova 
pantalla TFT de 7 polsades digital 
i el navegador de nova genera-
ció de TomTom, el carregador del 
mòbil per inducció, sense cables, 
a més de la darrera tecnologia en 
connectivitat i canvi de color a ver-
mell per al fons del quadre si selec-
cionem el mode Sport.

A diferència dels seus ger-
mans de gamma, aquest model 
disposa d’una tapa addicional per 
a la presa de la càrrega elèctrica 
en l’aleta davantera esquerra, El 
temps de recàrrega és de 2h15’ 
en manera ràpida i de 4 hores en 
tipus normal. Dades que es posici-
onen entre les millors dels cotxes 
d’aquestes característiques, com 
és la capacitat del maleter de 443 
litres, ampliables a 1.505 amb els 
respatllers dels seients posteriors 
plegats. I per acabar-ho d’arrodo-
nir, Hyundai ofereix una garantia 
de 200.000 quilòmetres per a la 
bateria que mou el motor elèctric 
i amplia la seva coneguda garantia 
de quilometratge il·limitat de cinc 
a vuit anys. Genial. 

Cilindrada: 1.580 cc / Potència: 
105 cv / Motor elèctric: Potència 
61 cv / Potència combinada: 141 
cv / Acceleració 0 a 100 km/h: 10,8 
segons / Preu: 35.000 euros. 

Celebrada l’Assemblea de Socis del CBI

BÀSQUET

El divendres 1 de setembre es va 
celebrar l’Assemblea General, 

amb presència de 37 socis. Una 
assistència més nombrosa que en 
d’altres ocasions i que demostra que 
el club és ben viu, que els temes a 
tractar generaven interès i que la 
data escollida facilitava l’assistència. 

Tots els punts de l’ordre del dia 
sotmesos a votació van ser aprovats, 
o per unanimitat o per una amplíssi-
ma majoria, i l’Acta de l’Assemblea 

anterior, aprovada per unanimitat. 
Les noves quotes de formació per a 
la temporada 2017-18, amb 5 vots 
en contra, 5 abstencions i 27 vots 
favorables. La liquidació de la tem-
porada 2016-17, aprovada per una-
nimitat, i el pressupost per a la tem-
porada 2017-18, amb 5 abstencions 
i la resta de vots favorables.

A més dels punts sotmesos a vo-
tació, també es van tractar els se-
güents temes: la modificació de càr-
recs i membres de la junta directiva; 

del càrrec de tresorer que ocuparà 
Josep Fernández a partir d’ara; la 
incorporació de Ricard Latorre com 
a vocal de l’àrea esportiva; el pas de 
l’anterior tresorera, Neus del Río, 
a l’àrea social, i la sortida d’Albert 
Vancells de la junta. 

En la memòria d’activitats de la 
temporada 2016-17 es va destacar, 
entre d’altres, el molt bon paper 
del sènior femení de Copa, la 5a 
posició assolida pel masculí d’EBA 
i el campionat de Catalunya en ca-
tegoria premini masculí en nivell 
B1 i el sotscampionat de Catalunya 
assolit per Comercial Godó mini 
femení Blau a nivell A2. A més, es 
va informar de la presentació de la 
candidatura de la ciutat d’Igualada 
com a Capital Catalana del Bàsquet 
Femení 2019. 

Pel que fa a les prioritats per la 
temporada 2017-18, en els camps 
esportiu, econòmic i social i d’acti-
vitats, el nou director tècnic, Raül 
Caballero, va fer una explicació de-
tallada de les principals iniciatives 
esportives del club per a la propera 
temporada. 

L’acte va acabar amb un partici-
patiu torn de precs i preguntes. 

El sènior femení enceta la pretemporada 
amb una derrota i una victòria 
BÀSQUET

El sènior femení del CB Igualada 
comença una nova tempora-

da amb alguns canvis, com ara les 
baixes de Berta Sellarès, Mariona 
Teixidor i Esther Freixes, i amb les 
incorporacions de Marta Aldomà, 
vinguda del CB Cervera, i Laia Figue-
res, Emma Roda i Maria Fernández, 
del júnior. Aquest any s’ha renovat 
l’staff tècnic, que encapçala el tècnic 
barceloní Enric González.

UE Mataró 84 - Physic CB 
Igualada 60

El primer partit de pretempora-
da va ser contra un rival molt exi-
gent que l’any passat va arribar a 
la final a 4 de Copa Catalunya. El 
partit començava igualat i amb im-
precisions per als dos equips, amb 
un marcador de 10-9 a la meitat del 
quart. Fins al minut 6, la UE Mata-
ró va tancar el rebot defensiu, pro-
vocant contraatacs ràpids i deixant 
descol·locades les igualadines, amb 
un marcador de 26-15 al final del 
primer quart, i encara, al segon par-
cial, l’equip mataroní va fer un 12-0, 
amb un bon avantatge al marca-
dor, tot i així, les igualadines van 

pressionar en defensa i van tornar a 
controlar el rebot defensiu, arribant 
al descans amb un resultat de 50-30.

La gran diferència en aquesta 
primera part era gràcies al control 
del rebot defensiu i ofensiu i a les 
faltes personals que enviaven les 
mataronines a la línia de tir lliure, 
amb 19/29 al descans.

A la represa, les mataronines 
van aprofitar la pressió per aug-
mentar la renda i provocar un joc 
incòmode a l’Igualada. Tot i així 
l’equip va aconseguir, a base de 
treball i esforç, anar endavant però 
acabant el quart 74-47. Ja a l’últim 
quart, tot i un mal inici, l’equip se-
guia treballant a base de bones de-
fenses i generant opcions clares de 
joc per emportar-se el darrer par-
cial per 10-13. Finalment, el matx 
es va acabar amb un marcador de 
84 - 60. 

Physic Igualada: C. Carner (12), 
M. Aldomà (2), N. Soler (10), M. 
Amatllé (8), M. Jané (17), J. Lamolla 
(6), L. Figueres, S. Carrasco (5), E. 
Roda (2). 

SAMA 57 - Physic CB 
Igualada 58

Les igualadines es van imposar 
en el partit amistós disputat dintre 
dels acte de presentació dels equips 
de la temporada 17/18 del Club Bàs-
quet SAMA.

Tot i el bon inici en el primer 
quart, el SAMA no va trigar en fi-
car-se dins del partit i anivellar el 
marcador gràcies al seu encert en el 
tir exterior i el domini exercit en el 
rebot ofensiu que els permetia dis-
posar de segones opcions de tir. Un 
segon quart en què només es van 
anotar dues cistelles va permetre a 
l’equipo local anar al descans amb 
avantatge al marcador (25-22).

Va ser a la segona part quan 
l’Igualada va anar per feina i va en-
trar un altre cop al partit, amb in-
tercanvi de cistelles i tot per decidir 
a l’últim quart. 23 punts anotats i 
un control del temps en els últims 
minuts permetia al sènior femení 
emportar-se la victòria i bones sen-
sacions de cara al futur inici de la 
temporada.

Anotadores: Carner (24), Aldo-
mà (2), Soler (1), Amatllé (7), Jané 
(15), Lamolla (3), Figueras (2), Car-
rasco (4), Fernàndez, Roda.

Toni Bou guanya el seu 11è mundial de trial a 
l’aire lliure

MOTOR

El passat diumenge, el pilot de 
Repsol Honda, Toni Bou, va 

aconseguir el seu 11è títol de cam-
pió del món de trial a l’aire lliure. A 
falta d’una última carrera (aquest 

proper cap de setmana a Arco di 
Trento, Itàlia), l’esportista pierenc 
es va assegurar matemàticament 
el títol i ja en suma 22 consecutius 
entre els que ha aconseguit a l’aire 
lliure i els de pista coberta.

Aquesta temporada Toni Bou 
s’ha imposat en els trials d’Espa-
nya, Japó, França, Gran Bretanya i 
els Estats Units. Diumenge a Soko-
lov (República Txeca) el pilot pie-
renc no va aconseguir la victòria 
però sí els punts suficients per as-
segurar-se el títol després de fina-
litzar en segona posició.

Quan encara no ha complert 
31 anys, Toni Bou ha disputat 
més de 250 carreres i ha acumu-
lat gairebé 150 victòries. Els títols 
aconseguits des de l’any 2007 el 
situen per sobre d’altres llegendes 
del món del motor com Giacomo 
Agostini, Ángel Nieto, Valentino 
Rossi, Sebastien Loeb o Michael 
Schumacher.
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Dr. Fernando Eyzaguirre

Ginecólogo
Adeslas, DKV, ASC, MGC, AM, FIATC

Tel. 93 805 33 51 – 669 56 58 56

C/ Sant Carles, 43 1º 2ª IGUALADA

El Centre de Dia l’Estada us ofereix 
un servei personalitzat per a 

persones grans que necessitin 
companyia, amistat, atencions 

especials i el caliu que 
ells es mereixen.

Atenció a domicilis 
a hores convingudes

Tel. 93 803 96 23
C/ Òdena, 119 - 08700 IGUALADA

PODOLOGIA
Marta Cortés N. Coleg. 1356

- Malalties de les ungles
- Peu diabètic
- Suports plantars
- Berrugues

Tel. 609 57 66 41 / hores convingudes

Cirurgia de cataractes

Cirurgia de la miopia,
hipermetropia
i astigmatisme

Oftalmologia general

Josep Ferrera Figuerola
Oftalmòleg

Assistencial Anoia
Rambla de Sant Ferran, 62 

08700 Igualada
Tel. 93 805 25 25

www.assistencialanoia.com

C/ del Portal, 24 - Capellades - Tel: 93 801 41 86 
info@clinicacapitan.com - www.clinicacapitan.com

•  Finançament 
sense 
interessos  
a 36 mesos

•  Especialistes 
en implants

Perquè especialitzat en el món 
juvenil ?
- Pensem que la salut comença a la 

cavitat oral, donat que és la porta 
d’entrada al cos. A la boca proces-
sem en primer moment els aliments 
que després l’organisme ha d’as-
similar i, per tant, si volem gaudir 
d’una bona salut és el primer que 
ens cal cuidar. Per això hem volgut 
donar aquest nom al nostre centre 
i especialitzar-lo en el món infantil 
i juvenil, perquè estem convençuts 
que cal començar a fer salut com 
més aviat millor. 

La Societat Espanyola d’Odonto-
pediatria aconsella que la primera 
visita a l’Odontopediatra és faci en 
el primer any de vida de l’infant. En 
aquesta primera visita, el pares re-
bran informació preventiva respec-
te a les formes d’alimentació i hi-
giene oral. També s’orientarà sobre 
l’efecte de l’ús del biberó o xumet 
més enllà de certa edat, la influèn-
cia de frenets bucals en la lactància 
i com prevenir les càries.  En futures 
visites, l’odontopediatra s’encarre-
ga de detectar possibles anomalies 
en la posició dels maxil·lars o de les 

dents, que poden requerir una deri-
vació a altres especialistes. També 
detectarà i tractarà les complica-
cions produïdes per traumatismes 
dentaris, en dents de llet i perma-
nents. 
Per tot això creiem que és molt 

important cuidar des de molt jove 
la salut bucodental  i per això ens 
hi volem dedicar de ple. Amb tot, 
qualsevol persona que vulgui tenir 
cura de la seva salut bucal  encara 
que no sigui tan jove però tingui 
jove l’esperit, també pot venir a 
cuidar-se amb nosaltres. Tot el nos-
tre equip de professionals l’atendrà 
amb la màxima atenció. Volem cui-
dar la salut de tota la família, perquè 
l’exemple dels més grans arribi tam-
bé als més petits.   

Quins serveis podem trobar al 
boca a boca ?
- Al nostre centre els pacients po-

den trobar totes les especialitats 
per tenir cura de la seva salut den-
tal; Odontologia Conservadora, 
Odontopediatria, Ortodòncia, Pe-
riodòncia, Cirurgia, Implantologia, 
Odontologia preventiva. Tot això de 
la mà d’un equip de professionals 
jove i amb molta experiència, en un 
entorn modern, tecnològicament 
ben equipat, on els joves poden tro-
bar videoconsoles a la sala d’espera, 
Wifi, podran portar la seva música, 
o crear una llista a l’Spotify i escol-
tar-la mentre els nostres professio-
nals tenen cura de la seva salut. Tot 
això entre molts altres serveis que 
podeu descobrir a la nostre WEB 
www.bocaaboca.cat.

És un bon moment per iniciar un 
projecte d’aquest tipus ?
- És veritat que som en un moment 

delicat, però a boca a boca pensem 
que és possible donar un bon ser-
vei a la gent a un preu just, per això 
hem ajustat tots els nostres preus 
per ajudar a la gent en el seu pressu-
post i sobretot, mai us proposarem 
un tractament que no necessiteu, 
i els que accepteu us ajudarem a 
finançar-ho el més còmodament 
possible.  

Tot això i més vine a descobrir-ho.

Es presenta a Igualada un nou centre dental  - boca a boca -  al Passeig Verdaguer número 55, 
un centre especialitzat en el públic juvenil.

centre dental juvenil i familiar

Passeig Verdaguer, 55 - Local 10 - 08700 IGUALADA
Telèfon 93 804 54 01

info@bocaaboca.cat - www.bocaaboca.cat

Dr. DIONÍS LUQUE

URÒLEG
-  TRACTAMENT LÀSER DE PRÒSTATA
- VASECTOMIA

C/ Sant Carles, 43, 1er. 2a. - Tel. 93 805 33 51
08700 IGUALADA

Psiquiatria
Psicoteràpia
Supervisions clíniques

Dr. JOSEP CHECA SOLER
Metge Psiquiatre

Sant Carles, 47, 2n 1a 
08700 Igualada
Telèfon 640 616 049
info@josepchecasoler.cat
josepchecasoler.cat

365 
dies 
l’any

MÉS DE 
15 ANYS 
AL SEU 
SERVEI

C/ Aurora, 48 bxs. - IGUALADA - 93 804 10 94

tenció    amiliar
serveis d’atenció domiciliària i hospitalàriaEl millor servei és professional, 

especialitzat i humanitzat
• Servei d’atenció a les persones amb dependència, gent gran i infants.

• Servei d’atenció domèstica.
TRUQUI’NS SENSE CAP COMPROMÍS

SALUT

    Passeig Verdaguer nº 36, 2n 4a 
08700 IGUALADA 

93 804 1666 
 OBERT TOTES LES TARDES  

Primera visita gratuïta 

Descomptes per família nombrosa i monoparental
5% en les visites de tractament i de revisió. 

. Descompte del 10% en la entrada dels tractaments.
  Promoció del 30 de març al 30 de juliol.

ATENCIÓ A DOMICILI 
OFERIM SERVEIS 

ADAPTATS DE SUPORT A 
LA LLAR, LLEURE , 

ESTIMULACIÓ, TRANSPORT 
I QUALITAT DE VIDA 

www.mesvida.org 
IGUALADA 

• Primera visita gratuïta

•  Descomptes per família nombrosa i 
monoparental 5% en les visites de tractament i de 
revisió.

    Passeig Verdaguer nº 36, 2n 4a 
08700 IGUALADA 

93 804 1666 
 OBERT TOTES LES TARDES  

Primera visita gratuïta 

Descomptes per família nombrosa i monoparental
5% en les visites de tractament i de revisió. 

. Descompte del 10% en la entrada dels tractaments.
  Promoció del 30 de març al 30 de juliol.

Passeig Verdaguer nº36, 2n 4a
08700 IGUALADA
938041666
OBERT TOTES LES TARDES

ACTIVITATS D’ESTIU
      Intensius d’anglès

      Reforç escolar (grups molt reduïts)

      Especial recuperacions ESO  i Batxillerat

      Curs de tècniques d’estudi

      Tallers (Lectoescriptura, comprensió, raonament…)

      Reeducacions  i Mètode Glifing

      Activitats d’estiu per a alumnes de Primària

Èxit de participació a la 1a Exhibició urbana 
de salt d’alçada

ATLETISME 

Dissabte passat, amb un notable 
èxit de participació i de públic, 

es va dur a terme la 1a Exhibició 
urbana de salt d’alçada, a la plaça 
del Mercat de Vilanova del Camí, 
dins els actes de la Festa Major del 
municipi. La prova va ser una inici-
ativa dels atletes anoiencs encap-
çalats pel vilanoví Hèctor Ramos, 
entomada per l ’Ajuntament 
vilanoví, que va comptar amb el 
suport del Club Atlètic Igualada. 

L’acte va reunir 7 atletes de ni-
vell (5 nois i 2 noies), participants 

habituals en campionats estatals, i 
a l’Europeu sub-23 (Marc Sánchez) 
en aquesta especialitat. La vetllada 
va començar amb la presentació 
dels participants, els atletes del CAI 
Petromiralles Marc Sánchez, Hèc-
tor Ramos, Santi Ramos, Laia Moix 
i Núria Moix, acompanyats de l’at-
leta de l’ISS-L’Hospitalet Roger 
Martínez i del valencià Alejandro 
Ferrer (Córrer el Garbí ), que van 
ser rebuts per les autoritats.

L’activitat ben aviat va agafar 
un to animat i festiu, i la implicació 
del públic fou molt agraïda. Cal 

ressaltar el bon nivell de marques 
assolit, malgrat el handicap de no 
saltar sobre el material sintètic ha-
bitual, cosa que els generava difi-
cultats en una prova tècnica com 
és el salt d’alçada. Marc Sánchez 
i Hèctor Ramos superaren el llistó 
a 1,90 m, seguits de Santi Ramos 
amb 1,85 m i de Roger Martínez i 
Alejandro Ferrer amb 1,75 m, men-
tre que Laia Moix saltava 1’35 m, 
seguida de la infantil Núria Moix, 
amb 1,30 m. 

Va acabar l’exhibició amb una 
masterclass dels participants a un 
nombrós grup de nois i noies, que 
milloraren el seu nivell en aquesta 
especialitat. L’exhibició va comptar 
amb la presència de l’alcaldessa de 
Vilanova del Camí, Noemí Truchar-
te, i dels regidors Camilo Grados, 
d’Esports, i Eva Vadillo, d’Educació, 
acompanyats del president del CAI 
Petromiralles Lluís Cañamares. 

Club Atlètic Igualada

Joel Jaume es classifica per al 
PSA de Barcelona

ESQUAIX

L’Esportiu Rocafort de Barcelona 
va acollir una lligueta entre tots 

els jugadors catalans que no tenen 
llicència professional i volien par-
ticipar en el torneig internacional 
Ciutat de Barcelona. Dels 6 partici-
pants, solament un tenia el passa-
port i de tots ells el Joel Jaume va 
ser qui va guanyar. 

En un torneig impecable, dis-
sabte es va imposar a Alex Luque 
(Triops de Banyoles) per 3-0, a Pa-
blo Dolz (Sant Andreu) per 3-2 i a 
Cristian Romero (també del Sant 
Andreu) per idèntic resultat. 

En la jornada de diumenge, vic-
tòria per 3-0 davant Arnau Farré 
(Malibú) i en el decisiu partit que 
donava la classificació també es va 
imposar per 3-1 davant Xavi Blasco 
(Tipi Park).

Aquest resultat permet al jo-
ve anoienc entrar a les prèvies del 
quadre d’aquest torneig que tindrà 
lloc per les festes de la Mercè i que 
també compta amb la participació 
del seu germà petit, Bernat Jaume, 
132è, que ha recuperat quasi 30 
llocs després de la lesió de menisc.

Montse Fajardo, amb les millors 
júniors a Madrid

El cap de setmana passat, la 
jove jugadora del planter Montse 
Fajardo va estar concentrada a Ma-
drid, en una nova jornada de tec-
nificació celebrada amb les millors 
promeses estatals i sota la batuta 
de la seleccionadora Helena Sánc-
hez. La jove montbuienca és l’actual 
sotscampiona d’Espanya i de Catalu-
nya en la categoria sub 11.
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SALUT

Centre dental
Dr. Mariano Devoto Nogueira

Carrer Santa Caterina, 18
08700 Igualada
93 803 76 99
93 804 07 51 
www.dcdentigualada.com

maria dolors capellades
PSICÒLOGA - EMDR

c/ García Fossas, 2, 2n 1a 
(cantonada Rambla / plaça de la Creu)
www.dolorscapellades.com - dolorsca@copc.cat
08700 Igualada - tel. 93 805 35 72

EXPLORACIONS ENDOSCÒPIQUES DE NAS I COLL

PROVES D’AUDICIÓ

Visites dilluns, dimarts, dimecres i dijous
de 5 a 8 de la tarda

Per concertar visites als matins 620 99 22 69
C/ Soledat, 114 - Esc. A 1r 4a - IGUALADA- Tel. 93 803 44 12

Dr. ENRIC VIVES HOMS
otorinolaringòleg

DR. JORDI GRAELLS ESTRADA
Dermatologia mèdico-quirúrgica i 

venereologia. Criocirurgia
Visites dimecres tarda i dissabtes matí (hores convingudes)

Per demanar hora de visita:
Telèfon consulta: 93 805 39 33

Telèfon permanent: 93 290 68 67 

RAMBLA NOVA, 39, 1r - 08700 IGUALADA

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

08700 IGUALADA
centreauditiu

- Última tecnologia en audiòfons digitals
- 5 anys de garantia

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

- Personal titulat

Centre de Psicologia Clínica 
        i Psicoteràpia

ALBERT CUBÍ i MESTRES (Col. n. 4723)

Tractament psicològic de:
* ANSIETAT - DEPRESSIÓ - INSOMNI
* ENURESI NOCTURNA (PIPI-STOP)
* TRANSTORNS PSICOSOMÀTICS
* TRANSTORNS DE LA SEXUALITAT
* TRANSTORNS DE LA PERSONALITAT
* TERÀPIA DE PARELLA
* TABAQUISME, D’ALTRES

Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r - Igualada
Hores convingudes: 

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

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga

Visites en hores concertades
93 803 13 26 - 617 32 39 89

Sant Martí de Tous, 37  1r 1a   IGUALADA

ESPECIALISTES: Lídia Calvache. Xènia Capel. 
Anna Camps. Núria Pérez. Sara Torelló i Dr. F. Marsal   

Toengab
Gabinet especialitzat en:

PSICOPEDAGOGIA, LOGOPÈDIA, 
PSICOLOGIA I PSIQUIATRIA

Pg. Verdaguer, 55, local 7-8. IGUALADA 93.805.36.26
Mòbil 609733875 toengab@toengab.com 

www.toengab.com

■ Exploracions i diagnòstics 
■  Reeducacions individuals: 

Dislèxia. Discalcúlia, TDA, 
Disortografia, etc.

■ Dificultats d’aprenentatge

■ Tècniques d’estudi, 
preparació d’exàmens, 
grups de reforç (primària, 
secundària i batxillerat)...
■ Logopèdia (parla, veu, 
llenguatge...)

Dr. PERE BRESCÓ
President de la Sección de endoscopia de la sego 

President de la secció de cirurgia mínimament invasiva de Catalunya 

DRA. MARIA DEGOLLADA   DRA. NÚRIA PAGÈS 

TOCOGINECÒLEGS
CIRURGIA LAPAROSCÒPICA  ENDOMETRIOSIS,   HISTERECTOMIA, 

PROLAPSE…
INCONTINÈNCIA URINÀRIA, PATOLOGIA MAMÀRIA, PRENATAL, PRE I POSTMENOPÀUSICA, 

ECOGRAFIA  4 D,  ESTERILITAT…

VISITES HORES CONVINGUDES: TEL 93 805 58 43 
C/ ST. VICENÇ 23 (costat Parc  Xipreret) 08700 IGUALADA
www.eideg.com  facebook centre ginecològic Dr. Brescó 

Marta Muñoz Tarragó

TERÀPIES NATURALS 
IGUALADA

Teràpia Regressiva, Reiki, 
Feng shui

Associada a 
COFENAT i ANYDA

terapias@martamuñoz.com
martamuñoz.com

636 879 203

Veterans del Club Excursionista Uecanoia
Sant Sadurní d’Anoia, ruta d’Espiells

EXCURSIONISME

Dijous passat, 7 de setembre, 
la primera excursió després 

de vacances tenia com a finalitat, 
deixant a part el vessant esportiu, 
conèixer un dels paratges més inte-
ressants, pintorescs i bonics de l’Alt 
Penedès. Ens traslladem a Vilarnau, 
una barriada, antiga quadra, del 
terme de Sant Sadurní d’Anoia, on 
aparquem els cotxes.

Sortim en direcció a Cal Catasús 
(pal indicador del PR-C-155) i pas-
sem per terrenys que alternen entre 
grans vinyes i boscos fins al riu Ano-

ia, on trobem el curiós gual de Can 
Catasús, una passera de cinquanta 
pilones de ciment als afores de Can 
Catasús, que és el nucli d’una barria-
da amb una antiga masia 

Just passat el riu marxem en di-
recció al torrent de Can Petit i carre-
tera d’Espiells, amb una bona puja-
da pel mig del bosc. Anem a desem-
bocar a la carretera BV-2247. La dei-
xem per agafar un caminet que pel 
mig d’una vinya i erms ens portarà 
a l’escola de Viticultura i Enologia, 
centre educatiu fundat l’any 1987, 
per continuar cap a l’ermita prero-

mànica de Sant Benet d’Espiells (se-
gle XI), a prop de l’agregat d’Espiells 
o Sant Pere d’Espiells, un llogarret 
d’un parell de carrers escassos i de 
cases escampades sobre un petit pu-
jol a la vora esquerra de l’Anoia. 
L’ermita és d’una sola nau amb la 
porta a ponent, més tardana. La 
volta conserva les empremtes de 
l’encanyissat i l’arc triomfal és pre-
romànic, del segle IX o X, llàstima 
que l’absis queda amagat per una 
casa que hi ha adossada. Damunt 
la nau hi ha un petit i bonic campa-
nar de planta quadrada i finestres 
geminades a cada cara del segle XII 
--possiblement l’element menys al-
terat-- que està situat just sobre el 
bell mig de la nau. Tot el conjunt es 
troba protegit per una tanca de pe-
dra. Fou restaurada en la dècada de 
1960 amb un gran respecte. És en 
un indret molt acollidor, amb vinyes 
i camps. 

Al capdamunt d’un carrer d’Es-
piells una curta pista puja decidida 

cap a una miranda. És un petit pujol 
on hi havia una petita necròpolis 
medieval i que s’hi ha posat taules 
amb bones vistes a les vinyes. Molt 
bon lloc per esmorzar-hi.

Baixem fins al poble i seguim 
per un camí que baixa amb ganes i 
en algun tram es fa estret com un 
corriol. Es passa pel Maset, una bo-
nica finca, i pel polígon industrial 
Molí d’en Guineu, on s’ubica la cen-
tral logística de Mercadona. 

Resseguim paral·lel el riu Anoia 
i aviat ens retrobem amb el camí 
d’anada per tornar a passar pel gual 
de Can Catasús. Fem petita para-
da a les Caves Codorniu per veure 
el monumental roure (actualment 
mort) que tenia una alçada de 17 m, 
volta de canó de 5,22 m i capçada 
mitjana de 28,5 m, i que després 
de segles d’existència fa uns 8 anys 
es va tombar, tot i que seguia viu i 
anava rebrotant fins al 2016. 

Passem pel costat del llac de Ra-
ventós i Blanc, també conegut com 

a llac de Can Codorniu, a prop de 
les famoses caves d’estil modernis-
ta. El llac és un antic embassament 
artificial d’uns dos km de perímetre 
i unes 5 Ha mitjançant un dic de 
contenció construït al voltant del 
1906. Actualment s’ha naturalitzat 
i convertit en un hàbitat vegetal i 
faunístic sorprenent donada la seva 
proximitat a la vila. Al seu voltant 
creix un bosc de ribera força ben 
constituït, on apareixen roures, oms, 
pollancres, freixes i alguns salzes 
blancs. En treien aigua per a ús de 
les caves.

Resum de la matinal: Partici-
pants, 28. Distància recorreguda, 
12,3 km. Desnivell acumulat, 350 
m. Temps net de camí, 3 hores i 10 
minuts. Coordinadors, Josep Balde-
lló i Rita Solé, La pròxima excursió, 
dijous 21 de setembre, serà d’uns 13 
km, des de Cabestany, a la Segarra, 
per Montoliu, Montornès i l’Ametlla 
de Segarra.

Text i foto: Joan Mollà P.

http://www.eideg.com
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RESTAURANTS

CAFETERIES - BARS

MENÚ DIARI DE DILLUNS A DIVENDRES
CAP DE SETMANA CARTA

Dimecres tancat

93 808 00 21 - 619 745 498
www.castellorpi.com

Orpí (Anoia)

raco.traginer@terra.com - c/ Traginers, 5  - Igualada - Tel. 93 805 01 63 

Restaurant - Braseria  - 
Cafeteria

Menú diari, menús 
festius, servei de carta 

amb secció TAPES
Esmorzars

LABORABLES: Menús desde 5,95€
FESTIUS: Gran varietat de plats a granel

 botiga al Parc de l’Estació Vella  

Ctra. d'Igualada a Tous
43421 Bellprat
659 31 74 21

cancasellas2016€gmail.com

Av. Catalunya, 1- Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
info@hotel-robert.com

LA POBLA DE CLARAMUNT

HOTEL ROBERT
OBERT TOTS ELS DIES

MENJA SA, MENJA ECO
OFERTA SOPARS DISSABTE NIT, 

GRUPS PRIVATS, LLOC PER DORMIR

Tel. 93 817 83 80 / 630 35 41 54
Ctra. Vilafranca-Igualada km. 15,400

LA FONT DEL BOSC - www.calmaristany.com

Esmorzars de forquilla i ganivet per a grups ciclistes o motards

Salons per banquets

Menú diari i 
cap de setmana

www.cancasellas.es

EquipaBar 
Maquinària d’hostaleria
Compra venda maquinària
Servei Tècnic propi
Bars, restaurants, cuines…

Venda i lloguer 
de maquinària i 

subministrament de 
productes per a 

granissats i orxates

NOVETAT: Granissats de xarops 
concentrats de dotze sabors

C/ Llacuna, 50 – IGUALADA - Tel. i Fax 93 803 67 74 – Mòbil 616 11 23 40 - www.equipabar.com - anoia@equipabar.com

El Cafè del Poble
Montmaneu

Tel. 938092865 / 622155965

Nova direcció

Esmorzars de forquilla i ganivet
Dinar diari

Sopars caps de setmana
Obert de dilluns a diumenge

Dimecres tancat

Carns a la brasa 
Menjars casolans 

Menú diari

Menú especial 
dissabtes 

i diumenges
5primers, 5 segons i 
5 postres a escollir
pa, vi, aigua i cava

15,50 euros
Travessia Sant Valentí, 2  

 Tel. 93 809 62 26
620 886 363

SANT MARTÍ DE TOUS

Sortida nocturna amb la Mancomunitat de BTT de l’Anoia

BTT

El dissabte 22 de juliol, abans 
de les merescudes vacances 

d’estiu, la Mancomunitat de 
BTT de l’Anoia, va organitzar 
la popular i sortida nocturna a 
l’abast de tothom per les contra-

des de la nostra comarca. Qua-
ranta participants ens vam aple-
gar al punt de sortida d’Igualada 
a les 7 de la tarda a l’Hotel Amè-
rica per fer un sopar de germa-
nor amb la llum de les llànties a 
Sant Martí de Tous.

Molt puntualment sortim en 
direcció a Santa Margarida de 
Montbui, Sant Maure. Agafem 
pista fàcil, passem per davant 
d’una empresa molt emblemàtica 
als anys noranta del sector del 
metall: la Caldereria Gil. Anem 
pedalant en mig d’ametllers i oli-
veres fins arribar a la bifurcació 
de La Tossa i el Coll del Guix. A 
la Tossa no hi anem, ja que hi ha 
una forta pujada pel tallafocs. 
Com que es tracta d’una excursió 
fàcil, anem en direcció contrà-
ria. Passem per Cal Perelló, Cal 
Peretó i per trencall de Cal Nieló. 
Abans de passar a l’altra vesant, 
passem per Cal Milà, una casa 
centenària, actualment en reha-
bilitació, més endavant passem 
el trencall que porta a la Fou de 
Cal Milà. Fem pujada fins arri-
bar a Ca l’Elmeua. Passat aquest 
punt, la idea era fer una parada 
al Santuari de la Mare de Déu 

de Sentfores, on l’any 1294 hi va 
ser construïda en el mateix in-
dret una capella romànica. Actu-
alment en Sisquet i el seu fill són 
els que tenen cura del Santuari i 
que sempre estigui en perfectes 
condicions. El temps, però, se’ns 
tira al damunt, ens esperen per 
sopar. 

Passem per davant de la finca 
de La Pedrera fins arribar al Tor-
rent, i forta pujada asfaltada fins 
arribar a Tous. S’hi prepara un 
sopar de veïns al carrer. Nosaltres 
a la nostra. Sopar senzill però 
amb un bon ambient festiu. Mú-
sica en directe on amb el permís 
dels cantants aprofitem el seu 
instrumental per engrescar una 
mica l’ambient i fer una mica de 
xirinola.

A hores petites, pels voltants 
de la una de la nit, fem camí de 
tornada tot i primer encendre els 
llums de les bicicletes. Passem per 

darrera de l’antiga gasolinera 
per anar en direcció a Jorba. Pis-
ta planera, fins arribar a mig ca-
mí del Pla del Magre, molta gent 
(per la forta pendent de baixada) 
opten per baixar a peu. En arri-
bar a Jorba, per l’hora, agafem 
via directa a Igualada.

La propera sortida de la Man-
comunitat serà el dissabte dia 23 
de setembre. Nivell baix. Una sor-
tida que destinarem tot el dia 
per gaudir-lo per les terres del 
Llobregat. Reunió prèvia el dia 
19 de setembre a les 8 del vespre 
a la sala de reunions del Polies-
portiu Les Comes.

Per aquesta i altres informa-
cions relacionades amb les activi-
tats d’aquesta entitat, us podeu 
adreçar a la pàgina web: www.
mancomunitatbtt.net 

Josep Diaz/Mancomunitatbtt
Agrupació Esportiva BTT Anoia
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LES PEL.LÍCULES DE LA 
SETMANA

■ CINEMES MONT-ÀGORA
Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas. 
Divendres a les 18.30 h. Dissabte i diumenge a les 
16.30 h. SALA GRAN.

La Torre oscura. Divendres a les 20.30 h. Dissabte 
i diumenge a les 18.30 h. i 20.30 h. SALA GRAN.

La niebla y la doncella. Divendres a les 18.30 h. 
Dissabte a les 16.30 h. Diumenge a les 16.30 h. i 
18.40 h. SALA PETITA.

Veronica. Divendres, dissabte i diumenge a les 
20.40 h. SALA PETITA.

■ ATENEU CINEMA
El sueño de Gabrielle. Avui dijous a les 20.00 
(versio doblada al castellà). A les 22.00 (versió 
original en francès amb subtítols).

Barry Seal. El traficante. Divendres a les 18.30 i 
21.00 h. Dissabte i diumenge a les 19.00 i 21.30 h. 
Dilluns a les 17.45 h. i dimarts a les 17.00 h.

Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas. Dissabte 
i diumenge a les 17.00 h.

Alemania año cero. Dilluns 18 a les 20.00 h. 
Sessió d’AUGA.

Incerta Glòria. Dijous 21 a les 20.00 h. Sessió de 
CINE CLUB.

■ CASAL DE TOUS
El cartero (y Pablo Neruda). 
Dissabte a les 18.00 h.

Estiu 1993. Dissabte a les 19.45 h. 
i diumenge a les 18.00 h.

Los últimos años del artista: Aftermiage. 
Diumenge a les 19.40 h.

Barry Seal. El traficante. EEUU, 2017. Trhiller. 
Direcció: Doug Liman. Intèrprets: Tom Cruise, 
Domhnall Gleeson, Jayma Mays, Sarah Wright, Jesse 
Plemons, Lola Kirke, Caleb Landry Jones, Benito 
Martinez, Connor Trinneer, E. Roger Mitchell. Basa 
en la vida real de Barry Seal, un expilot que es va 
convertir en un important narcotraficant al cartel 
de Medellín i que va acabar sent reclutat per la CIA 
i el departament d’intel·ligència de la DEA.

Alemania año cero. Alemanya, Itàlia, 1948. 
Drama. Direcció: Roberto Rossellini. Intèrprets: 
Edmund Moeschke, Ernst Pittschau, Barbara Hintz, 
Franz-Otto Krüger, Alexandra Manys, Erich Gühne. 
Edmund, un nen de 12 anys, intenta sobreviure a les 
dures condicions de la postguerra, especialment a 
Berlín, una ciutat completament derruïda després 
de la Segona Guerra Mundial.

 
Incerta Glòria. Espanya 2017. Drama. Direcció: 
Agustí Villaronga. Intèrprets: Terele Pávez, Oriol Pla, 
Juan Diego, Marcel Borràs, Bruno Bergonzini, Luisa 
Gavasa, Fernando Esteso, Núria Prims, Bruna Cusí, 
Mario Alberto Díez, David Bagés, Jorge Usón, Rubén 
Jiménez Sanz. En plena Guerra Civil Espanyola, 
al front d’Aragó, any 1937, Lluís un jove oficial 
republicà destinat a un lloc remot de la zona, coneix 
una enigmàtica vídua de la que se n’enamora.

Los últimos años del artista: Aftermiage. 
Polònia, 2016. Drama. Direcció: Andrzej Wajda. 
Intèrprets: Boguslaw Linda, Aleksandra Justa, 
Bronislawa Zamachowska, Jacek Beler, Mateusz 
Bieryt. Afterimage segueix a un dels artistes més 
importants: Wladyslaw Strzeminski. El títol de la 
pel·lícula fa referència a les imatges remanents, 
a les il·lusions òptiques que continuen apareixent 
sota les parpelles després d’haver mirat un objecte 
que reflexa la llum.

Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas. 
Espanya, 2017. Animació. Direcció: Enrique 
Gato. Tadeo Jones viatja fins a Las Vegas on fan 
la presentació del descobriment d’un papir que 
demostra l’existència del Collar de Midas, el mític 
rei que convertia en or tot allò que tocava. Tadeo 
Jones haurà de rescatar l’arqueòloga Sara Lavroff 
segrestada per un malvat que vol trobar el talismà 
i aconseguir riqueses infinites.

El sueño de Gabrielle. França, Bèlgica, 2017. 
Drama romàntic. Direcció: Nicole Garcia. Intèrprets:  
Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemühl, 
Brigitte Rouan, Victoire Du Bois, Aloïse Sauvage, 
Daniel Para. França. Anys 50. Gabrielle somia a 
trobar l’amor de veritat. Els seus pares l’obliguen 
a casar-se amb José un granger espanyol honrat 
i afectuós. La noia no se l’estima i sent que ha 
estat enterrada viva. Durant la seva estada en 
un balneari en els Alps, Gabrielle coneix a André 
que farà renéixer en ella el desig d’estimar i ser 
estimada.

 
Estiu 1993. Espanya, 2017. Drama. Direcció: Carla 
Simón. Intèrprets: Laia Artigas, Bruna Cusí, David 
Verdaguer, Paula Robles, Paula Blanco, Etna 
Campillo, Jordi Figueras, Dolores Fortis, Titón 
Frauca, Cristina Matas, Berta Pipó, Quimet Pla, 
Fermí Reixach, Isabel Rocatti. Frida, una nena de 
sis anys, afronta el primer estiu de la seva vida amb 
una nova família adoptiva, després de la mort de 
la seva mare. Lluny del seu entorn proper, la nena 
haurà d’adaptar-se a la nova vida.

La niebla y la doncella. Espanya, 2017. Intriga. 
Direcció: Andrés M. Koppel. Intèrprets: Quim 
Gutiérrez, Verónica Echegui, Aura Garrido, 
Roberto Álamo, Marian Álvarez, Paola Bontempi, 
Sanny van Heteren, Isak Férriz, Cristóbal 
Pinto,  Santi López, Quique Medina, Beneharo 
Hernández. Al sergent Bevilaqua, de la Guàrdia 
Civili, li encarreguen la investigació de la mort 
d’una jove. Tot apuntava a un polític de renom, 
absolt tot i l’aparent evidències a les primeres 
proves. El sergent i el seu cap intentaran resoldre 
el cas procurant no aixecar sospites en reobrir un 
cas que es donava per tancat.

Veronica. Espanya, 2017. Terror. Direcció: 
Paco Plaza. Intèrprets: Sandra Escacena, Bruna 
González, Claudia Placer, Iván Chavero, Ana 
Torrent, Consuelo Trujillo, Sonia Almarcha, 
Maru Valdivielso. Inspirada en uns història real. 
Després de fer una uija amb unes amigues, una 
adolescents és assetjada per aterradores presències 
sobrenaturals que amenacen amb fer mal a tota la 
seva família.




