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El Campionat de 
Catalunya d’enduro, 
diumenge rodarà per 
la comarca

Pàg. 21

A Bellprat, Diada de 
castelleres

Pàg. 16

10a Mostra 
d’Embotits i Vins 
d’Altura de la 
Llacuna

Pàg. 15

Al Teatre Municipal 
l’Ateneu, espectacle 
de dansa Oskara amb 
Kukai Dantza

Pàg. 15

A Capellades 
concert de sardanes 
i música de cobla 
amb la Cobla 
Almogavarenca

Pàg. 13

Espectacle d’òpera 
i sarsuela “Passió 
Lírica”, als Hostalets

Pàg. 14

Projecció del film La 
llum d’Elna, a Can 
Papasseit

Pàg. 10

A Capellades i 
Igualada, diumenge 
dia 15, homenatge al 
president Companys

Pàg. 13 i 14

A Calaf, teatre 
familiar amb “36 
Polzades”

Pàg. 14

Lydia Pulido, David Cano i Álex Varea, els 
millors esportistes de Montbui

La sala gran de l’espai cultural Mont-Àgora va acollir, dissabte al vespre, la Gala de l’Esport que arribava a la seva 29a edició, i en la que es van lliurar 
nombrosos reconeixements a entitats, esportistes i activitats del municipi. La gala va ser llarga per la gran quantitat de mencions però va resultar 

ben amenitzada pels presentadors. Finalment es va determinar com a millors esportistes a Lydia Pulido com a escolar, David Cano com a local i Álex 
Varea com a forani.   Pàg. 21

Vilanova del Camí recupera la Festa de 
l’Esport i celebra la 23a edició

Després d’uns anys sense celebrar-la, Vilanova del Camí recupera la Festa de l’Esport i ho fa en la seva 23a edició. La gala d’enguany es va fer a Can 
Papasseit i va ser participada per 400 persones vinculades a l’esport vilanoví. Les distincions i reconeixements van ser molt nombroses i d’entre els 

finalistes, vuit homes i sis dones, es van proclamar com els millors esportistes vilanovins a Roger Bars i Laura Martínez.   Pàg. 23

La Trobada de puntaires 
enceta les festes del barri de 
la Font Vella

Diumenge al matí els carrers del barri de la Font Vella d’Igualada van 
acollir la tradicional trobada de puntaires de la que se’n celebrava la 

27a edició. Les participants van estar treballant als seus coixins fent encu-
riosir els ciutadans que passejaven. Aquests propers dies el barri celebra 
el gruix d’actes del programa festiu.  Pàg. 14

El grup de Ca n’Aguilera, 
100 anys fent teatre

El Grup de Teatre de Ca n’Aguilera va tancar diumenge els actes del 
centenari de l’entitat. L’acte de cloenda va ser un dinar de germanor 

i va comptar amb la participació d’una munió de persones relacionades 
amb el grup.  

Al llarg d’aquest any del centenari el grup ha presentat a la ciutada-
nia una desena d’espectacles al teatre del Jardí.   Pàg. 4
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FARMÀCIES DE TORN
Obertes des de les 9 del matí a les 9 del matí de l’ende-
mà. A partir de les 12 de la nit caldrà adreçar-se, amb la 
recepta corresponent, a la Policia Local.

Avui dimecres, dia 11 d’octubre: Torelló, 
Pg. Verdaguer, 82.
Dia 12: Bausili, Born, 23 (9-22 h) i Adzet, 
Av. Barcelona, 9 (22-9 h).
Dia 13: Secanell, Òdena, 84.
Dia 14: Miserachs, Rbla. Nova, 1
Dia 15: Bausili, Born, 23.
Dia 16: Casas Verdés, Soledat, 119.
Dia 17: Pilar, c/ Comarca - Mestre Montaner.
Dia 18: Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 25.
Dia 19: Pagès, Pau Muntades, 54.
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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

Comença el judici per la mort 
del jove Gabriel Pérez amb la 
declaració dels metges

IGUALADA

Als Jutjats d’Igualada, aquest 
dijous 5 d’octubre, va comen-

çar el judici per la mort del jove 
igualadí Gabriel Pérez per una 
apendicitis mal diagnosticada a 
l’hospital de la ciutat. Pel cas estan 
citats a declarar set metges com a 
investigats i en aquesta primera 
jornada del judici en van declarar 
quatre. Els altres tres ho faran el 
dia 26. Són dos metges d’urgènci-
es, dos cirurgians, un anestesista 
i dos metges residents. La família 
ha obert, contra ells, una causa 
per homicidi imprudent i també 
demana que el Consorci Sanitari 
de l’Anoia, format al 60% per la 
Generalitat, el 30% per l’Ajunta-
ment i el 10% pel Consell Comar-
cal, respongui com a responsable 
civil subsidiari.

El judici havia de començar al 
mes de febrer però finalment s’ha 
endarrerit fins aquest octubre, un 
any després de la mort de Gabri-
el Pérez, que es va produir el 22 
d’agost. Pérez va arribar a anar 

fins a tres vegades a urgències a 
l’Hospital d’Igualada amb molt mal 
de panxa, en el que va acabar ser 
una apendicitis que va derivar en 
peritonitis. Segons l’informe que 
va fer públic el Departament de sa-
lut, una cadena d’errors en l’aten-
ció a urgències i al quiròfan on va 
ser operat van provocar la mort 
del jove.

La família de Gabriel Pérez de-
mana que s’aclareixin les respon-
sabilitats i què va passar el més 
aviat possible i que el judici no 
s’eternitzi. Luis Pérez qüestiona els 
protocols que es van fer servir en 
l’atenció del seu fill quan va anar 
fins a tres vegades a urgències de 
l’hospital d’Igualada amb molt mal 
de panxa i les dues primeres va ser 
tornat a casa.

En aquest primer dia de judici, 
diverses persones es van concen-
trar durant tot el matí a l’exterior 
dels jutjats en suport a la família 
de Gabriel Pérez i demanant justí-
cia. El procés es fa per la via penal.

Acaba la 26a Setmana de la Gent gran amb el 
dinar dels avis
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Montbui va finalitzar diumen-
ge la Setmana de la Gent Gran 

amb el 26è Dinar dels Avis i les Àvies 
de Montbui. Més de 500 persones 
es van aplegar al Pavelló de Mont-
aQua, on es va organitzar aquest 
dinar de gala, que va ser un mag-
nífic colofó a dues setmanes plenes 
d’activitats per a la gent gran del 
municipi.

A la part final del dinar es van 
fer els diferents homenatges i reco-
neixements. Es va fer un reconeixe-
ment a la parella del Nucli Urbà for-
mada per Valeriano Ágreda Garcia 
i per Agustina Gloria Casas Zúnica. 
A continuació es va homenatjar a la 
parella d’avis del Nucli Antic forma-
da per Enric Vives Gumà i per Ma-
ria Eloy Domènech. Se’ls van lliurar 
sengles plaques commemoratives i 
rams de flors.

A continuació es va fer el lliu-
rament de les distincions als ma-
trimonis i parelles que compleixen 
enguany 50 anys de casats. Es va fer 
aquest reconeixement als matrimo-
nis formats per Francisco Aguilera i 
Juana Lobato; també a Josep Riba i 
Consol Viñals i a Eugenio Romera i a 
Antonia Hortal.

Durant la gala es va retre home-
natge a Joan Luque Ortega, un dels 
directius més importants de l’Associ-
ació de la Gent Gran, que celebrava 
diumenge el seu vuitantè aniversari. 

També es van lliurar sengles ob-
sequis a la Pubilla Alexandra Dome-
ne i a les Dames d’Honor Marina 
Rovira i Laia Moyes per part de la 
Junta del Casal. També l’entitat “Ar-

tesanas de Corazón” va lliurar un 
petit reconeixement a la regidora 
Aurora Fernández.

Va cloure l’acte amb els parla-
ments del president de l’Associació 
de la Gent Gran Joan Compte i amb 
l’alcalde Teo Romero. Joan Compte 
va destacar “el suport de totes les 
persones que col·laboren amb les 
activitats que organitza el Casal”, i 
especialment va tenir paraules de 
lloança per a la “Fundació La Caixa, 
que sempre col·labora amb nosal-
tres i que ens dóna un suport molt 
important en el nostre funciona-
ment com a associació”. 

De la seva banda, l’Alcalde Teo 
Romero va començar la seva in-
tervenció adreçant unes paraules 
d’agraïment per a totes les perso-
nes, entitats i institucions que treba-
llen diàriament i colze a colze amb 
la Gent Gran de Montbui i també 
amb els serveis per a les persones 
del municipi.

El batlle també va lloar les pare-

lles homenatjades i les seves famílies 
presents a la gala. Romero va des-
tacar que “Montbui treballa per-
què la Gent Gran tingui els millors 
serveis possibles, i amb uns preus 
assequibles per a tothom. Volem 
uns avis actius, que puguin fer acti-
vitats i mantenir-se participatius” . 
L’Alcalde va finalitzar el seu discurs 
recordant que “les persones de la 
gent gran de Montbui sou exem-
ple per a tots. Teniu l’experiència 
d’haver superat i haver viscut altres 
èpoques, sovint gens fàcils”. L’Al-
calde va cloure el seu parlament 
fent una crida “a la convivència, un 
concepte que sempre hem defensat 
i que defensarem des de Montbui. 
No volem tornar a altres èpoques 
de silenci, por i crispació. Defensem 
entre tots aquest bé tan preuat que 
és la convivència. Vostès, des de la 
seva experiència, posin el seu gra-
net de sorra moderant els impulsos 
dels més joves”.
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Cloenda del centenari del Grup de Teatre de 
Ca n’Aguilera

PIERA

El passat diumenge dia 8 d’octu-
bre, es va celebrar el darrer acte 

del centenari del Grup de Teatre 
de Ca n’Aguilera. Un dinar de ger-
manor va servir de cloenda de tota 
una programació d’activitats que 
ha comptat amb la participació de 
128 actors i actrius. Aquesta xifra 
inclou els membres de l’associa-
ció, els dels quatre grups amateurs 
convidats i els dos que van parti-
cipar en una trobada amb profes-

sionals: l’Elisabet Vallès i el Jacob 
Torres.

Al llarg d’aquest any 2017, s’han 
presentat a la ciutadania una dese-
na d’espectacles al teatre del Jardí 
amb una mitjana d’espectadors de 
185 persones. A més dels actors i 
actrius que formen part dels diver-
sos grups de l’entitat, també s’ha 
comptat amb la col·laboració d’una 
trentena de persones, entre direc-
tors, regidors, tècnics de so i llum, 
tramoies, maquilladores, tècnics de 

comunicació i voluntaris, que han 
format part de la comissió organit-
zadora del centenari. 

Al dinar de germanor hi van ser 
presents, entre d’altres, l’alcalde, 
Josep Llopart, i el regidor de Cultu-
ra, Josep Maria Rosell. En els seus 
parlaments, tots dos van coincidir 
en felicitar l’associació pels seus 100 
anys d’història i en agrair la seva 
tasca a totes les persones, segons 
paraules de Josep Maria Rosell, que 
“feu del teatre la vostra passió, que 
hi poseu hores, que hi poseu feina, 
que hi poseu il·lusió, i que treba-
lleu perquè el Grup de Teatre de Ca 
n’Aguilera sigui actiu, tingui més vi-
talitat que mai i és nodreixi de joves 
que n’asseguren la continuïtat·. 

Durant els seus cent anys, han 
estat molts els actors i actrius que 
han passat per l’entitat així com les 
obres representades. Només se’n té 
constància, però, des de 1945. Des 
d’aquest any i fins a l’actualitat, es 
xifren en 320 les persones que han 
passat pel grup de teatre i en 97 les 
obres que s’han ofert a la ciutada-
nia i que es poden consultar en el 
document adjunt. 

Festa d’homenatge a 
Gregorio Grados

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dissabte passat va tenir lloc la 
festa d’homenatge a Gregorio 

Grados, popularment conegut per 
tothom com “Goyo”, el conser-
ge de l’escola Antoni Gaudí des 
de fa més de 30 anys i una de les 
persones més estimades per dife-
rents generacions de montbuiencs 

i montbuienques que van estudi-
ar en aquest centre. Ara el Goyo 
s’ha jubilat i des de l’escola Antoni 
Gaudí i l’AMPA van voler retre-li 
un destacat homenatge. Gregorio 
Grados va rebre aquest reconeixe-
ment en un sopar celebrat dissabte 
passat en el decurs del qual es va 
projectar un vídeo d’homenatge 
i també des dels diferents àmbits 
educatius se li va voler agrair la 
tasca realitzada, la qual va superar 
en molts casos la vessant estricta-
ment professional. 

En Goyo ha estat una persona 
que ha sabut transmetre en tot 
moment humanitat i valors als in-
fants i que ha estat molt més que 
el conserge de l’escola. Ha estat 
un referent per als alumnes i ha 
deixat petjada en diferents gene-
racions de montbuiencs.

Manifestació per la unitat 
d’Espanya a Igualada i Montbui

COMARCA

Amb el lema “Per la unitat d’Es-
panya i del poble català”, una 

manifestació va recórrer els carrers 
d’Igualada fins arribar davant la 
caserna de la Guàrdia Civil aquest 
divendres 6 d’octubre al vespre. Els 
manifestants van entonar càntics a 
favor de la unitat de l’Estat i tam-
bé contra el president de la Gene-
ralitat, Carles Puigdemont.

Amb banderes catalanes i es-
panyoles, la marxa va sortir de la 
plaça de l’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui i va arribar 
a Igualada tot pujant pel carrer de 
Prat de la Riba passant per davant 
de la comissaria de la Policia Na-
cional i seguint amunt per l’avin-
guda Balmes fins arribar al carrer 
Comarca, on hi ha la caserna de la 
Guàrdia Civil.

Matinal intergeneracional al 
municipi

JORBA

Una cinquantena de persones 
entre néts, avis i pares assisti-

ren el passat diumenge 8 d’octu-
bre a la sala de teatre del cafè de 
Jorba per tal de gaudir de l’obra 
“Projecte A.V.I.”, a càrrec dels Far-
rés Brothers, companyia de teatre 
creada al 2002.

Petits i grans no van retirar en 
cap moment els ulls de l’escena-
ri per tal de no perdre el fil de 
l’apassionant relat que amb ajuda 
d’excel·lents titelles els Farrés Brot-
hers van anar desgranant, des de 

punts de vista inusuals, de forma 
original i no moralitzant. Una his-
tòria amb els avis de protagonistes 
i un reclam per tal de que no dei-
xin mai d’explicar contes als néts.

La matinal intergeneracional, 
organitzada per l’Ajuntament des 
de les regidories de Benestar social 
i de Cultura, i amb la complicitat 
de l’Associació de la gent gran de 
Jorba, va aconseguir el seu objec-
tiu: apropar les diferents genera-
cions jorbenques sota el paraigua 
cultural.

Tastet de Cultura Popular a la Residència

CAPELLADES

Aquest diumenge s’ha viscut un 
nou Tastet de Cultura Popu-

lar a la Residència de Capellades. 
L’acte va començar amb els parla-
ments de la directora del centre, 
Eva Chaparro, qui va agrair aques-
ta proposta que permet als avis i 
àvies gaudir de les entitats capella-

dines, sense sortir del centre.
Per la seva banda el regidor 

d’Acció Social, Salvador Vives, va 
explicar al públic assistent com des 
de l’Ajuntament es té cura de les 
persones grans, dedicant atenció a 
la Residència. Vives va explicar com 
en el darrer any s’ha aconseguit 
“duplicar el nombre de places pú-

bliques, ja que abans eren el 30% 
i ara són el 74%.”En el seu parla-
ment, Vives també va reconèixer la 
importància de les persones volun-
tàries en dia a dia de la Residència.

Primer van ballar els Capgros-
sos de Capellades el Ball Pla. Se-
guidament els qui van ballar van 
ser els membres de l’Esbart Dansot. 
Tot amb l’acompanyament de la 
Banda de l’Escola de Música de Ca-
pellades.

Els Falcons, van fer tres figures 
diferents, abans de donar pas als 
Gegantets i als Gegants de Cape-
llades.

La celebració va acabar amb 
tothom, entitats, residents i famili-
ars ballant al ritme de la Banda de 
l’Escola de Música.

Celebrat el bingo de tardor de l’Associació 
per a l’Oci de la Gent Gran
LA POBLA DE CLARAMUNT

El bingo de tardor de l’Asso-
ciació per a l’Oci de la Gent 

Gran va aplegar, el dimecres 4 
d’octubre a la tarda al Teatre Jar-
dí, una cinquantena de pobla-
tans i poblatanes. L’activitat va 
comptar amb la col·laboració de 
la regidoria de Benestar Social de 
l’Ajuntament.

Es van cantar cinc bingos 
i els guanyadors van ser: Antò-
nia Cruz, Teresa Casadó, Amparo 
Pérez, Benet Soteras i Teresa Vi-
ves. Els obsequis, cedits per l’en-
titat organitzadora, eren paneres 

amb diferents productes alimen-
taris i l’últim, un pernil. A més de 

jugar al bingo, els assistents van 
poder berenar. 

El Castell de Claramunt a les Jornades 
Europees del Patrimoni
LA POBLA DE CLARAMUNT

Més d’un centenar de perso-
nes van visitar, el cap de set-

mana del 7 i 8 d’octubre, el Cas-
tell de Claramunt amb motiu de les 
Jornades Europees del Patrimoni 
(JEP). La fortalesa va participar en 
aquestes jornades, que van arribar 
a la vint-i-sisena edició, amb la visita 

guiada gratuïta. 
En total, el castell va rebre 105 

visitants, 40 el dissabte i 65, el diu-
menge. L’activitat la van organitzar, 
conjuntament, l’Agència Catalana 
del Patrimoni Cultural del departa-
ment de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya i la regidoria de Cultu-
ra de l’Ajuntament.

Les JEP són la festa del patrimo-
ni i els diferents municipis i entitats 
organitzen un seguit d’activitats 
gratuïtes per a tots els públics: vi-
sites guiades, representacions tea-
trals, concerts, exposicions, etc. En-
guany es va poder gaudir de més de 
350 propostes. La iniciativa la va im-
pulsar, el 1991, el Consell d’Europa. 
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SERVEIS    

CONTACTE    

 

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

Salvador Serra ha fet ja la primera setmana 
del Camí Solidari de Càritas
IGUALADA

El diumenge 1 d’octubre l’igua-
ladí Salvador Serra va sortir des 

de la Plaça del Ajuntament d’Igua-
lada, després d’haver votat acom-
panyat de la família i d’un grup 
d’amics amb qui va fer camí fins 
a Capellades, on va emprendre el 
camí en solitari fins a Vilafranca 
seguint fins a Vilanova i la Geltrú 
on va trobar el Mediterrani. Ser-
ra va seguir la línia de mar fins a 
Vinaròs cobrint un total de 232 
km. en el què va ser la primera set-
mana del Camí Solidari de Càritas.

En el transcurs dels dies comen-
ta Salvador Serra “he trobat molt 
bona acollida tant en famílies com 
en locals de Càritas que m’han do-
nat acollida per menjar i dormir”.

Fins a Miami Platja tot el recor-
regut va resultar molt pla i en en-
davant es va trobar amb un recor-

regut per la costa amb uns corriols 
molt durs fins l’Ampolla on el camí 
va tornar a ser planer. 

En aquesta primera setmana 
de camí ja ha pogut recollir 155 

euros destinats al Camí Solidari.
Un cop més recordem el nú-

mero de compte on es poden fer 
aportacions a partir de cinc euros: 
ES47 2100 0001 0702 0022 1597.

Les obres del carrer Abat Muntadas, a bon ritme
CAPELLADES

La Brigada d’Obres de l’Ajunta-
ment de Capellades està tre-

ballant a la cantonada del carrer 
Abat Muntadas, on el paviment 
estava cedint. 

Un cop obert el vial s’ha pro-
cedit a substituir els tubs d’aigua 
per uns de nou de polietilè d’alta 

densitat, també s’ha instal·lat en 
previsió els tubs per a les xarxes 
de telecomunicació i s’ha refet 
part de la xarxa d’aigua. Un cop 
finalitzada aquesta actuació s’ha 
procedit a formigonar el tram 
que actualment s’està endurint.

La propera actuació prevista 
és a la vorera on s’ha de refer el 

tram per adaptar-ho a les perso-
nes amb mobilitat reduïda.

S’espera que a finals d’aquest 
mes d’octubre es pugui reobrir el 
carrer i tornar a la normalitat la 
circulació de vehicles, ja que ara 
els cotxes no poden circular per 
aquest tram.

Obres d’ampliació i millora 
d’un tram de la BV-2134

LA TORRE DE CLARAMUNT

L’Ajuntament de la Torre de 
Claramunt, amb finançament 

parcial de la Diputació de Barce-
lona, ha començat les obres d’am-
pliació i millora del tram de la car-
retera BV-2134  que porta fins a 
Capellades, des del punt on surt 
del nucli, a l’altura del bar Ponde-
rosa, fins al barri Serra Burgès.

Els treballs tenen una 
durada prevista de 3 
mesos i un import de 
386.000 euros

L’actual calçada de la carrete-
ra s’ampliarà un metre i la vorera 
s’ampliarà a 3’5m amplada per fa-
cilitar la mobilitat. També s’hi farà 

una zona de pas de serveis d’ai-
gües pluvials i serveis tècnics d’1’5 
metres d’ample, amb un tracta-
ment per tal que sigui transitable a 
peu o en bicicleta. 

En aquest tram també s’hi pre-
veu la instal·lació d’un rètol de 
benvinguda al poble i el subminis-
trament de 33 arbres. 

L’alcalde de la Torre, Jaume Ri-
ba, explica que l’objectiu és digni-
ficar aquest tram convertint-lo en 
una zona més integrada al munici-
pi i facilitar l’accés amb més espai 
per als vianants.

Les obres de la BV-2134 van co-
mençar el 18 de setembre i tenen 
prevista una durada de 3 mesos, 
amb un import d’adjudicació de 
386.000 euros.
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Es presentà a Barcelona el llibre “Estimats 
fills” de Lleonard del Rio

El poeta Lleonard del Rio Cam-
pmajó va presentar dimecres 

passat dia 4, a la llibreria Alibri de 
Barcelona, la segona edició del seu 
darrer poemari “Estimats fills”. A 
l’acte hi assistiren diversos iguala-
dins forans i altres amics.

Conduït pel seu mateix fill Lle-
onard, la vetllada s’inicià amb la 
intervenció d’Amàlia Sanchís, di-
rectora de Parnass Edicions. Tot 
seguit l’autor va comentar entre 
d’altres coses «procuro que la me-
va poesia sigui propera, positiva, 
entenedora i tingui un llenguatge 
noble que ajudi a elevar el nivell 

cultural, per fer del nostre vocabu-
lari una eina viva, que ens empenyi 
a enriquir els valors fonamentals 
de la llengua catalana».

La prologuista i bibliotecària 
M. Teresa Miret, va fer una anàlisi 
del llibre amb una encertada in-
tervenció, falcada amb la lectura 
d’una selecció de poesies d’“Es-
timats fills” a càrrec de la rapso-
de Maria Santfores Salla. Miret, 
finalitzà dient: «Així, doncs, acabo 
aquesta presentació insistint en la 
idea que el Lleonard ens ofereix 
--als seus fills i a tots nosaltres-- 
uns poemes que ara ja no són del 

tot seus. Cadascun de nosaltres hi 
trobarà un sentit potser diferent 
o hi observarà detalls que a una 
altra persona passaran desaper-
cebuts. Aquest és un dels petits 
miracles de la poesia: la possibilitat 
de personalitzar-la i fer-la nostra. 
Tanmateix, és ben segur que tots 
coincidirem a pensar que els versos 
d’aquest poeta igualadí són obser-
vadors, detallistes, vitals, positius i 
optimistes. I això, li ho agraïm.»

Va cloure la sessió el regidor de 
Cultura de l’Ajuntament d’Iguala-
da Pere Camps, que feu referència 
als moments històrics i transcen-
dents que estem vivint, convulsos, 
plens d’incògnites però d’esperan-
ça. I afegí «És l’art, la bellesa, la 
cultura amb tot el seu ventall, en 
definitiva l’aliment de l’ànima que 
sempre ens ajudarà a ser una mica 
més feliços, malgrat tot.»

«Algú va dir que tenim tantes 
vides com llibres llegim, i amb la 
poesia d’en Lleonard, que és l’es-
sència de la paraula escrita, ens 
hi aboquem amb bocins de vida, i 
la bellesa del seu relat ens el fem 
nostre.»

Presentació d’«Estimats fills» a la Llibreria Alibri de Barcelona. 
(Foto: Alfons Ferrer)

La pregària per la pau a Catalunya omple de 
gom a gom Santa Maria

IGUALADA

La iniciativa de fer una pregària 
per la pau al Sant Crist d’Iguala-

da va desbordar les previsions i va 
omplir la Basílica de Santa Maria. 
Centenars de fidels van omplir el 
temple i van obligar que l’acte, 
inicialment previst a la seva cape-
lla del Sant Crist, es traslladés a 
l’altar major i obligués a moure la 
Imatge.

Prèviament a la pregària, es va 
celebrar la missa per la justícia i 
per la pau. En la seva homilia Mn. 
Xavier Bisbal, rector i moderador, 
va recordar “que venim a l’esglé-
sia, per buscar la pau. No per exci-
tar-nos més, tot el contrari d’això. 
Per asserenar-nos, per agafar aire, 
per fer una parada, per oxigenar i 

pacificar el nostre interior perquè 
ens faci instruments de pau al nos-
tre món”. I va demanar “fraterni-
tat, perdó, tranquil·litat, intentar 
pensar abans de parlar, evitar ba-
ralles, diàleg i compassió”.

La pregària pública al Sant 
Crist, acompanyada amb els cants 
del grup Laude, va ser introduïda 
amb aquestes paraules: “avui ens 
reunim per pregar conjuntament 
davant la imatge del Sant Crist 
d’Igualada, Jesús Crucificat, per la 
pau a Catalunya: perquè no hi hagi 
més violència, ni física ni verbal, i 
perquè hi hagi respecte i concòrdia 
entre tots els igualadins i tots els 
catalans, pensem com pensem, de-
fensem el que defensem. I aquest 
és el propòsit. En moments d’an-

goixa i en algunes necessitats pú-
bliques, els igualadins sempre hem 
acudit al Sant Crist. Durant segles, 
en sequeres, invasions militars, en 
epidèmies i conflictes civils hem 
acudit a Déu per mitjà d’aques-
ta Imatge, que va mostrar-nos un 
prodigi d’amor, va suar sang enmig 
d’una situació difícil, una gran epi-
dèmia, el 20 d’abril de 1590”.

Després en l’oració es va dema-
nar al Sant Crist “mireu els igua-
ladins i els catalans, angoixats pel 
perill de la violència i que viuen 
amb inquietud els esdeveniments 
del present. Consoleu als que so-
freixen, inspireu les decisions dels 
que governen, toqueu el cor dels 
qui tenen instints de violència, que 
miren als altres amb sospita i obli-
den que tots som germans”.

A continuació els priors del 
Sant Crist van llegir una sèrie de 
textos, intercalats amb cants, de 
Sant Pau, el Papa Francesc, el bis-
be de Vic, els Abats de Catalunya, 
el Doctor Torras i Bages, Armand 
Puig i el nobel de pau Oscar Arias.

Després de les pregàries dels 
fidels i de la pregària de la pau de 
Sant Francesc d’Assís, la llarga cor-
rua de fidels va procedir a l’ado-
ració de la Imatge, un fet extra-
ordinari en aquestes dates degut 
als moments històrics que ens toca 
viure.

El Concurs de Teatre Amateur s’estrena 
amb èxit
PIERA

El dissabte 30 de setembre es 
va donar el tret de sortida a la 

41a edició del Concurs de Teatre 
Amateur Vila de Piera. La compa-
nyia Increixendo, de Sant Gregori, 
va ser l’encarregada d’obrir aquest 
certamen que, fins al proper mes 
de desembre, portarà fins a Piera a 
grups de teatre d’arreu del territori 
català. Com ja és habitual, l’assis-
tència va ser bona i molts pierencs 

es van apropar al Teatre Foment de 
Piera per gaudir de la representació. 

Dissabte passat, va actuar al ma-
teix escenari el Grup de Teatre Fila-
garsa, de Molins de Rei, amb l’obra 
“Escac Doble”. 

El preu de l’entrada per a cada 
sessió és de 6 euros, però s’ofereix 
la possibilitat d’adquirir un abona-
ment per poder gaudir de totes les 
obres del concurs a un preu de 50 
euros.

Treballs de manteniment i 
millora al municipi
VILANOVA DEL CAMÍ

La brigada municipal està fent 
aquests dies obres de millora 

a diferents parcs del municipi. El 
regidor d’Obres i Serveis Munici-
pals, Manuel Ocaña, explica que 
“són tasques que formen part 
d’un pla anual per anar mante-
nint i millorant els espais públics 
prestant especial atenció a les 
places i els parcs on hi ha espais 
de jocs per a la mainada”.

Recentment, explica Ocaña, 
s’ha actuat en la plaça Beren-
guer de Montbui i a la plaça de 
la Font de l’Escut per reparar la 
tanca perimetral i la porta. També 
s’ha reparat el joc de corda i s’ha 
reposat diferents materials a la 
plaça de la Lluna on també s’ha 
reparat la porta d’accés. 

A la plaça de la Pilota, s’ha 
fet l’arranjament de la porta que 

està trencada i a la plaça del Mer-
cat, els treballs han consistit en la 
substitució d’alguns llistons de la 
tanca perimetral i la reposició de 
la sorra del parc.

S’instal·la una 
marquesina davant 
AMMA

Ocaña també explica que du-
rant les darreres setmanes s’han 
fet altres millores com repintar 
les grades del camp de futbol des-
prés que alguns usuaris donessin 
un toc d’alerta davant relliscades 
perilloses. 

“Responent també a una de-
manda ciutadana”, afirma el re-
gidor Manuel Ocaña, que s’ha 
d’instal·lat una marquesina da-
vant la residència i centre de dia 
AMMA.

Ajuts econòmics a famílies 
afectades per la celiaquia

VILANOVA DEL CAMÍ

L’Ajuntament va notificar el 27 
de setembre, la resolució de les 

ajudes per a les persones afectades 
per la malaltia celíaca, intoleràn-
cia o al·lèrgia al gluten. Aquest 
any s’han presentat 20 sol·licituds 
que han estat admeses per complir 
amb tots els requisits que es dema-
naven i, per tant, es doblen les aju-
des que es van atorgar l’any pas-
sat. En total s’han repartit 4.200 
euros. 

La regidora de Serveis Perso-
nals, Salut i Consum, Sílvia Cáceres 

es va mostrar molt satisfeta perquè 
“la xifra de beneficiaris s’ha do-
blat respecte de la primera edició, 
amb l’afegit que una de les famí-
lies té dues persones afectades per 
aquesta malaltia”. 

La iniciativa ha despertat 
interès en altres 
municipis

La iniciativa de Vilanova del 
Camí ha despertat l’interès d’altres 
ajuntaments, que segons explica la 
regidora Sílvia Cáceres, “ens han 
trucat per demanar-nos informa-
ció”.

“La voluntat de l’Ajuntament 
és continuar treballant perquè 
aquestes xifres puguin seguir 
creixent en properes edicions”, 
assegura la regidora, qui també 
ha avançat que estan dissenyant 
altres línies de actuació que impli-
carien altres regidories com la de 
Promoció Econòmica, des d’on es 
podrien programar, per exemple, 
jornades o tallers sobre la manipu-
lació dels aliments.

Tapa guanyadora del 
Vilashopping 2017

VILANOVA DEL CAMÍ
“L’ou de guatlla sobre llit de 

patata fregida amb ceba i xistor-
ra” ha estat la tapa guanyadora 
d’aquesta edició del Vilashop-
ping. La va presentar Mari Carmen 
Peláez de la Carnisseria i Xarcuteria 
Mari Carmen, un establiment del 
Mercat Municipal, que rebia el pre-
mi de mans de l’alcaldessa, Noemí 
Trucharte i del regidor de Promoció 
Econòmica, Francisco Palacios.

El regidor Francisco Palacios, 
que va formar part del Jurat, ha 

destacat la gran qualitat dels pro-
ductes utilitzats en l’elaboració de 
les tapes, “un fet que s’ha traduït 
en tapes no massa avantguardistes 
però molt bones”, assegura.

L’alcaldessa Noemí Trucharte, 
que també va tastar totes les ta-
pes, coincideix amb Palacios, “to-
tes eren molt bones però crec que 
Mari Carmen va saber escollir els 
productes i combinar-los de ma-
nera que el resultat en boca era 
espectacular”. 
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El xef David Andrés, a la 
llista Forbes España
Aquest mes d’octubre, la revista 

Forbes España ha elaborat la 
llista 30 Under 30, que distingeix 
els joves més innovadors i inspira-
dors d’Espanya, menors de 30 anys. 
En ella hi consta el xef igualadí 
David Andrés. 

La setmana passada, els dies 
4 i 5 d’octubre, Madrid va acollir 
dos actes on hi participà el David. 

D’una banda, per dimecres estava 
previst un sopar amb l’exambaixa-
dor d’Estats Units, James Cortos, i 
de l’altra, l’endemà dijous hi havia 
programada una sèrie de debats i 
taules rodones amb els membres 
de la llista i el David va participar a 
la taula rodona “¿Se puede conse-
guir éxito comercial sin sacrificar el 
componente artístico?.

545 participants a la Marató de donació de sang

IGUALADA

Cinc-centes quaranta-cinc per-
sones es van acostar al Teatre 

Municipal de l’Ateneu per donar 
sang durant la Marató celebrada el 
dissabte 30 de setembre, de 10 a 22 
h, a Igualada. D’aquestes 545, 491 
es van fer efectives i la resta, 52 en 
total, varen ser oferiments de perso-
nes que en aquell moment no varen 
poder donar sang.

Aquesta campanya es valora 
per l’organització com un èxit per 
aconseguir les previsions, i per l’al-
ta participació de gent jove i de 

nous donants. Durant tota la jorna-
da es varen poder portar a terme la 
majoria d’activitats menys les que 
tenien lloc a l’exterior durant la 
pluja de la tarda. A les 11 la cerca-
vila de la Marató! Els Petits Diables 
d’Igualada i l’Ass. Esportiva Hoquei 
Línia Igualada!, l’actuació de dansa 
(Companyia de Dansa Espai d’Arts), 
l’actuació de dansa (Estudi de Dan-
sa i Expressió Dell’arte), les passe-
jades amb carro de cavalls per a la 
mainada (Antic Gremi de Traginers) 
i a l’actuació de dansa de l’escola 
Sweet India.

Com sempre es va comptar amb 
el suport en l’organització de les 
Dones de les tardes dels dimecres.

Cal destacar la important col·la-
boració de forns de pa, restaurants, 
establiments de menjar preparat i 
d’altres que amb la seva col·labo-
ració varen convertir el refrigeri 
amb un autèntic atractiu (El bon 
Tast-Pastisseria, els Fogons, Fidel 
Serra, Forn Alemany, Forn de pa 
Jaume i Vicenç, pa pastisseria i de-
gustació Les Comes, Pastisseria Pla, 
Restaurant Braseria Racó del Tra-
giner, Torres precuinats, Restaurant 
Cal Jaume, Pizzeria Munich).

També la habitual xocolatada 
feta pels veïns del Sant Crist, l’obse-
qui de vals de pàrquing i el sorteig 
d’un televisor, per gentilesa de La 
Mútua. Durant la Marató el Banc de 
Sang i Teixits va poder aprofitar per 
fer difusió de la donació de plasma 
i aconseguir motivar a donants per 
les properes campanyes.

La Vil·la Romana de l’Espelt 
presenta els seus nous 
elements interpretatius

ÒDENA

Aquest diumenge, 8 d’octu-
bre, la Vil·la Romana de l’Es-

pelt ha acollit la presentació dels 
seus nous elements interpretatius i 
d’adequació del jaciment, que han 
estat possibles gràcies a una sub-
venció de la Diputació de Barcelo-
na. Amb la presència dels alcaldes 
d’Igualada i Òdena, Marc Castells 
i Francisco Guisado, i regidors dels 
dos consistoris, els assistents han 
fet una visita guiada al jaciment 

encapçalada per Xavier Bermúdez, 
l’arqueòleg responsable del segui-
ment de totes les actuacions efec-
tuades. La jornada ha finalitzat al 
Museu de la Pell d’Igualada, on 
s’ha pogut visitar l’exposició dels 
objectes més significatius trobats 
fins ara a la Vil·la i s’han visionat 
les propostes de recreació virtual. 
Aquest acte s’emmarcava en les 
Jornades Europees de Patrimoni 
2017.

L’Anoia demana diàleg amb 
concentracions a Vilanova 
i Montbui

COMARCA

Diversos anoiencs s’han sumat 
a la iniciativa ciutadana “Par-

lem, hablemos” que va organitzar 
concentracions davant les places 
dels ajuntaments de Catalunya 
i la resta d’Espanya en favor del 
diàleg el passat dissabte 7 d’octu-
bre. Les concentracions es van fer 
per demanar que el govern de la 
Generalitat i el govern central par-
lin i aturin l’escalada de repressió, 

per una banda, i unilateralitat, per 
l’altra.

A l’Anoia hi va haver concen-
tracions a Santa Margarida de 
Montbui i Vilanova del Camí. Da-
vant de cada un d’aquests ajun-
taments i vestits de blanc, els ciu-
tadans van demanar diàleg. Les 
concentracions de “Parlem, hable-
mos”, s’han fet sense banderes i 
amb el color blanc com únic em-
blema.

DORSAN, líder en la filtració 
a Expoquimia

Entre els passats dies 2 i 6 d’octu-
bre, es va celebrar a Barcelona la 

prestigiosa fira EXPOQUIMIA 2017. 
Més de 400 expositors van confir-
mar el bon moment que viu el sec-
tor químic europeu.

La firma igualadina DORSAN va 
tenir l’oportunitat de presentar les 
últimes novetats en sistemes de fil-
tració de líquids. La seva activitat es 
centra en les indústries químico-far-
macèutiques, agroalimentàries 
(vins, cerveses, aigües...) i mineres.

DORSAN és una empresa amb 
filials a Alemanya i l’Índia que es-
tà en ple creixement internacional. 
Actualment les vendes a l’exterior 
suposen el 70% de la xifra total del 
negoci.

La Mútua Igualadina MIPS fa entrega de la TV 
al guanyador del sorteig, Pedro Alcoba Díaz

Un any més, Mútua Igualadina 
va fer entrega d’una televisió 

per a sortejar entre els donants 
de la Marató d’Igualada, el pas-
sat dissabte 30 de setembre. 
Aquest cop va ser una TV-LG LED 
de 32 polzades HD Ready 300HZ 
PMI Processador Triple XDEngine 
1 HDMI, 1 USB 2.0.

El sorteig es va dur a terme 
al finalitzar la Marató, a les 10 
hores del vespre, en mà innocent 
i amb la presència dels darrers 
donants i l’equip organitzador. 
De totes les butlletes que havien 
dipositat tots els donants, el gua-
nyador va ser el Sr. Pedro Alcoba 

Díaz.
La setmana passada, la direc-

tora de la Mútua, Gemma Ale-
many, va fer entrega del premi 
al guanyador, a la seu de Mútua 
Igualadina.

Un any més, el centre ha vol-
gut continuar donant suport a 
aquesta iniciativa del Banc de 
Sang i Teixits, tot premiant la vo-
luntat dels donants de la Marató 
d’Igualada.

Mútua Igualadina, mitjançant 
les seves assegurances mèdiques 
posa a la disposició dels assegu-
rats més de 100 professionals.

Aplicació de mòbil amb informació sobre 
el municipi

VALLBONA D’ANOIA

L’Ajuntament de Vallbona compta 
amb una aplicació per a telèfons 

mòbils per millorar la comunicació 
directa amb el ciutadà.

Els usuaris que se la descarre-
guin podran trobar-hi les notícies, 
els actes i activitats a l’apartat de 
l’agenda, podran veure la icona 
d’incidències que permet als ciuta-
dans a través d’un breu formulari 
fer arribar a l’Ajuntament, junt amb 
una fotografia, qualsevol incidèn-
cia. L’App, també inclou un apartat 
per la realització de tràmits online 
amb l’E-tram i enllaços directes a la 

web municipal i al canal de Facebo-
ok a més de permetre enviar notifi-
cacions al ciutadà.

La nova APP que porta el nom 
“AjVallbona” està disponible per 
sistemes Android i iOS.

L’Ajuntament valora l’App com 
una nova eina que vol millorar la 
comunicació amb la ciutadania i ser 
més transparents. De moment, avui 
tot just s’estrena, i la intenció és se-
guir-hi treballant per incorporar-hi 
noves funcions.

A punt els cursos i tallers organitzats per la 
regidoria de Benestar Social

LA POBLA DE CLARAMUNT

Més de 200 persones s’han ins-
crit als cursos i tallers organit-

zats des de la regidoria de Benestar 
Social de l’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt per a la temporada 
2017-2018. Com en altres edicions, 
dues de les activitats que han tingut 
més bona acollida han estat pilates, 

amb 46 inscrits, i gimnàstica per a la 
gent, amb 38.

Les classes de les diferents pro-
postes es van iniciar entre mitjan de 
setembre i principi d’octubre i fina-
litzaran el juny. Les sessions de pila-
tes es fan els dilluns i els dimecres, a 
partir de les 7 de la tarda a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal i tenen una dura-
da d’una hora. Hi ha tres grups.

Les classes de gimnàstica per a 
la gent gran es fan els dilluns i els 
dimecres, a partir de les 9 del matí a 
l’Ateneu i tenen una durada d’una 
hora. Es fan dues sessions. Altres 
propostes que també han tingut 
molt bona resposta han estat: patc-
hwork, 14 persones apuntades; el 
taller de la memòria, 14; manuali-
tats, 13; Zumba, 12; ioga, 11; pintu-
ra, 10; fisioteràpia, 6 i aeròbic, 5. 

Pel que fa a l’oferta d’informà-
tica, al nivell bàsic hi ha 11 alumnes 
i a l’avançat, 9. A les classes de cata-
là s’han apuntat 8 persones i a les 
d’anglès per a adults, 7. Pel que fa 
a les propostes que s’han introduït 
com a novetat enguany, a les classes 
de ganxet i mitja s’han inscrit 5 per-
sones i a les de llenguatge musical, 
4.

Les inscripcions encara estan 
obertes i es poden fer al Local Social 
de l’Ateneu, de dilluns a dijous, de 
les 9 del matí a les 12 del migdia, i 
de dilluns a divendres, de les 4 de 
la tarda a les 8 del vespre. El paga-
ment s’ha de fer per transferència 
o bé amb targeta de crèdit o dèbit. 
Es pot trobar més informació al web 
de l’Ajuntament o trucant al telèfon 
938 087 800.
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ELS PETITS ANUNCIS
* Empresa de transports d’Igualada bus-
ca XOFER DE TRAILER amb experiència 
i amb carnet ADR, per a àmbit autonò-
mic. Interessats enviar curriculum vitae 
a: rrhhtransports@gmail.com.

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

* LLOGUER DE PÀRQUINGS PER A 
COTXE (45 euros/mes) I MOTO (20 eu-
ros/mes). C/ Rei Ferran d’Antequera 
(Igualada). Telèfons 664 016 385 - 610 
906 733.

* TRASTERS PER LLOGAR. Dins d’Igua-
lada. 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.

* UNIÓN Y AMISTAD (Igualada). Esta-
mos formando un GRUPO DE AMIG@S 
entre 50 y 60 años para hacer “queda-
das” (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). Telè-
fon 670 231 669.

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

* VOLS VENDRE els teus mobles vells? 
Porta’ls al KIT i ells t’ho gestionen. Tel. 
938053049.

* CLASSES DE REPÀS de totes les as-
signatures. Vine a fer els deures, repas-
sar, 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 CAM-
PERES. De particular a particular, per 
sobrant de producció. Telèfon 672 750 
692. 

* LIMPIEZA y PLANCHA de ropa por ho-
ras (oficinas, escaleras, domicilios). Ex-
periencia y seriedad. Tengo referencias. 
Tel. 635 197 399 (Sra. Norma).

* ATENCIÓ COMUNITATS!!! Massa ava-
ries al seu ASCENSOR o MUNTACÀR-
REGUES? Preus elevats o mal servei de 
manteniment? Truqui’ns i consulti les 
nostres ofertes per a comunitats, empre-
ses 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 actu-
alment. 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.

* S’ofereix ECONOMISTA per portar 
comptabilitats d’empreses i d’autò-
noms. Declaracions de renda. Gestió de 
tots els impostos (IVA - IRPF - Impost 
de Societats…). Realització de comptes 
anuals i d’informes econòmics-finan-
cers. Tancaments anuals. Atenció perso-
nalitzada. Telèfon 628 424 079.

Accions ocupacionals en 
marxa
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

La setmana passada van comen-
çar dos cursos ocupacionals a 

Montbui. Dijous es va encetar el 
Curs d’Auxiliar de Comerç, una 
iniciativa que forma part de les 
accions del programa “Treball als 
Barris”. Hi prenen part 11 perso-
nes en situació d’atur i que estan 
inscrites al Servei d’Ocupació de 
Catalunya. Durant els primers dies 
els participants van fer prevenció 
de riscos laborals i posteriorment 
van començar el mòdul d’atenció 
al client, el qual imparteix Carme 
Mateo. Aquest curs inclou una for-
mació específica i transversal de 

100 hores i pràctiques en comerços 
de l’Anoia (30 hores).

D’altra banda, dilluns va co-
mençar a La Vinícola el Curs d’In-
formàtica Bàsica per a majors de 
45 anys, amb la participació de 10 
persones. El curs, que té 100 hores 
lectives, també va dirigit a perso-
nes en situació d’atur i inscrites al 
SOC. 

Els cursos són organitzats con-
juntament pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya, el Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE), amb el 
suport de l’Ajuntament de Mont-
bui.

Més de 110 persones participen en el 
simulacre d’evacuació del CAP Anoia

IGUALADA

Ciutadans i professionals han 
participat en un simulacre 

d’evacuació per incendi que s’ha 
fet al Centre d’Atenció Primària 
Anoia, ubicat al Passeig Mossèn 
Jacint Verdaguer d’Igualada. 
Aquesta acció s’ha portat a terme 
d’una forma ordenada i d’acord 

amb els plans d’emergència. Hi 
han intervingut 113 persones, a 
qui s’ha atès d’acord amb les seves 
característiques, ja que n’hi havia 
de totes les edats i algunes amb 
mobilitat reduïda.

El simulacre va començar a 2/4 
d’11 del matí i es va realitzar sen-
se contratemps i amb rapidesa. La 

responsabilitat d’executar-lo ha es-
tat d’un equip de professionals del 
CAP, que han comptat amb el su-
port de la Unitat de Riscos Laborals 
de la Gerència Territorial Catalu-
nya Central. La valoració d’aquest 
exercici ha estat molt positiva.

L’emblemàtic edifici de l’ICS a 
Igualada acull els equips d’aten-
ció primària (EAP) i els serveis se-
güents: l’EAP Anoia Rural, l’EAP 
Igualada Urbà, el Servei d’Atenció 
Continuada de l’EAP Anoia Rural, 
el Servei d’Atenció Continuada de 
l’EAP Igualada Urbà, l’Atenció a la 
Salut Sexual i Reproductiva Ano-
ia, la Unitat de Salut Internacional 
Anoia, el Diagnòstic per la Imatge 
Anoia i el Servei d’Atenció Primària 
Anoia.

La Casa de Cultura acull també l’Agència 
Tributària de Catalunya

IGUALADA

Aquest mes de setembre han 
finalitzat les obres a l’edifici 

de la casa de Cultura d’Igualada 
ubicat al carrer de Sant Carles, 83 
d’Igualada, gestionat pel Consell 
Comarcal de l’Anoia. 

Les obres han permès d’una 
banda adequar un espai per a l’ 

Agència Tributària de Catalunya, 
seguint així l’acord pres el passat 
mes de març de cedir un espai per 
a la implantació d’un punt de ser-
vei i d’atenció al públic i, de l’altra, 
millorar, ordenar i netejar els es-
pais destinats a l’escola de dansa 
pròpiament. 

L’Agència Tributària de Cata-

lunya disposarà d’un espai total 
de 65m2, ubicat a planta baixa 
de l’edifici i amb accés directe del 
carrer independent de l’escola de 
dansa. La dependència disposa de 
l’espai suficient per treballar-hi 4 
persones; bany, sala de reunions i 
les zones necessàries per atenció 
al públic.

A més, les obres han permès 
també realitzar millores a l’esco-
la de dansa. Així, s’han resolt els 
problemes d’humitat, arreglat el 
paviment, pintat les aules, millo-
rat la instal·lació elèctrica i també 
s’han recol·locat elements com les 
espatlleres i miralls.

Les obres d’adequació i millo-
res de l’espai han anat a càrrec del 
Consell Comarcal de l’Anoia, amb 
una subvenció de la Diputació de 
Barcelona.

M urs i mediació 
IGUALADA

El dilluns 2 d’octubre, en la pre-
sentació de la sessió, el presi-

dent d’A UGA i portaveu de la 
Junta va recordar l’acte de la dar-
rera setmana en què es va expli-
car i visualitzar una mediació en 
un conflicte molt greu i demanà 
una mediació urgent davant dels 
greus incidents del dia anterior. 
Aplaudiment del públic.

La periodista Àngels Doñate 
va relatar la seva vida a Mexicali, 
la gran ciutat mexicana partida 
pel mur entre els EEUU i Mèxic. 
Una ciutat on van a parar els mi-

lers de persones que no aconse-
gueixen entrar als  Estats Units 
d’Amèrica.

Una vigorosa, valenta i simpà-
tica explicació de la feina que fa 
col·laborant amb els Escolapis de 
Catalunya i dels resultats visibles 
que es van obtenint.

Aquest acte formava part de 
l’Octubre Solidari i, realment, ho 
va ser. La simpatia i la bona feina 
d’Àngels Doñate i la generositat 
del públic aconseguiren una bona 
ajuda per a un grapat de nens 
que la necessiten.

N àdia Orta, jove/gran pianista

IGUALADA

Nàdia Orta, nascuda a Barcelona 
el 2001, alumna del Conserva-

tori de Música d’Igualada,   és ja una 
gran pianista.

El públic d’A UGA, que l’havia 
escoltat breument feia més d’un 
any en l’homenatge dedicat a En-
ric Granados, va sortir convençut 
d’haver escoltat una de les figures 
musicals a tenir en compte.

Sense poder dissimular uns 
nervis inicials, es va  a  fiançar ràpi-
dament fins a aconseguir unes in-
terpretacions sublims amb Arabes-
que de Debussy i Jad Romance de 
Thao Nguyen Xanh, acompanyada 
en aquesta última pel violinista Pol 
Fortuny.

I el proper dilluns a A UGA 
acte a favor Fundació 
Vicenç Ferrer

El dilluns dia 16 en el programa 
de l’Auga i conjuntament amb la 
Fundació Vicenç Ferrer es presenta 
una per recordar, una vegada més, 
la figura d’en Vicenç Ferrer.

Està previst la presència de la 
missionera igualadina Ma. Teresa 
Nogué i Felip, diferents testimonis 
dels Jesuïtes P. Domènec Cortadellas 
i P. Comas. Per part de la Fundació, 
s’ha convidat Jordi Folgado Director 
general de la Fundació i nebot de 
Vicenç Ferrer.

Maria Guixà rep el Premi a la Comunicació 
Esportiva i Social

PIERA

La Reial Federació Espanyola de 
Natació (RFEN) ha concedit el 

Premi a la Comunicació Espor-
tiva i Social a la pierenca Maria 
Guixà. L’exatleta i periodista de 
Catalunya Ràdio ha rebut aquest 
reconeixement per la seva contri-
bució en la difusió de les activi-
tats aquàtiques de la federació.

Pel que fa a la seva trajectò-
ria com a atleta, Maria Guixà va 
ser campiona d’Espanya prome-
ses d’heptatló i de salt de llarga-
da. Com a periodista, va comen-

çar a treballar a Catalunya Ràdio 
l’any 2008 i des de llavors s’ha 
especialitzat en els esports aquà-
tics, cobrint un mundial de nata-
ció així com els èxits dels últims 
anys de la natació sincronitzada i 
del waterpolo català.

No és el primer guardó que 
rep la pierenca. L’any 2016, l’Ins-
titut Barcelona Esport de l’Ajun-
tament de Barcelona li va ator-
gar el Premi Mitjà de Comuni-
cació, en el marc de la 9a edició 
dels Premis Dona i Esport.

mailto:rrhhtransports@gmail.com
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El Campus Motor Anoia, escenari del 
#repteconnectedcar2017

CASTELLOLÍ

El Repte Connected Car és una 
iniciativa publico-privada impul-

sada pel Campus Motor Anoia en 
col·laboració amb empreses i enti-
tats amb l’objectiu de fomentar el 
vehicle connectat.

Les persones participants han 
presentat aplicacions vinculades al 
vehicle connectat, mitjançant una 
activitat de cocreació entre entitats 
i professionals.

El Campus Motor Anoia a part 
de gestionar el projecte i fer el 
contacte amb els diferents col·la-
boradors ha ofert les seves instal-
lacions al projecte “Anoia Connec-

ted LivingLab” on els participants 
han realitzat 150 hores de forma-
ció sobre el desenvolupament i la 
seguretat el vehicle connectat, co-
operatiu i autònom, nous concep-
tes de mobilitat urbana,...

Les empreses col·laboradores 
han estat l’Ajuntament de Caste-
llolí, Atlantis IT  S.L.U, Clúster de la 
Indústria d’Automoció de Catalu-
nya (CIAC), Geomotion Games SL, 
Grup Carles Gestió i Projectes SL, 
IDIADA Automotive Technology 
S.A., Instint Tecnologies SL, Servisi-
mó SL i Thinkingles SL.

Els projectes finalistes de tots 
els que varen presentar van ser: 

De-Car DynamicEmotion Car, In-
Maps i NiceCoDriver. El projecte 
guanyador va ser Caravan.

Caravan és una plataforma 
col·laborativa de carpoolling per 
a empreses que necessitin millorar 
el seu pla de mobilitat per tal de 
reduir els costos associats a una 
mobilitat atomitzada i individua-
litzada dels seus treballadors. Així 
mateix, Caravan es dirigeix als po-
tencials usuaris que podran reduir 
els seus costos de desplaçaments 
fins a cinc vegades respecte els cost 
actual.

Les persones que van formar 
part del jurat van ser: Xavier Bo-
quete, president del Consell Co-
marcal de l’Anoia; Joan Serra, al-
calde de l’Ajuntament de Caste-
llolí; José Manuel Barrios, de l’em-
presa I DIADA Automotive Techno-
logy, S.A,; Ricard Soler, provinent 
d’Atlantis; Josep M. Moyà, de Del-
ta Partners Group; Pau Yánez, de 
Geomotion Games; Jordi Armen-
gol, del Grup Carles Gestió i Projec-
tes SL; David Gubern, de  l’Instint 
Tecnologies SL; Francesc Pua i Dani 
Temez, de l’empresa Servisimó SL, i 
Pablo Lara, de Thinkigles SL.

La Festa Major 2017 ha estat tot un èxit

ORPÍ

El cap de setmana del 21 al 24 de 
setembre Orpí va viure una Fes-

ta Major molt participada, que va 
començar dijous amb la projecció 
de la pel·lícula infantil “Canta”. 
Tot seguit es va celebrar el primer 
concurs de truites, que va comptar 
amb 22 truites participants i que 
va guanyar l’Helga amb el que va 
ser considerada la millor truita de 
patates d’Orpí 2017. En acabar el 
concurs es va projectar la pel·lícula 
“La La Land”.

Divendres van continuar els 
actes de festa major, que es van 

iniciar amb el tradicional pregó a 
càrrec dels “The Orpí Brothers”, 
que van encarnar el president 
Puigdemont i la periodista Helena 
Garcia Melero, que van fer una ter-
túlia sobre el referèndum de l’1-O. 
Seguidament va tenir lloc el sopar, 
a càrrec del Fornet Vermell, que 
enguany ens va delectar amb un 
fantàstic fricandó. Hi van assistir 
més de 100 persones. Després va 
tenir lloc un petit debat amb el Xa-
vier, senador d’ERC, i tot seguit les 
havaneres a càrrec del grup “Xar-
xes”, que es va acompanyar del 
tradicional rom cremat per escalfar 

una mica la vetllada, ja que feia 
una mica de fred. Finalment va co-
mençar el 2n torneig de futbolí i es 
va acompanyar de la festa jove a 
càrrec del PD “Selle” i amb la barra 
a càrrec dels Diables de Carme.

El dissabte al matí va engegar 
amb la caminada i esmorzar popu-
lar, que enguany va durar 3 hores, 
amb un circuit circular iniciat i fi-
nalitzat a Santa Càndia. A la tarda, 
una trentena de nens van poder 
gaudir de la Ludoteca Mòbil i una 
xocolatada per berenar.

Diumenge van continuar els ac-
tes amb la missa de Festa Major, 
cantada pels amics de la parròquia 
de Carme, i tot seguit l’actuació 
dels Bastoners de Sant Quintí. Al 
migdia va tenir lloc el dinar po-
pular, a càrrec del Fornet Vermell, 
amb un molt bon arròs negre. A la 
sobretaula els “Improacatomba” 
ens van fer riure moltíssim amb el 
seu teatre d’improvisació, que va 
fer participar a tot el públic. També 
es van dur a terme dos bingos i el 
guanyador del ral·li fotogràfic va 
ser David Borràs. El concert de les 
“2Princeses Barbudes” van tancar 
la Festa Major amb un acte per a 
tots els públics que va acollir força 
gent.

Els avis de l’Anoia celebren 
el Dia Internacional de la 
Gent Gran

ÒDENA

Òdena va acollir, el dissabte 30 
de setembre, la celebració del 

Dia Internacional de la Gent Gran 
amb un dinar que va reunir a un 
total de 340 persones de la comar-
ca al Pavelló Mestre Vila Vell del 
municipi. Concretament, hi van 
assistir veïns i veïnes procedents de 
12 municipis de l’Anoia i represen-
tants de 16 entitats de gent gran: 
de Cabrera d’Anoia, Carme, Hosta-
lets de Pierola, Igualada, Jorba, la 
Llacuna, Òdena, Masquefa, El Bruc, 
Piera, La Pobla de Claramunt i Vila-
nova del Camí.

Així, un any més, la comarca 
de l’Anoia celebrava la diada amb 
una jornada pensada amb i per a la 
gent gran de tots els municipis de 
la comarca i que, a més del seu ves-
sant lúdic, vol també promocionar 
el benestar físic, psíquic i emocional 
de les persones grans i alhora trans-
metre una imatge positiva de l’eta-
pa de la vellesa. 

La festivitat va començar amb la 
trobada dels participants a la Plaça 
Mestre Vila Vell, on hi va haver una 
actuació a càrrec de la batucada 
municipal “Konkatroncs”, a conti-
nuació, hi va haver la rondalla “Els 
trobadors de l’Anoia” que van ame-
nitzar l’entrada al pavelló abans de 
començar el dinar, després de l’àpat 
l’orquestra Liberty va fer ballar a 
una gran part dels assistents.

L’acte va ser presidit per l’alcal-
de d’Òdena, Francisco Guisado, el 
vicepresident del Consell Comarcal, 
Xavier Pérez i el president del Con-
sell de la Gent Gran, Enric Senser-
rich que en els seus discursos van 
reivindicar els drets de les persones 
grans i van fer un crit a la conscien-
ciació per la seva vulnerabilitat. A 
la jornada també van assistir repre-
sentants polítics dels municipis de 
La Pobla de Claramunt, La Llacuna, 
Masquefa, Vilanova del Camí, Hos-
talets de Pierola, Igualada i regidors 
i regidores d’Òdena.

La celebració estava organitza-
da pel Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia del Consell Comarcal, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Òdena i el suport del Casal d’Avis 
d’Òdena. La celebració del Dia In-
ternacional de la Gent Gran cada 
any té lloc en un municipi diferent 
i enguany Òdena repeteix com a 
amfitriona. En aquest sentit, la re-
gidora de Gent Gran de l’Ajunta-
ment d’Òdena, Vanessa Massons, va 
agrair a tothom que havia fet possi-
ble la celebració i molt efusivament 
a totes les persones que havien col-
laborat desinteressadament, com 
l’Angeleta i el Joan del Casal d’avis, 
“les dones del dilluns” i les “dones 
de cosir i cantar”, que van fer a mà 
els detalls que es va donar de regal 
a tothom.

El Bisbe nomena nou Arxiprest
El Bisbe de Vic, Mons. Romà Casa-

nova, ha nomenat nou Arxiprest 
de l’Anoia-Segarra a Mossèn Joan 
Sanglas, rector de Calaf i de les 

parròquies del voltant. Substitueix 
a Mossèn Josep Massana, actual-
ment rector de la parròquia de la 
Mare de Déu de la Soledat.

El núm. 56.422 de Lotería 
Nacional, venut a Capellades
En el Sorteig de la Lotería Naci-

onal celebrat el dia 5 d’octubre 
de 2017, el Segon Premi del sorteig 

núm. 79/17 ha estat venut al Punt 
de Venda núm. 12.010 del carrer 
Abat Muntades 4 de Capellades.
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REPÀS
29 €/mes

Primària - ESO - Batxillerat.
Vine i aprovaràs.

Proves accés grau superior.

aula42.es  - 626 082 108

Els infants aprenen a 
“Cuidar-se les dents”
IGUALADA

L’exposició itinerant, organit-
zada per la Diputació de  Bar-

celona, “Cuida’t les dents” s’ha 
instal·lat fins al 18 d’aquest mes, 
a l’Escola Gabriel Castellà i Raich 
d’Igualada. La mostra té com a 
objectiu promoure uns hàbits 
saludables d’higiene bucodental 

entre la població infantil.
Aquesta exposició s’adreça a 

nens i nenes d’entre 5 i 8 anys, i va 
acompanyada d’una guia que conté 
activitats directament relacionades 
amb els continguts de la mostra, 
per poder treballar-los a l’aula des-
prés de les  visites escolars.

Primer concurs de 
manualitats de l’EAP vilanoví

VILANOVA DEL CAMÍ

Dilluns de la setmana passada, 
es va fer el lliurament dels 

premis de la primera edició del 
concurs de manualitats convocat 
per l’Equip d’Atenció Primària de 
Vilanova del Camí, que va anar 
a càrrec de la Directora del Cen-
tre, la Dra. Maria José Garcia, que 
va acompanyar Dolors Cerezo de 
l’equip de l’EAP i d’un dels patro-
cinadors del concurs, el propie-
tari de la Fonda Gori, Josep Ma 
Tomàs.

Dibuixos, pintures, ganxet, tre-
balls en fusta, creacions amb pet-
xines decorades, nines de drap, 
marqueteria... el vestíbul del CAP 
vilanoví, s’ha convertit aquests di-
es en un aparador de manualitats 
d’extraordinària qualitat, elaborats 
per la gent gran del municipi. 

Vicenç Alfonso, va guanyar el 
primer premi que consisteix en un 
àpat per a dues persones a la Fonda 
Gori. El Vicenç té 72 anys i s’havia 
dedicat a la mecànica industrial. A 
casa seva té el magatzem ple de 
fustes i altres materials que aprofita 
per fer manualitats. Assegura que 
fer aquest tipus d’activitat li encan-
ta i el distreu. 

La Ma Teresa Ordóñez va anar-
se a visitar i la Dra. Garcia, la va con-
vidar a participar al concurs, i hi va 
presentar una composició a partir 
de petxines decorades que li va me-
rèixer el segon premi, un cistell de 
fruites de Fruites i Verdures Morera.

La Carmen Martos, de 80 anys, 
es va endur el tercer premi per l’es-
pectacular cobretaula de ganxet. 
Com a premi rebrà un val per a la 
perruqueria Loli.

Inauguració del curs escolar a 
La Gaspar

IGUALADA

El passat dimarts 26 de setembre 
es va inaugurar oficialment el 

curs 2017-2018 a l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps. Amb la pre-
sència de l’alumnat dels cicles for-
matius d’art i disseny de grau mitjà 
d’Artesania en Cuir i d’Assistència al 
producte gràfic imprès i l’alumnat 
del cicle formatiu de grau superi-
or de Gràfica publicitària amb un 
total d’un centenar i mig d’alumnes 
matriculats en formació reglada, el 
centre donava el tret de sortida a 
aquest nou curs escolar.

L’acte va estar presidit per l’al-
calde, Marc Castells que, després del 
parlament de la directora del centre 
Raquel Camacho que obrí l’acte i de 
la secretària acadèmica del centre, 
l’Ester Comenge, va adreçar també 
unes paraules als nois i noies d’en-
coratjament per aquest nou curs 
que inicien. L’alcalde també va re-
ferir-se a la formació d’alta qualitat 
que s’ofereix a l’escola, a la impor-
tància de la formació per al futur 
professional de tothom i va fer ferm 
el seu compromís de recolzar l’es-
cola i de fer-ne un referent a nivell 
de Catalunya i de fora del país, per 
la qual cosa confiava en el suport 
de l’actual equip directiu i de tot el 
claustre de professors, també pre-
sents a l’acte.

Per a més informació sobre els 
cicles formatius oficials professio-
nalitzadors de grau mitjà d’Assis-
tència al Producte Gràfica Imprès o 
Artesania de Complements de Cuir 
i de grau superior de Gràfica Publi-
citària trucar a l’escola 93.805.52.62 
o https://escolagasparcamps.org

“Free. Hadijatou contra l’estat” va encetar el 
cicle itinerant “Conegudes (també) a casa” 

IGUALADA

Un centenar de persones van 
omplir la sala de l’Ateneu Cine-

ma per visionar el documental 
“Free. (Hadijatou, contra l’estat)”, 
de les directores Lala Gomà i Rosa 
Cornet. La sessió era la primera del 
Cicle Itinerant “Conegudes (tam-
bé) a casa”, que portava el Cine-
club Ateneu, la MICOD i la regi-
doria d’Igualtat de l’Ajuntament 
d’Igualada. El cicle està organitzat 
des de Drac Màgic.

“Free. (Hadijatou, contra l’es-
tat)” explica el cas de la primera 
dona a denunciar l’estat de Níger 

per la seva condició d’esclava, i 
com va guanyar el cas. El 27 d’oc-
tubre de 2008 Hadijatou va recu-
perar la seva llibertat davant el Tri-
bunal Superior de Justícia del seu 
país. Amb això va marcar un abans 
i un després en la lluita contra l’es-
clavitud en ple segle XXI.

La presència d’una de les direc-
tores del film, Lala Gomà, serví per 
encetar un debat, de prou interès, 
i que entre d’altres coses fou pre-
guntada pel procés de rodatge. 
Gomà comentà les seves dificul-
tats a causa de problemes logístics 
per rodar en aquella zona, a més 

de les dificultats econòmiques, ex-
plicant que això va obligar a diri-
gir algunes de les seqüències de 
la pel•lícula per Skype, dirigint un 
petit equip nigerià. Per a l’autora, 
un dels grans moments del film 
fou poder disposar del testimo-
ni d’El-Hadj Souleymane Narua, 
l’amo de la Hadijatou --gràcies al 
fet de filmar amb aquest equip na-
diu--, ja que aquests individus mai 
no haurien permès que els entre-
vistessin unes europees que, a més, 
eren dones. També explicà que 
potser és el documental més llarg 
que ha fet, i que tot va comen-
çar el 2009, a partir d’una notícia 
llegida en un diari en què hi deia 
“una exesclava contra el Estado de 
Níger”.

Diumenge projecció de La 
llum d’Elna

El cicle continuarà el proper 15 
d’octubre a les 7 de la tarda a Can 
Papasseit, Vilanova del Camí, amb 
“La llum d’Elna” dirigida per Sílvia 
Quer i el 27 d’octubre a Montbui 
amb “Júlia Ist”.

La Tossa rep més de 8.500 visitants l’any 2016
Recomanacions per a la cura de l’entorn

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

L’any passat, La Tossa va rebre 
més de 8.500 visites, d’arreu, i és 

important, que entre tots cuidem 
aquest espai natural. Per això, es 
fa una nova crida al civisme i a la 
cura de l’entorn, amb les següents 

recomanacions per a les persones 
visitants:

- Fer ús de les papereres que 
trobareu a diferents zones de l’en-
torn.

- Si són bosses grans, amb mol-
ta deixalla, deixar-ho directament 
als contenidors.

- Utilitzar les papereres per 
les burilles. Llançar-les a qualsevol 
indret, suposen un risc d’incendi 
durant molts mesos de l’any, i a 
més a més malmeten visualment 
un espai natural privilegiat de la 
comarca. 

- Recollir les caques de gos, 
contribuint a mantenir l’espai 
agradable i net per passejar.

La Fundació La Tossa junta-
ment amb l’Ajuntament de Mont-
bui, formen el Consorci de la Tossa, 
que vetlla per a la cura d’aquest 
espai natural i la potenciació 
d’aquest conjunt històric.

Visites guiades cada 
segon diumenge de mes

Recordeu que cada segon diu-
menge de mes, a les 12.00 h, hi ha 
visita guiada. El punt de sortida és 
davant la porta de l’església i té un 
preu de 3 euros. 

Per estar al dia de les activitats, 
podeu seguir la plana de Facebo-
ok www.facebook.com/LaTossaDe-
MontbuiAnoia/

Curs de preparació de comandes 

MASQUEFA

El passat 18 de setembre es va 
iniciar al CTC Masquefa el curs 

de preparació de comandes i càr-
regues amb carretons elevadors 
organitzat pel Consell Comarcal 
de l’Anoia dins el programa Anoia 
Activa. 

El curs adreçat a persones que 

es troben en situació d’atur, té 
l’objectiu de millorar les compe-
tències tècniques necessàries per 
a manipular carretons elevadors i 
aprofundir en diversos àmbits que 
faran que els alumnes tinguin els 
coneixements per desenvolupar 
aquesta tasca. 

La mesura formativa de prepa-

ració de comandes i manipulació 
de carregues amb carretó és una 
ampliació de la mesura formativa 
de seguretat en el maneig i con-
ducció de carretons elevadors i 
plataformes elevadores mòbils de 
personal que s’ha dut a terme en 
edicions anteriors.

Enguany la proposta inclou 
l’apartat de preparació de coman-
des per ser més competitius, ja que 
és un element que les empreses 
sol·liciten.

La finalitat del curs és propor-
cionar els instruments i eines ne-
cessaris per a portar a terme les 
funcions que caracteritzen la in-
tervenció professional definida. Es 
pretén assolir els coneixement i el 
domini d’habilitats i destreses ade-
quades per la tasca professional 
així com promoure l’autoestima i 
autoconfiança en els participants 
facilitant la seva inserció laboral.

Activitats culturals a l’Associació de 
Pensionistes i Jubilats 
VILANOVA DEL CAMÍ

L’Associació de Pensionistes i Jubi-
lats compta amb dos grups artís-

tics, un de sevillanes i el cor Els Gira-

sols, en els qual hi poden participar 
tots els pensionistes i jubilats vilano-
vins i anoiencs. Tothom serà benvin-
gut!

D’altra banda, la junta informa 
els seus associats, i també al públic en 
general, que ja té a la venda el nú-
mero 55.640 de la loteria de Nadal.

https://escolagasparcamps.org
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RECLAMACIÓ CLÀUSULES SÒL HIPOTEQUES

CONSULTA GRATUÏTA DIMECRES AL MATÍ

I TAMBÉ ET PODEM AJUDAR SI TENS UN 
FAMILIAR AMB PROBLEMES DE CAPACITAT 

MENTAL I LEGAL 

Ctra. de Manresa, 45 / 08700 Igualada
Tels. 934521450  / 938041000

www.cyaadvocats.com - abogados@cyaadvocats.com

Advocats

6a edició del Prepara’t, la Setmana de 
l’Ocupació 
Es farà 23 al 27 d’octubre a Ig-Nova Empresa
IGUALADA

Per sisè any consecutiu, l’Ajun-
tament d’Igualada i la Unió 

Empresarial de l’Anoia organit-
zen una nova edició del Prepa-
ra’t, la Setmana de l’Ocupació 
a Igualada. Un projecte que té 
per objectiu donar eines i pro-
postes per a la recerca de feina 
en el nou mercat laboral, i que 
va dirigit a persones en situació 
d’atur o que volen fer un canvi 
professional.

En aquesta sisena edició s’apro-
fundirà en l’autoconeixement dins 
l’àmbit professional dels candidats, 
es treballarà de forma intensiva i 
personalitzada les habilitats i com-
petències personals i professionals, 
sense deixar de banda les compe-
tències TIC. També es parlarà com 
superar una entrevista de feina, i 
com afrontar la transformació del 
mercat laboral i els canvis que es 
preveuen a curt termini, sobretot 
amb la introducció de la revolució 
4.0. I es farà una pinzellada interes-
sant sobre l’emprenedoria i l’opció 
de crear una empresa.

Al llarg d’una setmana, del 
23 al 27 d’octubre, de 9.30 a 13 
h, s’oferiran xerrades dinàmiques 
i tallers pràctics sobre com prepa-
rar-se per trobar feina a càrrec de 
diferents professionals especialistes 
en el seu àmbit. Com a novetat, la 
Setmana de l’Ocupació d’enguany 
canvia d’escenari, i es realitzarà 
a Ig-Nova Empresa, a l’avinguda 

Mestre Muntaner, 86, d’Igualada. 
Les sessions del Prepara’t estan 
obertes a tothom, i és necessari fer 
inscripció prèvia al següent formu-
lari, i especificar dia i activitat a la 
que es vol assistir: http://www.uea.
cat/gestor_formularis-mostrar_for-
mulari-61-cat.htm, o trucant a la 
UEA: 93 805 22 92.

2a edició del Prepara’t 
Jove

Després de l’èxit de la primera 
edició, aquest any se celebrarà de 
nou el Prepara’t Jove. Un projecte 
adreçat als estudiants de 4t d’ESO 
(curs en què els alumnes han d’es-
collir l’itinerari acadèmic-professio-
nal que volen seguir estudiant) que 
busca promoure la reflexió dels jo-
ves sobre el seu futur professional, 
ajudant-los a que analitzin les seves 
preferències, interessos, vocacions, 
motivacions i la seva projecció en el 

mercat laboral, en el món de l’em-
presa i l’emprenedoria.

El contingut de la jornada 
d’aquest any està enfocada, d’una 
banda, a motivar els joves a estudi-
ar el què els apassiona i ajudar-los 
a perdre la por a decidir. I de l’al-
tra banda, es vol donar a conèixer 
quins sectors econòmics i quines 
oportunitats laborals ofereix la 
comarca on viuen. I és que sobre 
aquest darrer punt, l’Ajuntament 
d’Igualada i la Unió Empresarial 
de l’Anoia, han constatat que hi 
ha una falta de coneixement de la 
realitat empresarial local.

La segona edició del Prepa-
ra’t Jove es realitzarà el dimarts 
24 d’octubre, de 9.30 h a 11 h, al 
Teatre Municipal l’Ateneu d’Igua-
lada. Els instituts i centres escolars 
interessats han de confirmar direc-
tament a la UEA: uea@uea.cat, 
telèfon 93 805 22 92.

Celebres que fa 25 o 50 anys 
que et vas casar a la Tossa?

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dins de les diferents activitats pre-
vistes per a la Festa de Tardor 

que tindrà lloc el diumenge 22 d’oc-
tubre, es farà el tradicional home-
natge a les parelles que fa 25 o 50 
anys que es van casar en aquesta 
església.

Totes les parelles que enguany 
celebrin el 25 o 50 aniversari a la 
Tossa, i que estiguin interessades a 
participar en aquest petit homenat-
ge, es poden posar en contacte amb 
la Fundació la Tossa, als telèfons 93 
804 37 27, 653 653 167 (i del 12 al 
14 d’octubre al 636 552 633). 

La Festa de la Tardor és una fes-
ta tradicional al cim de la Tossa, i 
aquest any comptarà amb activitats 
relacionades amb la natura, concert 
coral, missa-homenatge a parelles 
en les seves noces d’argent o d’or, 
i la inauguració d’una exposició de 
la igualadina Montserrat Oliva i Se-
gura.

La setmana vinent es publica-
rà el programa complet. Per estar 
al dia de les activitats podeu se-
guir-nos també a la pàgina de Face-
book www.facebook.com/LaTossa-
DeMontbuiAnoia/.

Festa de Santa Teresa de Jesús
IGUALADA

El proper diumenge 15 d’octu-
bre, al Monestir de les Carme-

lites Descalces d’Igualada - Jorba, 
celebraren la solemnitat de Santa 

Teresa de Jesús. A les 8.00 h del 
matí hi haurà la Santa Missa presi-
dida pel Sr. Bisbe, i a la tarda, a les 
18.30 h les Vespres cantades i a les 
19.00 h una segona missa. 

Concert i xerrada a càrrec del 
pianista Dídac Barber

IGUALADA

El proper dimecres 18 d’octubre 
tindrà lloc un concert de pia-

no i a en acabar, una xerrada que 
liderarà el pianista Dídac Barber 
Aluart. 

El concert, on s’interpretaran 
obres de Felix Mendelssohn, Jo-
hannes Brahms i Frederik Chopin, 
tindrà una hora de durada i se-
guidament el pianista explicarà la 
seva experiència que ha viscut com 
estudiant, tant a l’ESMUC (Esco-
la Superior de Música de Catalu-
nya) com als EEUU, on ha cursat un 
Màster.

El concert és a les 18.00h i la 
xerrada a les 19h a l’Auditori de  
l’Escola i Conservatori Municipal 
de Música d’Igualada, Passeig Ver-
daguer 84, 86. L’entrada és gra-
tuïta.

mailto:uea@uea.cat
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Viatge a Marina d’Or
IGUALADA

L’Associació de Veïns del Barri del 
Sant Crist d’Igualada organitza, 

pels dies 28 i 29 d’octubre, un viat-
ge a les instal·lacions de vacances 
Maria d’Or.

La sortida des d’Igualada serà 
a les 7 del matí del dissabte i s’ani-
rà en autocar fins a Marina d’Or; 
s’emorzarà pel camí (cadascú se’l 
porta), i en arribar a destí on hi ha 
l’allotjament Hotel Gran Duque o 
al Marina d’Or, es dinarà al buffet 
lliure on hi ha servei de begudes 
incloses. La tarda serà lliure per 

gaudir dels banys o passejar fins 
l’hora de sopar. La vetllada acaba-
rà a la sala de festes.

L’endemà diumenge havent di-
nat es marxarà de l’allotjament per 
retornar a Igualada.

El preu del viatge és de 130 
euros, i és obert a tothom.

Per a inscripcions contactar 
amb els organitzadors a través del 
telèfon 649964537 (Ester) o al 648 
091555 (Dolors). Es podran retirar 
els tiquets a la seu de l’associació 
els dimarts de 19.30 a 21 h.

Taller de jardineria: plantes 
d’interior
IGUALADA

Al Casal del Passeig de la Gene-
ralitat de Catalunya ja tenen a 

punt el taller de jardineria de plan-
tes d’interior i que faran els dimarts 

al matí de 10 a 2/4 de 12. 
El taller és gratuït i té una des-

pesa de cinc euros de material.
Per a inscripcions trucar al 93 

803 33 12.

Missa mensual en 
llengua anglesa
IGUALADA

El proper 14 d’octubre, 28a set-
mana del temps ordinari, com 

cada segon dissabte de mes, se 
celebrarà una missa en llengua 
anglesa a 2/4 de 5 de la tarda, a 
l’altar del Sant Crist de la basílica 

de Santa Maria d’Igualada. 
Durant la celebració, entre 

d’altres, es cantarà “The Lord’s my 
sheperd” així com els cants de Tai-
zé “My help comes from the Lord” 
i “Jesus Christ, Bread of Life”.

El Correllengua arriba a les 
Festes Culturals 
LA POBLA DE CLARAMUNT

Segueix la programació de les 
Festes Culturals de la Pobla de 

Claramunt, que aquesta setmana 
donen pas al Correllengua, i que 
s’encetarà amb l’exposició biogrà-
fica “Lola Anglada: art, resistència 
i compromís”, que es podrà visi-
tar del 13 al 20 d’octubre: de les 5 
de la tarda a les 8 del vespre, a la 

Biblioteca Municipal mossèn Cinto 
Verdaguer.

Per a dimecres vinent, dia 18, 
hi ha programada una sessió de 
l’Hora del conte amb el títol “Alí-
cia en terra de meravelles”, a càr-
rec d’Albert Estengre. Serà a 2/4 de 
6 de la tarda, a la Biblioteca Muni-
cipal mossèn Cinto Verdaguer.

Inscripcions obertes per al 
nou Laboratori de Lectura

CAPELLADES 

Aquests dies són obertes les ins-
cripcions per a un nou Labo-

ratori de Lectura a la Biblioteca El 
Safareig de Capellades.

En aquesta ocasió es tracta de 
“4 caixes i un univers”, un labora-
tori que té com a objectiu conèixer 
l’obra de l’autora i il·lustradora ita-

liana Iela Mari. A través de 4 caixes 
es provarà de descobrir els 4 temes 
que han marcat la seva creació: la 
metamorfosi, la sorpresa, la con-
templació i els cicles. Tal com és 
habitual dels laboratoris, aquesta 
és una activitat adreçada als in-
fants de 4 a 9 anys, acompanyats 
de les seves famílies. 

Conferència i visita a les talles gòtiques de 
les esglésies

ELS PRATS DE REI

En la seva tasca de divulgar i 
posar en valor el patrimoni cul-

tural de l’Església, Catalonia Sacra 
organitza, el dissabte, 14 d’octubre, 
una activitat que vol donar a conèi-
xer les dues marededéus gòtiques 
dels Prats de Rei. La Dra. Maria Gar-
ganté serà l’encarregada de pro-
nunciar una conferència i guiar una 
visita per conèixer aquestes imatges 

que es troben a l’església parroquial 
de Santa Maria i al Santuari de la 
Mare de Déu del Portal d’aquest 
municipi de la comarca natural de 
l’Alta Segarra. Aquest pòsit tan 
antic es posa de manifest d’una 
manera singular en l’avui patrimoni 
de la vila, amb les làpides romanes 
que trobem en la imponent esglé-
sia parroquial, i té una continuïtat, 
plena de tresors, al llarg dels segles: 

en són exemple les dues marede-
déus gòtiques que habiten en dos 
notables temples ben propers l’un 
de l’altre. D’una banda, la magnífi-
ca Mare de Déu del Roser, obra de 
l’escultor Aloi de Montbrai, que es 
troba en el temple parroquial; de 
l’altra, la venerada Mare de Deu 
del Portal, que presideix el santu-
ari urbà del mateix nom. Temples 
i verges que ens permeten llegir 
nombrosos aspectes de l’espiritua-
litat i la devoció al llarg dels segles. 
Aquesta activitat començarà a 2/4 
de 12 del migdia i és gratuïta. Per 
una bona visibilitat i organització, 
es recomana fer inscripció al cor-
reu reserves@cataloniasacra.cat o al 
telèfon 693720202.

Catalonia Sacra és una iniciativa 
conjunta dels deu bisbats amb seu 
a Catalunya i que té la voluntat de 
donar a conèixer aquest patrimoni 
cultural i artístic, col·laborar en la 
seva dinamització i empènyer una 
dinàmica turística que l’acosti a tot 
tipus de públic.

Concert final del IV Stage de Banda 
Simfònica d’Igualada
IGUALADA

Dissabte vinent, dia 14 d’octu-
bre, a les 8 del vespre tindrà 

lloc al Teatre Municipal l’Ateneu el 
concert final del IV Stage de Banda 
Simfònica d’Igualada que enguany 
s’ha desenvolupat de manera més 
concentrada i itinerant que en edi-
cions anteriors. S’oferiran les obres 
treballades en les diverses sessions, 
un repertori proposat per la direc-
tora convidada d’aquest any, Irene 
Delgado, integrat per obres clàs-
siques de profunditat i brillantor 
(Bruckner, Holst, Bartók,etc.) altres 
procedents del món cinematogrà-
fic, siguin clàssiques o de rigoro-

sa actualitat. No faltaran tampoc 
obres de gènere, peces de música 
catalana i originals per a banda.

La jove directora Irene Delga-
do, és una de les promeses dins 
la panoràmica de la direcció en el 
nostre país, andalusa d’origen (Al-
geciras 1990) i catalana d’adopció 
des que el 2009 es va traslladar a 
Barcelona a fi i efecte de prosse-
guir els seus estudis i on resideix 
actualment. Ha estat guardonada 
en concursos internacionals i acaba 
de graduar-se en direcció orques-
tral a l’ESMUC amb les millors qua-
lificacions. 

La Confraria de la Vinyala celebra la 
Vinyalada, una nit d’agraïments i 
de reconeixements
IGUALADA

El proper dijous 19 d’octubre, la 
Confraria de la Vinyala orga-

nitza la Vinyalada. Es tracta d’un 
sopar en el que no hi faltaran els 
cargols però que l’objectiu és el 
reconeixement i els agraïments, 
amb l’atorgament de la vinya-
la agraïda, a aquelles persones o 
grup de persones que d’una mane-
ra o altre han destacat o desta-
quen per la seva estimació als 
cargols i reivindiquen aquest plat 
tant genuí, entre altres guardons 
especial.

Atorgament de les 
“vinyales agraïdes”

Així, aquest any s’ha decidit 
atorgar les vinyales agraïdes a: la 
Confraria Gastronòmica del Car-
gol per ser un referent en el món 
gastronòmic cargolaire; al Grup So-
teras per ser un dels impulsors de 
la popularització de la gastrono-
mia cargolaire, i al Cos de Mossos 
d’Esquadra per l’actuació ordinà-
ria, però en especial per la duta a 
terme abans, durant i després dels 
atemptats de Barcelona i Cambrils.

A més, també es farà un re-
coneixement especial a un dels 
“padrins” de la Confraria, Josep 
Mussons, amb el lliurament del 

carnet numero 15 de la Confraria, 
el medalló de confrare, el medalló 
de confrare Major per agrair-li que 
ens apadrinés i el medalló del con-
frare Major d’Honor. 

La Vinyalada tindrà lloc el 19 
d’octubre al restaurant Sesoliveres. 
Constarà d’un primer plat elaborat 
per la xef de Sesoliveres, Gloria 
Barrio, el segon, cargols elaborats 
pels confrares cuiners Aureli Rosa 
i Joan Gàlvez i unes postres molts 
especials creades pel confrare pas-
tisser Josep M. Guasch.

Les inscripcions poden rea-
litzar-se enviant un whatsapp al 
639167442. El preu del sopar és de 
25euros i les places són limitades.

La Confraria de la Vinyala té 
per objectiu reivindicar i donar a 
conèixer el cargol de la vinyala, 
una de les especialitats culinàries 
de la comarca, un producte genu-
ïnament anoienc, el cargol de vi-
nya. Va néixer l’any 2010, quan 
els 14 fundadors van constituir la 
Confraria. Actualment ja són 175 
confrares. 

Al  mes de novembre serà la 
propera cita de la Confraria amb 
l’inici de “els dijous de vinyales”, 
un sopar que es realitza mensual-
ment, cada vegada en un restau-
rant diferent i en el què es cuina 
una recepta de vinyales.
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OFERTES DE FEINA
- Empresa del sector mobiliari precisa incorporar un/na COMERCIAL/
DEPENDENT/A per a botiga de la zona d’Igualada amb coneixements de botiga. 
S’ofereix jornada sencera de dilluns a divendres amb horari comercial.

- Es necessita incorporar un PASTISSER oficial de 1a o 2a per a obrador de 
la zona de l’Anoia. Horari de 7h setmanals de Dim. a Dium. i festius. Contracte 
temporal amb possibilitats de continuïtat. 

- ES NECESSITEN MANIPULADORS/ES PER A DIFERENTS EMPRESES DE 
LA COMARCA. Contracte temporal per cobrir necessitats de producció, baixes i 
vacances. Jornada intensiva de dilluns a divendres.

- EMPRESA SECTOR METALL D’IGUALADA NECESSITA INCORPORAR TORNER/
FRESADOR AMB EXPERIÈNCIA. Es valorarà coneixements de control numèric. 
Contracte temporal amb perspectives de continuïtat. Jornada sencera de dilluns a 
divendres.

- EMPRESA DEL SECTOR SIDEROMETAL·LÚRGIC NECESSITA INCORPORAR 
VIDRERS/FUSTER D’ALUMINI AMB EXPERIÈNCIA de més de 3 anys en tasques 
similars. 

- EMPRESA D’ARTS GRÀFIQUES PRECISA INCORPORAR  PERSONAL AMB 
EXPERIENCIA EN MÀQUINES PLEGADORES / ALÇADORES / GUILLOTINES. 
Zona Anoia/Baix Llobregat. Horari jornada intensiva en torns matí/tarda/nit, per a 
necessitats de producció, baixes i vacances. Contracte temporal amb perspectives 
de continuïtat.

- ES NECESSITEN SOLDADORS AMB EXPERIÈNCIA. Zona Igualada i rodalies, 
contracte temporal amb perspectives de continuïtat.

- ES NECESSITEN CONDUCTORS DE CAMIÓ/TRAILER PER EMPRESA DE 
TRANSPORTS. Zona Igualada i rodalies, contracte temporal amb perspectives de 
continuïtat.

- ES NECESSITEN OPERARIS per a empresa d’arts gràfiques de la zona de 
l’Alt Penedès, no indispensable experiència en el sector. Disponibilitat horària i de 
desplaçament.

Els interessats poden adreçar-se a les nostres oficines del 
GRUP CATALÀ DE TREBALL ETT, C/ Lleida 42, Igualada. 

Contactar per telèfon al 935155700 o bé enviar CV a 
infoigualada@grupcatala.com.

El Parc Central acollirà la 39a edició de la 
Cursa Popular

IGUALADA

El diumenge, 22 d’octubre, Igua-
lada celebra la 39a edició de la 

Cursa Popular, el seu acte espor-
tiu més obert i que, alhora, dóna 
el tret d’inici als Jocs Escolars de 
l’Anoia, a les temporades esporti-
ves en general i aquest any, a més, 
serà la cita que obrirà oficialment 
la Candidatura “Igualada, Ciutat 
Europea de l’Esport 2019”.

El Parc Central serà aquest 2017 
l’espai que acollirà la sortida i l’arri-
bada de la Cursa, tant el recorregut 
A, de 5 quilòmetres i que comen-
çarà a les 11h, com el recorregut B, 
d’1,9 quilòmetres i que arrencarà 
a les 12h. Això permetrà a tots els 
participants gaudir de l’esdeveni-
ment en una mateixa zona i el nou 
emplaçament permetrà oferir tam-
bé una gran festa esportiva famili-
ar i  per a tothom.

Com a conseqüència d’aques-
ta ubicació, els circuits seran to-
talment diferents a les anteriors 
edicions. El recorregut A, per les 
categories Benjamí, Aleví, Infantil, 
Cadet, Juvenil i Majors A, B, C i D, 
sortirà del Parc Central i passarà 

per Av. Catalunya, Ctra. Manresa, 
c/ Doctor Fleming, c/ Bellprat, Av. 
Balmes, Av. Catalunya, c/ Comar-
ca, c/ Masquefa, c/ Les Comes, Av. 
Doctor Pasteur, Av. Barcelona, Pl. 
Mossèn Segura i Av. Catalunya, per 
acabar novament al Parc Central. I 
el recorregut B, per petits fins a ca-
tegoria Prebenjamí i els seus pares 
i acompanyants començarà al Parc 
Central i recorrerà Av. Catalunya, 
Av. Mestre Muntaner, c/ Girona, 
Av. Barcelona, Pl. Mossèn Segura i 
Av. Catalunya, finalitzant també al 
Parc Central

Hi haurà trofeus per als gua-
nyadors absoluts i per als tres pri-
mers classificats de cada catego-
ria del recorregut A i també vals 
bescanviables per material esportiu 
per les tres escoles amb més partici-
pació. A més, es donarà un val per 
material esportiu a l’escola amb 
més percentatge de participació en 
relació amb el nombre d’alumnes 
matriculats.

La Cursa és d’inscripció gratuï-
ta i està organitzada per l’Ajunta-
ment de la ciutat i el Consell Espor-
tiu de l’Anoia. Compta amb la col-

laboració del Club Atlètic Igualada 
(CAI), Tuga Active Wear, Cal Font 
Wellness Centre, Stikets, Anima’ns 
Grup i Carrefour. Té el suport de 
la Diputació de Barcelona i de la 
Secretaria General de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya i també 
el patrocini de BBVA - Catalunya 
Caixa. Una edició més, l’empresa 
AquaSOS donarà mig euro per ca-
da participant a un projecte i enti-
tat de Igualada Solidària. 

Inscripcions en línia
Com ja ve sent habitual en els 

últims anys, la Cursa A tindrà xip 
de cronometratge, per la qual cosa 
cal fer inscripció prèvia per poder 
obtenir el dorsal. La inscripció es 
pot fer al web www.cursapopulari-
gualada.cat, a les oficines del servei 
municipal d’Esports del complex 
esportiu de Les Comes i a l’Ofici-
na d’Atenció Ciutadana (OAC) de 
l’Ajuntament. Aquestes inscripcions 
on-line finalitzaran el proper dijous 
19 d’octubre i, si encara restessin 
dorsals disponibles, es podran re-
alitzar també presencialment di-
vendres dia 20, de 8 a 15h a les ofi-
cines del Servei d’Esports, i dissabte 
dia 21, de 9:30 a 20:30h al mateix 
Parc Central. Els dorsals es podran 
recollir el divendres a les oficines 
del servei d’Esports de 8 a 15h, el 
dissabte al mateix Parc Central de 
9:30h a 20:30h, o bé el mateix diu-
menge de 9:30h a 10:30h.

Els participants del recorregut B 
s’hi podran apuntar el mateix dia, 
des d’una hora abans d’iniciar la 
cursa, al mateix lloc de la sortida.

Sardanes i recollida de 
residus, a La Lliga
CAPELLADES

En l’escaiença de la celebració 
dels 116 anys de la Lliga, s’ha 

programat per diumenge un con-
cert entranyable, amb la Cobla 
Almogavarenca, amb música i 
músics de casa, amb la interpre-
tació de la sardana que en Xavi-
er Cassanyes va escriure dedicada 
a La Lliga, “Cent anys lligats”. El 
concert començarà a les 6 de la 
tarda, es farà al Teatre la Lliga i té 
un preu d’entrada de 10 euros per 
als socis de l’entitat i 13 per als no 
socis.

Per dijous vinent, a 2/4 de 8 del 
vespre, i organitzat per Vila de Ca-
pellades es proposa una assemblea 
oberta per parlar sobre la gestió 
dels residus amb el tema central de 
“Del model actual al porta a porta. 
Quin futur ens espera? La xerrada 
serà conduïda per Maria Mestre 
ambientòloga experta en gestió 
de residus i comptarà amb la parti-
cipació de Josep Casafont, regidor 
de medi ambient de l’Ajuntament 
de Navàs on ja s’aplica aquest sis-
tema.

La conferència sobre els ajuts 
LEADER es farà el dia 17
CALAF

La xerrada sobre els ajuts eco-
nòmics LEADER 2017, prevista 

per ahir dimarts, es farà finalment 
el proper dimarts 17 d’octubre, 
també a les 19.00 h, a la Sala Felip 
de l’Ajuntament de Calaf. L’acte 
coincideix amb actes institucionals 
previstos de la Generalitat de Cata-
lunya, que és qui impulsa els ajuts 

LEADER, i s’ha optat per canviar la 
programació de l’esdeveniment.

Els ajuts LEADER tenen com a 
finalitat fomentar l’activitat eco-
nòmica, l’arrelament social dels jo-
ves al sector rural, les TIC i l’ocupa-
ció del sector. El 30 de novembre 
és la data límit per presentar-se 
a la convocatòria dels ajuts d’en-
guany. 

“Aixeca’t”, procés participatiu que s’engega 
des de l’Àrea de Joventut 

CAPELLADES

Aquests dies s’està iniciant un 
nou procés participatiu, adreçat 

especialment als més joves, per tal 
de donar-los l’oportunitat de par-
ticipar activament amb l’àrea de 

joventut de l’Ajuntament de Cape-
llades. 

La proposta “Aixeca’t” busca 
cercar una estratègia que aconse-
gueixi encaixar les expectatives tant 
dels referents de l’administració lo-
cal com de les persones joves. S’es-
tablirà un nou canal de participació 
que faciliti que la veu dels joves si-
gui tinguda en consideració en tots 
aquells aspectes que els afecten. 

La convocatòria és oberta a tot-
hom qui li pugui interessar.

La data de la jornada de parti-
cipació sortirà publicada als mitjans 
de Facebook i Instagram, i serà en 
aquesta data quan es començarà a 
treballar en els objectius de la jorna-
da: Implicar els joves en la confecció 
dels calendaris d’activitat municipal, 

l’aprenentatge de l’autogestió de 
les activitats per part dels joves i fer-
los partícips del moviment sociocul-
tural del municipi. 

D’aquesta manera els joves, pri-
mer de manera individual i després 
en grup, proposaran les activitat 
que més els agraden i les que tro-
ben a faltar, dels àmbits sociocultu-
rals, festes i esdeveniments, esports, 
oci, educació i salut a Capellades.

Per conèixer més informació 
sobre aquest projecte us podeu 
adreçar a l’espai jove de Capella-
des (dilluns i dimecres de 15 a 19 
h a la Biblioteca el Safareig); envi-
ar un correu electrònic a abenito@
anoiajove.cat o contactar al telèfon 
679.964.684.

Homenatge al president Companys
CAPELLADES

Aquest diumenge 15 d’octubre 
es farà un nou homenatge al 

president Companys. Tal com és 
habitual, a les 7 del matí ERC Cape-
llades iniciarà els actes amb el llan-
çament de salves en honor al presi-
dent Companys.

L’acte institucional és previst 
que comenci a dos quarts d’una 
del migdia davant el monument al 
president Lluís Companys al carrer 
que porta el seu nom, amb les ofre-
nes florals d’ERC-Capellades i del 
mateix Ajuntament. 

A continuació, i com a princi-
pal novetat d’enguany, es retrà ho-
menatge a les víctimes dels judicis 
franquistes a Capellades. Àngel So-

teras, regidor de Cultura, destaca 
la importància d’aquest reconeixe-
ment: “Com Companys, víctima de 
la dictadura franquista, empreso-
nat amb la col·laboració dels nazis i 
afusellat després d’un simulacre de 
judici, també 35 homes i dones de 

Capellades van ser jutjats, i condem-
nats en la majoria de casos, per la 
dictadura franquista. La llista de pe-
nes, que van dels sis anys de presó 
a condemnes a mort, mostra clara-
ment la brutalitat del franquisme i 
comprovar com judicis i execucions 
es van continuar realitzant un cop 
acabada la guerra evidencia la seva 
mesquinesa.

Entenem que aquest reconei-
xement a aquestes 35 persones i a 
traves d’elles per extensió a tots els 
exiliats i represaliats per la dictadura 
no és només un acte de recuperació 
de la nostra memòria històrica --que 
prou que ens convé vistos els darrers 
esdeveniments--, sinó simplement 
de justícia”.
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LLETRADA SILVIA

lletradasilvia@gmail.com

SÍLVIA PIQUÉ
Tel. 93 803 49 36

C/ Castellfollit, 3 - Igualada

Òpera i sarsuela a 
l’espectacle “Passió Lírica”
ELS HOSTALETS DE PIEROLA

L’Auditori de Cal Figueres dels 
Hostalets de Pierola serà, diu-

menge a la tarda, l’escenari 
de l’espectacle Passió Lírica que 
comptarà amb la soprano Beatrice 
Jiménez-Marconi; el tenor Albert 
Deprius i el pianista Alan Branch 
que interpretaran àries i duets 
d’òpera i sarsuela.

El concert consta de dues parts 
i amb el següent repertori: Ària de 
la Lluna de Rusalka d’A. Dvorák; 
Lamento di Federico, de L’Arlesia-
na de F. Cileà; Un di felice eterea, 
de La Traviata de G. Verdi; Oh mio 
babbino caro, de Gianni Schicchi 

de G. Puccini. E Lucevan Le Stelle, 
de Tosca de G. Puccini, i Caro elisir 
sei mio de l’elisir d’amore de G. 
Donizetti.

A la segona part s’interpreta-
ran els temes de No puede ser de 
La tabernera del puerto, de S. So-
rozábal; Canción de Rosina, de J. 
Serrano; Comprende lo grave de 
La Africana de M. Fernádez Caba-
llero i tres temes de R. Martínez 
Valls: Déu meu Senyor, Pirineu i 
Per tu Francina meva de la Cançó 
d’Amor i de guerra.

El preu de l’entrada del con-
cert és de 8 euros.

Últims actes de les festes del barri de 
la Font Vella

IGUALADA

Les festes al barri de la Font Vella 
d’Igualada van començar el pas-

sat cap de setmana amb un dels 
actes més tradicionals, com és la tro-
bada de puntaries on s’hi van aple-
gar participants d’arreu de Cata-
lunya, que van mostrar en directe 
com treballaven els boixets.

Pel que fa al programa festiu, 
el barri de la Font Vella encara el 
compte enrere des d’avui dimecres i 
fins dissabte amb els següents actes.

Dia 11: a les 9 de la nit, XIII Gres-
ca i sopar a la fresca. A la plaça de 
Pius XII. Tancarà la vetllada l’espec-
tacle musical Tussal’N Paqué. En cas 
de mal temps tot l’acte quedarà 
traslladat al poliesportiu del col·legi 
Mare del Diví Pastor.

Al llarg d’avui dimecres i demà 
dijous, es podran fer ofrenes de 
flors i llantions a la imatge de la 
Verge del Pilar, que estarà exposada 

a la capella del carrer Maria de la O, 
cantonada plaça del Pilar. 

Demà dijous festivitat de 
la Mare de Déu del Pilar 

8 h Matinades amb els Grallers 
de l’Escola de Grallers de Sitges; 
aquesta mateixa banda, a les 11 
del matí participarà a la cercavi-
la d’anada a missa, on hi haurà 
també el Botines i la Pilar, els cap-
grossos i la Bandera del Barri de la 
Font-Vella i l’Associació Cultural 
Dessota.

A 2/4 de 12 del migdia, celebra-
ció de la Missa solemne a la basílica 
de Santa Maria. Oficiarà el rector 
Eduard Flores, amb l’acompanya-
ment musical d’orgue a càrrec de 
Lluís Victori, els cants d’Anton Ma 
Prat i la soprano Núria Mas, acte 
que finalitzarà amb el cant de l’him-
ne del barri, lletra i música de Josep 
Ma Tribó. 

A la plaça del Pilar, en acabar la 
celebració litúrgica es dispararà una 
sorollosa traca i seguidament es do-
narà pas al concert vermut a càrrec 
de la banda Doctor Jazz Friends.

A la tarda, a partir de 2/4 de 6, 
xocolatada i espectacle infantil a 
càrrec del grup Tot Circ.

El darrer acte del dia 12 d’octu-
bre serà a 2/4 de 8 del vespre, a l’es-
glésia del Roser, el concert del grup 
d’harmòniques Néixer.

Dissabte 14 d’octubre
Al llarg de tot el dia, se celebra-

rà als carrers del barri, el 22è Mercat 
de la Puça. Amb exposició i venda 
d’oportunitats al carrer que els co-
merços de barri de la Font-Vella, 
ofereixen a tota la ciutat i comarca 
en les seves festes.

A les 7 de la tarda, berenar de 
pa amb vi i sucre a la plaça Pius XII.

Dijous 19 d’octubre a les 7 de la 
tarda, a l’església del Roser, missa 
en sufragi dels difunts del barri, que 
oficiarà Mn. Josep Aribau.

Diumenge 22 d’octubre a les 7 
del matí, sortida des de la plaça del 
Rei per la XXX Pescada sorpresa, 
com a cloenda de les festes d’en-
guany. Per inscripcions a la Pescada 
del diumenge dia 22 d’octubre, con-
tactar amb Josep M. Compte - Tel 93 
803 43 39.

Inscripcions al Talent Campus de Formats de 
TV del Zoom Festival
IGUALADA

Ja es poden fer les inscripcions 
per participar, cap a finals de 

novembre a les jornades de treball 
que s’inclouen dins el Zoom Festi-
val, el Talent Campus de Formats 
de TV, i que comptaran amb Àlex 
Solà i Toni Marín com a tutors de 
l’activitat.

Es tracta d’una oportunitat per 
desenvolupar idees pròpies de nous 
formats per a televisions o altres 
canals, amb el guiatge i la col·labo-
ració de professionals del sector.

Al llarg de les sessions previstes, 
s’analitzaran, es debatran i es tre-
ballaran les propostes creatives per 
ajustar-les a la realitat del mercat. 
L’objectiu és elaborar una bíblia per 
a cada projecte, que segueixi els 
estàndards de la indústria i que es-
tigui preparada per compartir amb 
productores o mitjans de comuni-
cació.

Si bé el focus és principalment 
televisiu, també es valoraran pro-
jectes audiovisuals de naturalesa 
transmèdia que posin en joc altres 

plataformes de consum de contin-
gut.

El Talent Campus de Formats de 
TV és una iniciativa del Zoom Fes-
tival Internacional de Ficció TV & 
Formats, que celebra la quinzena 
edició entre els dies 21 i 26 de no-
vembre de 2017, a Igualada.

Les inscripcions es poden fer a 
través de la pàgina web d’aquest 
festival (zoomigualada.org), on hi 
ha tota la informació de preus i pro-
grama del Talent Campus de For-
mats de TV.

Es busquen voluntaris 
i aprenents per formar 
parelles lingüístiques
COMARCA

El Centre de Normalització Lin-
güística Montserrat ha engegat 
la nova temporada de cursos de 
català per a adults. S’imparteixen 
cursos de tots els nivells, tant per 
a alumnes de parla catalana que 
volen millorar el seu nivell, com 
per a persones nouvingudes que el 
volen aprendre. Aquests alumnes 
de grups de nivell bàsic provenen 
de diferents continents, països o 
regions d’Espanya. 

Com a complement d’aquestes 
classes se’ls ofereix la possibilitat 
de participar al Voluntariat per la 
llengua, programa per practicar 
el català a través de la conversa. 
El programa va néixer l’any 2003 
i fins ara ja hi han participat més 
de 110.000 parelles. El Voluntari-
at per la llengua consisteix a cre-
ar parelles lingüístiques formades 
per un voluntari que parla català i 
un aprenent que ja en té coneixe-

ments, però que vol guanyar més 
confiança i fluïdesa. És una experi-
ència molt positiva i enriquidora 
per a totes dues parts.

El Voluntariat per la llengua 
ofereix dues modalitats de parti-
cipació: la presencial i, des de fa 
més d’un any, també la virtual amb 
parelles procedents de tot el món, 
on les trobades es fan per Internet, 
a través de videoconferència.

Per poder dur a terme l’activi-
tat es busquen persones voluntà-
ries que vulguin dedicar una hora 
a la setmana a conversar en ca-
talà amb una persona que l’està 
aprenent o persones aprenentes 
que volen millorar el català fent 
conversa. 

Les inscripcions ja estan ober-
tes i es poden fer en línia a través 
del portal www.vxl.cat, o bé pre-
sencialment o per telèfon: Iguala-
da-Anoia: C/ Lleida, 78. Telèfon: 93 
804 88 99 (allobet@cpnl.cat).

Noves visites guiades
Art Ecclesia: descobreix el patrimoni religiós de l’Anoia
COMARCA

Visita guiada al Tous 
medieval

El proper dissabte, 14 d’octu-
bre i a partir de les 11 del matí, 
es durà a terme una nova visita 
guiada al Tous medieval a càrrec 
d’Anoia Patrimoni. Aquesta ru-
ta inclou la visita al «poblet», el 
Castell de Tous i l’església parro-
quial de Sant Martí, que conserva 
elements cabdals de la història de 

Tous, com ara el sarcòfag de Ber-
nat de Tous.

El punt d’inici de la visita se-
rà al local de l’AECOM (c/ Major, 
núm.1) de Sant Martí de Tous, amb 
un preu de 2,5 euros. 

L’endemà diumenge podreu 
recórrer el Centre d’Interpretació 
del Patrimoni Religiós de la Comar-
ca de l’Anoia, ubicat a l’església de 
Santa Maria de Segur (Veciana). 

Així, sobre el paisatge de l’alti-
plà de Calaf, trobareu aquest espai 

des d’on podreu fer un recorregut 
pel romànic, el gòtic i el barroc 
anoienc, una primera introducció 
al riquíssim patrimoni anoienc.

El centre Art Ecclesia restarà 
obert d’11 a 1 de la tarda i al punt 
del migdia es durà a terme una 
visita guiada.

Per a qualsevol de les dues visi-
tes podeu obtenir més informació i 
detalls a www.anoiapatrimoni.cat 
o al telèfon 635 922 384.

Sortida a l’Aplec de Salou
L’Agrupació Sardanista d’Iguala-

da us recorda que organitza una 
sortida el dia 5 de novembre per tal 
d’assistir al 28è Aplec de Sant Martí 
de Salou, on podrem gaudir i ballar 
la nostra dansa amb les cobles 
Mediterrània, Sant Jordi - Ciutat 
de Barcelona i Reus Jove. Dins de 
l’aplec, a les 14 h, hi haurà un dinar 
popular.

El lloc de sortida serà a l’estació 
d’autobusos a les 8 del matí i l’hora 
aproximada de tornada a les 8 del 
vespre. El preu del viatge incloent el 
dinar és només de 35 euros.

Les persones interessades podeu 
trucar als telèfons següents: 618 978 
733 (Joaquim) o bé al 648 091 555 
(Dolors). Us hi esperem.

Diumenge, homenatge al 
president Companys 

IGUALADA

Igualada celebrarà diumenge 
vinent, dia 15 d’octubre, l’home-

natge institucional al president de 
la Generalitat de Catalunya, Lluís 
Companys, que va morir afusellat 
pel règim franquista l’any 1940, 
després d’un consell de guerra 
sumaríssim.

Com és habitual, aquest ho-
menatge que es duu a terme anu-
alment tindrà lloc davant del mo-
nòlit aixecat en la seva memòria 
al c/ President Lluís Companys, a 
Les Comes, i s’hi farà la tradicio-
nal ofrena de flors per part del 
consistori, partits polítics, sindi-
cats i entitats locals que s’hi vul-
guin afegir.

L’acte, que començarà a les 13 
h, és obert a la ciutadania.

La Xarxa Calaf comença la programació de 
teatre familiar

CALAF
“36 Polzades” és l’espectacle de 

teatre familiar que diumenge porta-

rà a l’escenari del Casal de Calaf la 
companyia Miscel·lània Teatre, dins 
la programació estable de l’entitat 
la Xarxa.

“36 Polzades” és una història 
dolça, tendra i sorprenent, on un 
curiós personatge ens obre de bat a 
bat la porta de casa seva. La relació 
amb el que l’envolta ens conduirà 
reiteradament a viure situacions im-
possibles i divertides, que ens trans-

portaran a un món màgic on els 
objectes tenen ànima. 

Es tracta d’un espectacle de cre-
ació, sense parla, amb banda sonora 
original, projecció audiovisual i per 
a públic familiar.

L’obra començarà a les 6 de la 
tarda i es farà a la Sala Folch i Tor-
res; el preu de l’entrada és de 5 eu-
ros per als socis del Casal i 7 per al 
públic en general.

mailto:allobet@cpnl.cat
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10a Mostra d’Embotits i Vins d’Altura

LA LLACUNA

La Llacuna acollirà aquest cap de 
setmana la desena edició de la 

Mostra d’Embotits i Vins d’Altu-
ra, una fira que reuneix produc-
tors d’embotit, vi i altres produc-
tes agroalimentaris de qualitat i 
característics del territori.

La mostra, organitzada per 
l’Ajuntament, vol donar a conèixer 
la qualitat dels productes del mu-
nicipi, impulsar la seva comercia-
lització, promoure’n el seu consum 
alhora que també promociona el 
municipi de la Llacuna.

La Mostra d’Embotits i Vins 
d’Altura pròpiament tindrà lloc el 
diumenge 15 d’octubre a la pla-
ça Major de la Llacuna. Hi partici-

paran una quinzena d’expositors; 
embotits, vins i caves d’altura, i 
altres productes agroalimentaris 
com el formatge. Al llarg de tot 
el matí es podrà participar de la 
degustació dels productes i tin-
dran lloc diferents activitats rela-
cionades amb els vins i la vinya: 
intercanvi de plaques de cava, de-
mostració d’oficis relacionats amb 
els vins i la vinya: bufador de vidre 
i fassina d’aiguardent, concurs de 
trepitjar raïm, manualitats rela-
cionades amb els vins i la vinya a 
càrrec de Marta Arañó i Mary Go-
mà, entre altres. Al llarg del matí 
es rebrà la visita de Mercè Conesa 
i Pagès, presidenta de la Diputació 
de Barcelona.

El dia abans però, la mostra 
ja escalfa motors. Per dissabte, 
14 d’octubre s’ha programat la 
xerrada “La vitivinicultura a casa 
nostra. Més de 2.000 anys d’his-
tòria” a càrrec d’ArqueoVitisen 
en que es parlarà de la història 
del cultiu de la vinya i la produc-
ció del vi i com va arribar a casa 
nostra cap al segle VII aC. Segui-
dament tindrà lloc un berenar – 
sopar amb degustació i maridatge 
d’embotits, formatges i postres 
amb vins i caves d’altura. En 
aquest marc, tindrà lloc l’acte de 
lliurament del raïm d’altura 2017, 
un reconeixement a una persona, 
empresa o comerç per la feina 
ben feta i dedicació.

La Llacuna, a més de 600 me-
tres d’altitud i amb un clima similar 
al Penedès, està situada en un in-
dret privilegiat per a la producció 
d’aquest tipus de vins, coneguts 
com a Vins d’Altura i és reconegu-
da pels seus excel·lents embotits.

Els tiquets per a la degustació 
es podran obtenir a l’estand de 
l’Ajuntament el mateix dia de la 
Mostra i pel berenar-sopar es po-
den comprar abans de divendres al 
Centre de Turisme i a l’Ajuntament.

Oskara, un espectacle de la dansa 
tradicional basca
IGUALADA

La companyia Kukai Dantza duu 
a terme una creació contempo-

rània a partir de la dansa tradicio-
nal basca i impulsa trobades amb 
altres llenguatges artístics i estils 
de dansa. El proper diumenge, 
15 d’octubre, a les 19h, presen-
taran Oskara al Teatre Municipal 
l’Ateneu d’Igualada, un espectacle 
sobre la cultura basca, un viatge 
a través d’alguns dels seus mites 
i tradicions, de la seva iconogra-
fia, d’una gran bellesa i una millor 
execució. L’activitat forma part del 
programa estatal d’arts escèniques 
Platea.

Les entrades es poden comprar 
al Punt de Difusió Cultural i Turís-
tica d’Igualada (c/ Garcia Fossas, 
2) de dimarts a dissabte, de 18:30 
a 20:30h, i el dissabte i diumenge, 
d’11 a 14h. També des d’una ho-
ra abans a la taquilla del Passat-
ge Vives i anticipadament a www.
ticketea.com. Les entrades tenen 
un preu de 15 i 12 euros amb des-
comptes per a diversos col·lectius.

Una proposta plena de 
força i encant

Oskara és el resultat de la tro-
bada entre Kukai Dantza Kompai-
nia i el coreògraf Marcos Morau, 
component de La Veronal i Premio 
Nacional de Danza 2013. Junts fu-
sionen dos universos coreogràfics i 
de dues formes d’entendre la dan-
sa que ofereixen com a resultat un 
recorregut que transita entre les 
arrels populars i altres formulaci-
ons més avantguardistes. Concebu-
da a manera d’instal·lació, Oskara 
recorre diversos passatges i mites 
de la cultura basca des dels seus 
orígens fins a l’època contempo-
rània. 

En l’obra hi participen cinc ba-
llarins, amb l’aparició en diversos 
moments del cantautor d’Iparral-
de, Erramun Martikorena. 

Una companyia 
guardonada

Kukai Dantza va rebre el pas-
sat mes de setembre el Premio Na-

cional de Danza 2017 en la moda-
litat de Creació, uns premis que 
concedeix cada any el Ministerio 
de

Educación, Cultura y Deporte, 
pel seu “excepcional tractament 
del folklore i els mites i ritus tradi-
cionals, que aconsegueixen trans-
cendir a l’universal a través d’un 
llenguatge contemporani”. Desta-
ca també “la poètica de les seves 
creacions i la gran qualitat de la se-
va execució, com s’ha pogut com-
provar en el seu recent espectacle 
Oskara”.

Amb set nominacions als Pre-
mis Max 2017, Oskara va obte-
nir-ne finalment tres: Millor Espec-
tacle de Dansa per “una obra que 
barreja la dansa tradicional basca 
amb un llenguatge avantguardis-
ta”, Millor Elenc i Millor Disseny de 
Vestuari. A més, Oskara ha estat 
guardonat com a Millor Espectacle 
de Dansa a la Feria de Teatro y 
Danza de Huesca 2016 i Premi de 
la Crítica de Catalunya 2016.

Campanya d’acapte de sang
COMARCA

La setmana vinent dl Banc de Sang 
i Teixits visitarà diferents pobles 

de la comarca per tal d’atendre els 
donants que hi vulguin col·laborar.

Així dilluns dia 16 hi haurà 
acapte de sang als Hostalets de Pi-
erola, a partir de les 6 de la tarda al 
centre mèdic.

Dimarts hi haurà l’autocar a la 
plaça de Cal Font, a partir de les 5 

de la tarda i fins les 9.
Dimecres en el mateix horari, 

s’atendrà els donants a Can Papas-
seit de Vilanova del Camí, i dijous 
vinent dia 19 a Piera, també de 5 a 
9, al Casal de la Gent Gran hi haurà 
la unitat desplaçada del Banc de 
Sang i Teixits.

A Calaf es podran fer donacions 
el dia 28 en horari de matí a l’Ins 
Alexandre de Riquer.

Taller per cuinar en família 
IGUALADA

Àpats per cuinar en família 
és una activitat de cuina per 

a infants i adults de la família ( 
pare, mare, titets, avis, etc.) en el 
que a part d’aprendre a cuinar, es 
treballarà els aliments saludable, 
els hàbits a l’hora de menjar, la 
importància dels àpats en famí-
lia, seguint la idea d’una nutri-
ció sana i equilibrada. Els nens i 
nenes podran preparar diversos 

menús que inclouran tot tipus 
d’aliments.

El curs es farà del 3 de novem-
bre a l’1 de desembre. Els divendres 
de 18 a 20h. L’activitat és gratuïta i 
cada adult pot venir acompanyat de 
dos infants com a màxim

Si esteu interessats podeu trucar 
al Casal Cívic Montserrat, 93 804 36 
61. Horari d’inscripcions, de dilluns 
a divendres de 10 a 13h i de dilluns 
a dimecres de 16 a 18h

Maqpaper es celebrarà el 7 i 8 de març i 
estrena una nova ubicació 

IGUALADA

La Fira Internacional Maqpaper se 
celebrarà els dies 7 i 8 de març a 

Igualada i estrenarà un nou espai 
que permetrà als subministradors 
per a la indústria de la cel·lulosa, 

el paper i el cartró ondulat de tot 
l’Estat espanyol unes millors condi-
cions d’exposició. La desena edició 
d’aquesta fira biennal que reuneix 
a tot el sector es celebrarà al recin-
te modernista de l’Escorxador.

Una altra de les novetats des-
tacades d’aquesta edició seran una 
sèrie de conferències organitza-
des conjuntament amb Foment 
del Treball i la Unió Empresarial de 
l’Anoia sobre economia circular al 
voltant de la indústria paperera.

Maqpaper i Energètica, 
dues fires que connecten

Com ja és habitual, Maqpaper 
coincidirà en el temps i en l’espai 
amb la Fira Energètica (Fira-con-
grés de l’eficiència i l’estalvi ener-
gètic). Com ja és sabut, per la in-
dustria paperera el cost energètic 
té una importància notable i és per 
això que Fira Igualada, organitza-
dora de les dues fires professionals, 
aposta per la connexió dels dos 
sectors.
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DIA A DIA

DIMECRES 11 - M. D. del Remei, St. Germà, Sta. Placídia i Beat Joan XXIII
■ A les 6 de la tarda, a la casa d’espiritualitat del Beat Josep Tous (c/ St. Josep, Igualada), conferències de St. Vicenç 
de Paül. 
■ A les 9 del vespre, a Igualada (plaça Pius XII), gresca i sopar a la fresca del barri de la Font Vella amb el muntatge 
musical Tussal’NPaqué. 

DIJOUS 12 - Mare de Déu del Pilar, St. Serafí i Sta. Dòmina
■ A les 8 del matí, al barri de la Font Vella d’Igualada, matinades amb els grallers de l’escola de Sitges.
■ A les 11 del matí, a Bellprat, VIII Diada de castelleres, memorial Nativitat Yarza: sardanes i castells. Amb 
l’apadrinament de Neus Lloveras.
■ A partir de les 11 del matí, al barri de la Font Vella d’Igualada, cercavila, missa solemne i concert vermut amb 
l’actuació de Doctor Jazz Friends.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça Pius XII (Igualada), xocolatada i espectacle infantil Classic Clown, amb el grup Tot 
Circ.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, a l’església del Roser (Igualada), concert a càrrec del grup Néixer.

DIVENDRES 13 - St. Eduard, Sts. Gener, Marçal i Florenci, Sta. Celedònia

DISSABTE 14 - St. Calixt I, St. Evarist, St. Just, bisbe, i Sta. Fortunata
■ Tot el dia, al barri de la Font Vella, 22è Mercat de la Puça.
■ A les 11 del matí, a la Biblioteca Central (Igualada), sessió infantil de cinema en anglès, projecció de Finding Dory.
■ A les 11 del matí, a Tous, visita guiada al Tous medieval.
■ A 2/4 de 12 del migdia, a Prats de Rei (església de Santa Maria), visita guiada de descoberta de les dues marededéus 
gòtiques del poble.
■ A 2/4 de 5 de la tarda, a l’altar del Sant Crist d’Igualada, missa mensual en llengua anglesa.
■ A les 5 de la tarda, a Les Comes, 45è Trofeu Ping-pong Ramon Orga. Partit de 2a Nacional: CTT Molerussa - Ping-
Pong Igualada CTAI.
■ A les 6 de la tarda. a Can Papasseit (Vilanova del Camí), ball de la gent gran amb el solista Fernando de Máxim.
■ A les 7 de la tarda, a la plaça Pius XII (Igualada), berenar de pa amb vi i sucre.
■ A les 8 del vespre, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), concert final del IV Stage de la Banda Simfònica 
d’Igualada.

DIUMENGE 15 - Sta. Teresa de Jesús, Ntra. Sra. de la Bonanova i St. Bru
■ Tot el matí, a La Llacuna, 10a Mostra d’Embotits i Vins d’Altura.
■ A les 8 del matí, al monestir de les Carmelites (Igualada-Jorba), santa missa presidida pel Bisbe. 
■ A les 9 del matí, a Montbui (zona Mont-Àgora), sortida prova enduro Campionat de Catalunya.
■ A les 12 del migdia, a Santa Maria de Segur (Veciana), visita guiada al centre art Ecclesia. 
■ A 2/4 d’1 de migdia, davant el monument al c/ president Companys de Capellades, homenatge al president 
Companys, amb ofrenes florals, i a les víctimes dels judicis franquistes a Capellades.
■ A la 1 del migdia, al monòlit del c/ President Lluís Companys, a Les Comes (Igualada), homenatge al president Lluís 
Companys, amb ofrena de flors.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, al Casal del Passeig d’Igualada, ball de tarda amb la música de Rico. 
■ A les 6 de la tarda, a la Sala Polivalent de Masquefa, ball popular amb la música en directe del Grup Choffers.
■ A les 6 de la tarda, al Teatre La Lliga de Capellades, concert de sardanes i música de cobla amb la Cobla 
Almogavarenca.
■ A les 6 de la tarda, al Casal de Calaf, espectacle familiar la Xarxa: “36 Polzades”, amb Miscel·lània teatre.
■ A les 6  de la tarda, a l’Ateneu Gumersind Bisbal de la Pobla de Claramunt, ball amenitzat pel músic Bartomeu. 
Organitza: Associació per a l’Oci de la Gent Gran de la Pobla de Claramunt.
■ A les 6 de la tarda, al CCC La Vinícola de Santa Margarida de Montbui, ball de la gent gran amb música de Josep 
Maria Avinyó.
■ A les 6 de la tarda, al CCC La Vinícola de Montbui, ball de la gent gran amb la música de Josep Maria Avinyó.
■ A les 7 de la tarda, a Calaf (sala d’actes municipal), ball de tarda del Casino amb la música en directe del Glacé Trio.
■ A les 7 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu, espectacle de dansa Oskara amb Kukai Dantza.
■ A les 7 de la tarda, a l’Auditori Cal Figueres (els Hostalets de Pierola), espectacle d’òpera i sarsuela “Passió Lírica”.
■ A les 7 de la tarda, a la Sala del Centre de Sant Pere de Riudebitlles, ball de tarda amb la música en directe del Duo 
Daba.
■ A les 7 de la tarda, a Can Papasseit (Vilanova del Camí), projecció del film “La llum d’Elna”, del cicle “Conegudes 
(també) a casa”; mostra internacional de films de dones 2017.

DILLUNS 16 - Sta. Eduvigis, St. Galderic, St. Gal i St. Florentí, bisbe
■ A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu, sessió d’AUGA. Conferència de la missionera igualadina Ma. Teresa 
Nogué.
■ A partir de les 6 de la tarda, als Hostalets de Pierola, unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a atendre donants.

DIMARTS 17 - St. Ignasi d’Antioquia, Sta. Ariadna, St. Víctor i Beat Rodolf
■ A partir de les 5 de la tarda, a Igualada (plaça de Cal Font), unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a atendre 
donants.
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central, xerrada del cicle 50è aniversari d’APINAS. Àlbums, llibres i contes 
il·lustrats: el valor de la literatura per als més petits. A càrrec de Montse Colilles i Mariona Trenchs.
■ A les 7 de la tarda, a la Sala Felip de l’Ajuntament de Calaf, xerrada sobre els ajuts econòmics LEADER 2017.
■ A les 8 del vespre, als locals parroquials de Santa Maria d’Igualada, cicle de conferències Arxiprestat Anoia-Segarra: 
“Els últims dies de Jesús: una anàlisi a fons de la passió de Jesús”, a càrrec de Joan Hakolimana, teòleg.

DIMECRES 18 - St. Lluc, evangelista, Mare de Déu de la Bonanova i St. Just
■ A 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca Mn. Cinto Verdaguer (la Pobla de Claramunt), l’hora del conte: Alícia en terra 
de meravelles; amb Albert Estengre. 
■ A les 6 de la tarda, a l’Escola i Conservatori Municipal de Música d’Igualada, concert i xerrada a càrrec del pianista 
Dídac Barber Aluart.

DIJOUS 19 - St. Pere d’Alcàntara, St. Pau de la Creu i Sta. Laura
■ A partir de les 5 de la tarda, al Casal de la Gent Gran de Piera, unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a atendre 
donants.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central, Club de lectura en català del llibre Els invisibles, d’Isabel-Clara Simó. 
■ A les 7 de la tarda, a l’església del Roser (Igualada), missa en sufragi dels difunts del barri de la Font Vella.
■ A 2/4 de 8 del vespre, a Capellades (La Lliga), assemblea oberta: Models de recollida de residus; del model actual al 
porta a porta, quin futur ens espera?.
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3a Jornada d’Innovació: 
Innovació i productivitat a les 
empreses
VILANOVA DEL CAMÍ

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí i el Centre Tecnològic Lei-

tat han organitzat la III Jornada 
d’Innovació a l’Anoia. L’acte tindrà 
lloc el proper 17 d’octubre de 9 a 
12 h, al Centre d’Innovació Ano-
ia, a Vilanova del Camí, i cal fer 
inscripció gratuïta a peconomica@
vilanovadelcami.cat.

Sota el lema “Innovació i Pro-
ductivitat a les empreses” s’ha 
convocat a empresaris, industri-
als i persones emprenedores a 
participar en un fòrum que obri-
rà el 1r Tinent d’Alcalde i regidor 
de Promoció Econòmica,  Fran-
cisco Palacios i el President de 

Leitat, Jordi William Carnes.
Josep Lluís Checa, Gerent del 

Centro de Nanotecnología Leitat de 
Santiago de Chile, serà l’encarregat 
de pronunciar la ponència marc que 
girarà entorn a la indústria 4.0 i la 
productivitat. 

Després d’una pausa per al cafè 
s’obrirà una taula rodona sobre la 
innovació a l’Anoia. 

Com en altres edicions, després 
de cloure la jornada s’ofereix un 
servei gratuït  d’assessorament per-
sonalitzat en innovació per a les 
empreses que ho sol·licitin. Podeu 
contactar-hi a peconomica@vilano-
vadelcami.cat o al 93 249 11 60.

Bodes de diamant de caputxí 
del Pare Lluís de Reus
IGUALADA

Demà dijous 12 d’octubre, festa 
de la Mare de Déu del Pilar, 

el Pare Lluís de Reus, caputxí ben 
conegut pels igualadins per les 
seves diferents estades de molts 
anys a la nostra ciutat, celebrarà 
joiosament els 75 anys de la seva 

entrada a la vida religiosa. Ho farà 
amb una Eucaristia d’acció de grà-
cies, a les 5 de la tarda, a l’esglé-
sia conventual dels Caputxins de 
Sarrià --c. cardenal Vives i Tutó 2, 
Barcelona-- i amb un refrigeri a 
continuació.

Els alcalde del Si, convidats 
als Pastorets

CALAF

L’Ajuntament i Els Pastorets de 
Calaf han enviat una carta a tots 

els alcaldes que el dia 7 de setem-
bre de 2017 van signar el decret 
d’alcaldia a favor del referèndum 
per decidir el futur de Catalunya 
l’1 d’octubre, convidant-los amb 
un acompanyant a gaudir d’una 
sessió de l’espectacle Els Pastorets 
de Calaf en una de les 6 sessions 
que realitzaran entre desembre de 
2017 i gener de 2018, com a mos-
tra d’agraïment i per la demostra-
ció de dignitat, fermesa i determi-
nació en defensa de la democràcia 
a Catalunya.

Els Pastorets de Calaf són fruit 
d’una llarga tradició, esdevinguda 
espectacle, arrelada al poble de 
Calaf des de fa més de 90 anys. 
És una de les mostres de cultura 
popular més genuïnes que es re-
presenten a Catalunya i que són 
fruit de la nostra voluntat de per-
sistència i un exemple de coratge 
compartit.

Hi ha programades un total 
de 6 sessions, els dies 17 i 25 de 
desembre de 2017 a les 17.30h i 
18.30 h respectivament, i els dies 
7, 17, 21 i 28 de gener de 2018 a 
les 17.30h.

L’alcalde de Calaf, Jordi Badia, signant el decret d’alcaldia a favor del referèndum 
d’autodeterminació de Catalunya

VIII Diada de castelleres, 
memorial Nativitat Yarza
BELLPRAT

Demà dijous 12 d’octubre, fes-
tivitat de la mare de Déu del 

Pilar, tindrà lloc a Bellprat, com 
ja és habitual en aquesta data, la 
celebració de la Diada de Castelle-
res, memorial Nativitat Yarza de la 
que enguany se’n celebra la vuite-
na edició.

La festa començarà a les 11 del 
matí amb sardanes a càrrec de la 
Cobla Lluïsos de Taradell, interpre-
tant temes amb nom de dona.

A les 12 del migdia, comença-
rà l’actuació de les colles castelle-
res amb la participació dels Xicots 
de Vilafranca, la Joves Xiquets de 
Valls i els Castellers de Barcelona.

Enguany es comptarà amb 
l’apadrinament de Neus Lloveras, 
presidenta de l’AMI i alcaldessa de 
Vilanova i la Geltrú.

Al llarg del matí hi haurà tam-
bé Mercat de productes artesans 
de l’Anoia. Per dinar arrossada po-
pular.
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L’INS Vallbona d’Anoia rep el Segell de 
Qualitat Europeu Erasmus+

VALLBONA D’ANOIA

Entre els cursos 2015-2017, l’Ins-
titut de Vallbona d’Anoia ha 

desenvolupat un projecte Erasmus+ 
anomenat ECLIPSE (Enhancing 
Cultural Literacy through Innova-
tive Practice and Skills in Europe), 
juntament amb cinc escoles més, 
formant un equip de sis països 
participants procedents de ciutats 
europees com Antàlia (al sud de 
Turquia), Livorno (a la Toscana ita-
liana), Birmingham (Regne Unit), 
Ptuj (Eslovènia), Vikeså (Noruega) 
i l’INS Vallbona d’Anoia, que ha 
possibilitat la participació interna-
cional de l’alumnat de secundària 
procedent de la Pobla de Clara-
munt, Vallbona d’Anoia, Cabrera 
d’Anoia i Mediona.

Des de l’institut, la coordina-
ció del projecte ha anat a càrrec 
de la professora d’anglès Carme 
Flores, qui ha donat vida al pro-
jecte i ha motivat alumnes de tots 
els nivells d’ESO a participar acti-
vament, aconseguint uns resultats 
molt bons i molt interessants. Va 
crear un Erasmus Creativity Club, 
amb la col·laboració de la profes-
sora d’educació visual i plàstica, on 
els alumnes es reunien extraesco-
larment per donar vida als treballs 
del projecte. 

Un dels moments més enriqui-
dors es va esdevenir el maig de 
2016, quan el nostre institut va ser 
amfitrió d’una de les trobades in-
ternacionals i va congregar alum-
nat d’arreu d’Europa que van venir 
a treballar pel projecte. La convi-
vència ens va aportar moments 
d’alts valors educatius i molts alum-
nes i professors del centre es van 
bolcar perquè tot anés sobre rodes.

Acabem de tancar el projecte, i 
les avaluacions dels organitzadors 
dels projectes eTwinning i Eras-
mus+ ens han fet arribar el Segell 
de Qualitat Europeu que dona el 
reconeixement per la qualitat dels 

treballs presentats per l’alumnat 
participant.

Mostra també de l’alt nivell 
amb què han treballat els alum-
nes és la impressora 3D que vam 
rebre com a premi per participar 
en el concurs Joves Leonardo del 
Museu de la Ciència i de la Tècnica 
de Catalunya (MNACTEC), tot de-
senvolupant una part del projecte 
Erasmus+. Aquest curs ja podrem 
imprimir les nostres creacions des 
de diferents matèries.

I un altre moment especial va 
ser l’organització de la conferèn-
cia que va portar la senyora Saee-
da Ahmed al Museu Comarcal de 
l’Anoia el passat mes de maig de 
2017, i que ens va parlar sobre les 
estratègies educatives que es po-
den seguir per donar oportunitats 
educatives a les persones i que aca-
bin revertint en l’economia, la in-
dústria i la societat d’avui en dia i 
del futur.

Agraïm tots els esforços dels 
alumnes i el professorat, però molt 
especialment a la Carme Flores, per 
l’èxit que ha tingut el programa al 
centre i per ser una excel·lent coor-
dinadora internacional.

Un nou curs escolar a l’Acadèmia

IGUALADA

Tots hem començat aquest curs 
amb molta il·lusió i ganes. 
Tant l’equip educatiu i humà 

com els alumnes i les seves famílies 
estem decidits a establir nous lli-
gams que, de ben segur, afavoriran 
el bon desenvolupament dels nous 
projectes i reptes plantejats.

L’equip directiu de l’Acadèmia 
s’ha esforçat a crear nous espais, 
fent remodelacions que s’ajusten 
a la dinàmica i creativa metodolo-
gia de treball que duem a terme. 
És per això que molts dels espais 
de l’escola s’han obert i així podem 
veure com s’expressen, relacionen, 
treballen i evolucionen els nostres 
infants. El mobiliari, la decoració de 
les aules, els passadissos i els materi-
als, en general, es converteixen en 
elements que afavoreixen la inte-
racció i l’expressió de l’infant.

Els espais d’ús múltiple perme-
ten desdoblar i atendre en petits 
grups les diferents necessitats i par-
ticularitats dels nostres alumnes.

La nova aula de Psicomotrici-
tat dels més petits, equipada amb 
un material innovador, permetrà 
aprendre a conèixer i desenvolupar 
les capacitats motrius amb segure-
tat i autonomia, gaudint al mateix 
temps que aprenen.

I...el pati. S’ha vestit amb nous 
espais de joc, com el rocòdrom, del 
grat de petits i grans.

Per celebrar aquest inici, els 
nens i nenes de Parvulari i Cicle 
Inicial vam convidar les famílies a 
participar de l’espectacle musical i 
teatral “Cuidem el planeta blau”, 
de la Dolça Cos, actriu, cantant i 
titellaire que,  acompanyada de “la 
seva amiga” l’Estel, va posar el toc 
artístic a aquest inici de curs al ma-
teix temps que ens va recordar un 
dels compromisos que l’Acadèmia 
Igualada va assolir  amb la societat 
i l’entorn natural, que és l’educació 
en el respecte no sols a les persones 
sinó també a la natura.

Feliç curs escolar!!!

Montclar Mestral, nou curs i noves zones al 
pati del col·legi

IGUALADA-JORBA

Hem començat el curs amb 
algunes zones del pati del 

col·legi renovades i que de ben 
segur tothom agrairà.

Aquesta millora al pati es-
tà emmarcada dins del projecte 
Playground Project de la línia es-
tratègica del Compromís social 
d’Aude!, que vol conscienciar a 
tots en la millora, cura i respecte 
del nostre entorn més proper, 
concretament el del pati del col-
legi. 

Amb la incorporació de tau-
les de fusta al pati de l’espai 

Montclar podrem continuar fent 
algunes de les nostres classes a 
l’exterior, els mesos en què les 
condicions climàtiques ho perme-
tin. El porxo de primària també 
s’ha renovat, amb una ampliació 
de la superfície asfaltada. Al vol-
tant de la pista esportiva hi ha 
plantats nous arbres que creiem 
que en poc temps faran una bo-
na ombra.

Esperem que amb aquesta re-
novació les alumnes puguin gau-
dir, encara més, de les seves esto-
nes al pati.

Caminada a Coll Bas de l’Ins Badia i Margarit

IGUALADA 

El passat dimecres 20 de setem-
bre, els alumnes de primer, 

segon i tercer d’ESO i el professo-
rat de l’Institut Badia i Margarit 
vam fer una sortida a la Serra de 

Coll-bàs (Carme). La sortida va con-
sistir a anar fins a Coll-bàs cami-
nant. Un cop arribats vam poder 
esmorzar, jugar, xerrar i llegir un 
llibre que havíem d’haver portat 
des de casa. L’excursió ens va ser-
vir per conèixer-nos millor entre 
tots alumnes i professors i, sobre-
tot passar un bon matí amb bona 
companyia.

El curs 2017-18, ja camina, i ja 
estem tots en plena forma!

Joan Farré i Alexei Saiz

Colònies en anglès per als infants del 
Gabriel Castellà

IGUALADA

La setmana passada, alguns 
alumnes de 3r a 6è van assis-

tir a unes colònies d’Immersió 
Lingüística en anglès a l’Alberg 
del Carme de Manresa. Van ser 

tres dies en què van poder gau-
dir d’una manera lúdica d’activi-
tats relacionades amb l’art, com 
dibuixar al natural, fer escultures 
de fang o visitar la Seu. També 
van fer activitats festives, com 
la nit de discoteca o jocs molt 
divertits. 

Va ser una experiència molt 
enriquidora, tant pel que fa a 
la vessant més pedagògica res-
pecte a la pràctica de la llengua 
anglesa com a la convivència i al 
gaudi.

AIGUA • ELECTRICITAT • GAS • CALEFACCIÓ• EQUIPS CONTRA 
INCENDIS • PISCINES • AUTOMATITZACIÓ  GRUP ELECTRÒ-
GEN • ASPIRACIO CENTRALITZADA • ENERGIA SOLAR

Tel. 93 803 03 38 - Mòvil 669 700 057 - escura@angelescura.com
C/ Soledat, 24 - 08700 IGUALADA

64 anys

d’experiència
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TAULELL D’EXPOSICIONS

■ Al Teatre de l’Aurora d’Igualada, exposició “20 anys del Teatre de l’Aurora”. 
Fins a finals de desembre.
■ Al Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, exposició: “Catifes de 
ciment. El món de la rajola hidràulica”. Fins al 5 de novembre. 
■ Al Punt dels lectors (3a planta) de la Biblioteca Central d’Igualada, exposició 
de pintura “UT Pictura Poetis” d’Abraham Ayala. Fins al 3 de novembre.
■ A la sala d’exposicions-vestíbul Mont-Àgora de Montbui, mostra de cartells 
teatrals polonesos, propietat de l’Institut del Teatre. Fins al 24 d’octubre.
■ Al vestíbul de la Biblioteca Central d’Igualada, mostra de les obres de Joan 
Mercader i Riba, amb motiu del centenari del seu naixement. Fins al 31 d’octu-
bre.
■ Als locals de la parròquia de Santa Maria d’Igualada, exposició de Mans 
Unides d’Igualada, amb manualitats realitzades per voluntaris i productes de 
països del tercer món. Fins diumenge. 
■ A la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, “Retalls. Espai Gràfic, 27 anys”, 
Premi Ciutat d’Igualada de disseny Gaspar Camps 2016. Fins al 22 d’octubre. 
■ Al Museu de la Pell d’Igualada, “Surreal Photo Igd. Activitats Impuls, pres-
supostos participatius joves”, exposició col·lectiva de fotografia jove sobre el 
surrealisme, Fins al 29 d’octubre..
■ A la sala l’Empremta de Gràfiques Vilanova, “Tres erudits igualadins”, amb 
motiu del centenari del naixement del Dr. Joan Romeu i el Dr. Joan Mercader 
i del tricentenari de l’historiador i eclesiàstic Jaume Caresmar. Fins al 31 d’oc-
tubre.
■ A La Gaspar, sala d’exposicions de l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps 
d’Igualada, “Retrat” de Montse Notari. Fins al 31 d’octubre.
■ A la nau d’encavallades del Museu de la Pell, exposició de treballs escolars 
“Enrajolem la nau d’encavallades!”, entorn la mostra sobre la rajola hidràuli-
ca”. Fins al 5 de novembre.
■ A la sala d’exposicions de la Biblioteca Central d’Igualada, “Maristes 200 i +”, 
amb motiu del bicentenari de la seva fundació. De l’11 al 28 d’octubre. (S’inau-
gura avui, a les 19 h).
■ A la sala d’exposicions Camil Riba de Sant Martí de Tous, “Els colors de la vi-
nya”, aquarel·les i fotografies de Dolors Rovira i Maria Rosa Ferré. Fins a finals 
de mes.
■ Al col·legi Escolàpies d’Igualada (c. del Vidre, 1), “Menja bé, tu hi guanyes”, 
exposició interactiva de la Diputació de Barcelona. Fins al 23 d’octubre.

Els Maristes celebren el bicentenari a 
Catalunya amb l’exposició “Maristes: 200 i+”

Els Maristes celebren enguany el 
bicentenari de la seva fundació 

amb l’exposició de caràcter itinerant 
“Maristes: 200 i+”, que posa els ulls 
sobre el passat, el present i el futur 
dels Maristes, però també sobre els 
valors, la cultura i les experiències 
a l’entorn de les diferents escoles 
i de l’obra social que hi ha al país. 
En total, l’exposició està visitant les 
poblacions catalanes on els Maristes 
tenen col·legi i/o obra social (Barce-
lona, Mataró, Igualada, Rubí, Mal-
grat de Mar, Santa Coloma de Gra-
menet, Girona, Lleida i Badalona).

A Igualada la mostra es podrà 
visitar, de l’11 al 28 d’octubre, a la 
sala d’exposicions de la Biblioteca 
Central (plaça de Cal Font).

L’exposició itinerant serà 
l’eix de moltes altres 
activitats 

La mostra està dividida en 
quatre àmbits i té un caràcter 
interactiu. Hi ha un espai per a 
la història i hi ha espai per mirar 
al futur. També hi tenen cabuda 
les experiències personals i un 
“Speaker’s corner” que setmanal-

ment és un punt de trobada amb 
el públic.

El bicentenari és una gran opor-
tunitat per posar de nou en relleu 
els valors maristes en un món di-
vers i per refermar el seu compromís 
amb la societat. 

L’acció dels Maristes a Catalunya 
es du a terme principalment a tra-
vés de les escoles i les obres socials, 
i també desenvolupant projectes en 
el món del lleure i de la solidaritat. 
En total, compten amb 2.000 pro-
fessionals i atenen més d’11.000 in-
fants i joves mitjançant deu escoles 
i catorze obres socials. A nivell inter-
nacional, els maristes estan presents 
en 81 països on duen a terme una 
destacada obra educativa.

Inauguració avui dimecres
L’acte inaugural és previst per 

avui dimecres, a les 7 la tarda, i es 
preveu la presència, entre d’altres, 
de la directora del col·legi Maristes 
Igualada, Montse Pons; del director 
del CRAE “La Llar”, Cesc Elías, i de 
l’alcalde de la ciutat, Marc Castells.

Espai Gràfic i la “Revista 
d’Igualada”, nova exposició

La Sala Municipal d’Exposicions 
d’Igualada acull, fins al 22 d’oc-

tubre, l’exposició Espai Gràfic i la 
“Revista d’Igualada”, derivada de 
la candidatura guanyadora del 
Premi Ciutat d’Igualada de Disseny 
Gaspar Camps 2016. 

La mostra està organitzada pel 
departament de Promoció Cultu-
ral de l’Ajuntament i l’estudi Espai 
Gràfic, amb la col·laboració de Re-
vista d’Igualada. En són protago-
nistes els 56 exemplars de la publi-
cació que s’han editat des de l’any 
1999 i es pot visitar al c/ Garcia 
Fossas 2, de dimarts a divendres de 
19 i 21 h i els dissabtes i diumenges 
d’11 a 14 h i de 18 a 21 h. 

Els infants d’Igualada 
aprenen a “Menjar bé” a 
través d’una exposició
L’exposició interactiva de la 

Diputació de Barcelona “Men-
ja bé, tu hi guanyes” es va instal-
lar ahir a Igualada, concretament 
al col·legi Escolàpies (c/ del Vidre, 
1). Aquesta mostra, que roman-
drà al municipi fins al 23 d’octu-
bre, va adreçada a nens i nenes 
de 8 a 12 anys, amb l’objectiu de 
donar-los una sèrie de consells 
sobre com seguir una alimenta-
ció saludable.

L’exposició consta de diferents 
plafons amb què es recrea l’am-
bient domèstic mitjançant espais 
que estan vinculats a l’alimentació 
i el lleure, i que faciliten un treball 
interactiu als visitants. Es comple-
menta amb la utilització de jocs 
multimèdia i un audiovisual prota-
gonitzat per infants de la mateixa 
edat que els destinataris de l’ex-
posició, que expliquen els principis 
d’una alimentació saludable.

PENSAMENTS D’UNA FORMIGA Susanna Carpi

La medalla
Benvolguts lectors,

Vaig néixer en una família 
humil, catalanista i republicana en 
què la religió, les esglésies, les mon-
ges i els capellans no hi tenien cabu-
da, tot i que Déu era molt present a 
les nostres vides.

No anàvem a missa ni a confes-
sar-nos. Van ensenyar-nos a ser bo-
nes persones i a estimar. Ens deien 
que Déu sempre perdonava i mai 
castigava. Que Ell estimava i prou. 
L’infern i el dimoni no existien. Se-
gurament avui diríem que eren es-
pirituals, aleshores eren i prou.

Tot i no ser cap d’ells missaires 
ni religiosos, tots els cosins vam fer 
la comunió. No sé si per por a possi-
bles represàlies en temps convulsos 
o per tradició. El cas és que la iaia 
ens va regalar una medalla a tots els 
néts quan va arribar el dia.

Al cap d’uns anys també en va 
regalar una a la meva mare, però la 
seva va ser més grossa, més ostento-
sa. No sabria dir-vos el per què. No-
més sé que no se la va treure mai.

En morir la mare, la meva ger-
mana i jo ens vam repartir les po-
ques joies que tenia. Cada una va 

anar triant la que li agradava més. 
El primer que vaig triar va ser la 
medalla.

Aquella imatge em cridava. Era 
com si intentés dir-me que em per-
tanyia a mi. Era l’única peça que va 
acompanyar-la fins que va morir. 

La mare tenia un ritual, com un 
tic, que ens anunciava que alguna 
cosa li passava. Mai ens inquietava 
amb els seus problemes o dolors, 
però el tic la delatava: agafava la 
medalla molt fort amb les seves 
mans i li feia un petó. 

Des del primer moment que la 
vaig tenir a les mans, vaig saber 
que volia que també fos el meu 
amulet, però era tan cridanera i 
passada de moda que em frenava 
posar-me-la.

Vaig intentar camuflar-la com 
a peça moderna, tapant-la amb un 
disseny a la moda: sota hi havia la 
medalla, però el que es veia era una 
placa amb una filigrana actual. Per 
fermada que estigués la placa rodo-
na, es desenganxava cada dos per 
tres i queia, deixant al descobert 
de nou la medalla. Era com si no 
volgués estar amagada, i cansada 

d’anar a que m’arreglessin el desga-
vell, vaig decidir penjar-me-la al coll 
per sempre i sense manies. La porto 
a dintre prop del cor. A l’hivern no 
se’m veu, a l’estiu de vegades.

Hi ha moltes coses que heretem 
dels pares i avis: els rituals també. 
Ara sóc jo la que quan tinc un pro-
blema, o estic afligida o malalta, 
la meva mà va directa a la medalla 
que penja del meu coll i li faig un 
petó.

Sé amb certesa que la medalla 
no té cap més poder que el que jo 
li pugui donar. La seva única for-
ça és que em recorda la mare, i en 
agafar-la i fer-li un petó és com si li 
fes a ella.

Es fa present en el meu record, 
i l’energia per superar el que sigui 
pren embranzida i m’arriba la cer-
tesa que sabré trobar la solució i fer 
el correcte.

La mare sempre serà com una 
preciosa joia per a mi, i el talismà 
que em mostra el camí en dies en 
què la boira sembla que no em dei-
xa avançar.

Beneïdes siguin totes les mares.

LES POSTRES                                 Joan Valls

“La maté porque era mía”
Me n’alegro molt de la mani-

festació unionista de diu-
menge passat a Barcelona. Hi 
tenen tot el dret a convocar-la i 
se m’enfot si eren 350.000, que 
diu la guàrdia urbana, o 900.000, 
que diuen els organitzadors. Pen-
so, però, que si ens hem d’anar 
comptant per manifestants i 
manifestacions i a veure qui la fa 
més grossa, el sistema és cansat, 
complicat i ben poc científic. Per 

això vàrem fer el referèndum de 
l’1 d’octubre…

Tanmateix crec que si algú vol 
valorar-la com a contrapunt a to-
tes les anteriors manifestacions 
diguem-ne catalanistes, els man-
ca molta gent, moltíssima, ja que 
molts autocars i trens venien de les 
Espanyes. M’estalvio els percentat-
ges comparatius perquè són molt 
evidents, fins i tot per a mi, que 
sóc de lletres...

Em preocupa molt més una al-
tra cosa. Totes les felicitacions a la 
Guàrdia Civil i a la Policia Nacio-
nal. El diumenge anterior, aquests 
agents de l’ ordre (?) ens varen 
maltractar a cor què vols. Per tant, 
felicitar-los vol dir agrair-los l’he-
roicitat… No sé si aquesta és la 
millor manera de dir que més enllà 
de l’Ebre se’ns aprecia d’allò més 
i que volen que continuem amb 
ells. I ja no parlem dels insults als 
nostres representants polítics, de-
mocràticament elegits, i a la nostra 
modèlica i sensata policia. Hi ha 
declaracions d’amor ben curioses… 
O potser és allò de “la maté por-
que era mía”, de tan llarga tradi-
ció per aquestes latituds… 

Pots llegir-lo a internet: 
www.latossa.com
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JO NO VAIG NÉIXER A CAMBRILS Joan Pinyol

Una Igualada tumultuosa
Escric aquest article en un Estat i 

desconec si quan el llegireu em 
trobaré en un altre. En aquell Estat 
lliure que uns quants anhelàvem ja 
a l’adolescència i uns molts anhelem 
avui. Del que sí que no tinc cap dub-
te és de l’exemplaritat en el com-
portament d’aquests molts davant 
les càrregues policials a què se’ns va 
sotmetre el passat 1 d’octubre. Que 
et colpegin els avis i te’ls rebotin 
pels carrers amb el rostre tacat de 
sang només pel simple fet d’anar 
a votar a un col·legi electoral i que 
aquesta provocació no generi vio-
lència per part dels receptors dels 
cops de porra és admirable i propi 
d’un Estat ben aviat també propi. 
Em sento orgullós de la Catalu-
nya actual i de la seva gent. De la 
seva conducta pacífica i assenyada 
(com la demostrada per la multi-
tud d’anoiencs que fa dos dimarts 
--el 3 d’octubre-- va omplir la plaça 
de l’Ajuntament d’Igualada) i espe-
ro que el procés no deixi d’avançar 
sempre així. Amb convicció i fer-
mesa sempre pacífiques. Ho dic per-
què no vull que prengui més mal 
ningú i també perquè no voldria 
pas que es repetissin mai més fets 
com els que el Joan Serra Constansó 
(Igualada, 1864-1924) detalla en el 
seu llibre “Mig segle de vida iguala-

dina” respecte d’uns moments con-
vulsos en què l’alcalde d’Igualada 
havia d’ensenyar de tant en tant la 
Guàrdia Civil al poble. Són aquests. 

La manifestació que el Diven-
dres Sant al matí de l’any 1869 va 
reunir centenars de persones davant 
l’Ajuntament igualadí va acabar en 
tragèdia. Els presents omplien la 
plaça per mostrar el seu rebuig a la 
llei de consums que creien injusta 
de totes totes. Davant l’actitud poc 
pacífica allí reunida l’alcalde, el Jep 
Sendra, va sortir del consistori per 
calmar els ànims, voltat de serenos 
amb les terceroles i després de dei-
xar una parella de guàrdies civils a 
banda i banda de la porta principal 
de l’Ajuntament. De sobte, des de 
la multitud li van llançar mig totxo 
amb fúria, va fregar-li el front i li 
va alçar la pell. Fora de si, el màxim 
responsable del govern local va cri-
dar “Foc!” i la parella de guàrdia 
civils va disparar. Va morir un mosso 
de la saboneria de Cal Cercós que es 
trobava a la cantonada de cal Roc 
Passarell. El jove estava cobert amb 
una manta i anava armat amb un 
raig de carro. Segons alguns pre-
sents era un cap de mot i els trets 
anaven dirigits expressament a ell. 
En sentir els trets tots els manifes-
tants van abandonar la plaça cames 

ajudeu-me i durant dies no es va 
manifestar ningú. Mesos després (a 
mitjan setembre) una vintena de re-
publicans significats de la ciutat van 
convenir en la necessitat de procla-
mar la República i enviaren emissa-
ris a Carme, a la Pobla, a Vilanova 
del Camí i a altres pobles de la ro-
dalia per prevenir-los que l’endemà 
era el dia del cop. I l’endemà van 
arengar des d’un balcó d’Igualada 
que a Barcelona s’havia ja procla-
mat la República. Poc després uns 
cinc-cents republicans armats van 
comparèixer a la plaça de la Creu, 
però va córrer la veu que venien cap 
a Igualada tropes del govern i es va 
escampar tant el pànic que molts 
fugiren llençant les armes. Era una 
falsa alarma. Els que venien eren els 
republicans de Carme, que es van 
afegir a la concentració. Després 
marxaren cap a Santa Coloma de 
Queralt, Sarral i Montblanc amb la 
intenció de sumar-se als republicans 
de Valls, però allí els feren desistir i 
els de l’Anoia van posar fi a l’alça-
ment després d’entregar les armes. 
Tot plegat va passar en un llunyà 
1869 que sembla que sigui avui. Pas-
si el que passi en aquests propers 
dies no oblidem mai que la llibertat 
té la forma d’un somriure que no 
tapa mai cap casc. 

Prop de 950 professionals 
relacionats amb la mediació 
urgeixen Rajoy i Puigdemont 
a buscar solucions mitjançant 
el diàleg
Des de la convicció que les eines 

de la mediació i la gestió de con-
flictes poden donar sortida a aques-
ta situació, emplacen els executius 
espanyol i català a obrir i mante-
nir contactes per a la negociació del 
conflicte

La plataforma de petició ja ha 
rebut el suport i mentoria de prime-
res figures de l’àmbit professional de 
la mediació i la gestió de conflictes 
com Carlos Giménez, Xavier Pastor, 
Javier Wilhelm, Robert Gimeno, Edu-
ard Carrera o Txema Urkijo

Davant el context polític de 
summa excepció al que s’enfronta 
la societat catalana, un grup de pro-
fessionals de la mediació i gestió de 
conflictes ha engegat la plataforma 
peticiomediacio.com, des de la qual 
urgeixen a la negociació immediata 
del conflicte entre l’Estat i el govern 
de Catalunya.

La iniciativa compta amb gai-
rebé 950 adhesions, en menys de 
48 hores, i es fa extensiva a tota la 
població amb la finalitat que la ciu-
tadania adopti i impulsi la petició 
que s’obri un procés de mediació 
entre els governs espanyol i català. 
Així mateix, proposen “ajudar al seu 
desenvolupament, a través de les 
eines amb les quals treballem cada 
dia, per a, primer, evitar nous epi-
sodis de violència; segon, reduir la 
tensió; i, tercer, obrir vies i espais per 
a la resolució d’aquest conflicte”.

Els impulsors de la iniciativa han 
publicat un manifest al qual qual-
sevol ciutadà es pot adherir, a tí-
tol personal, en el qual expliquen 
que “cadascun, des del seu àmbit 
de la mediació”, presencia cada dia 
com “situacions que semblaven ir-
resolubles, troben sortida quan les 
parts accepten participar en aquest 
procés de resolució de conflictes”. I 
afegeixen: “Des de la convicció que 
les eines de la mediació i la gestió 
de conflictes poden donar sortida al 
moment actual, emplacem els go-
verns espanyol i català a obrir i man-
tenir contactes per a la negociació 
del conflicte, amb l’ajuda si cal de 
mediadors que puguin facilitar la 
reducció de l’actual escalada del con-
flicte, i trobar una solució acordada 
entre les dues parts”.

Núria Sánchez, mediadora i por-
taveu de peticiomediacio.com, expli-
ca que aquesta proposta és absolu-
tament altruista i no tenen finalitats 
polítiques ni lucratives. Sorgeixen de 
l’aposta pel diàleg “per resoldre els 
conflictes que ens afecten”. I convida 
tota la població a difondre-ho, ja 
que la petició pertany “a totes les 
persones que s’adhereixen”.

Mediadors de prestigi donen el 
seu suport

La plataforma de petició de me-
diació entre les institucions estatals 
i autonòmica ja ha rebut el suport 
i mentoria de primeres figures de 
l’àmbit professional de la mediació 
i la gestió alternativa de conflictes. 
Destaquen, entre d’altres:

- Carlos Giménez. Catedràtic 
d’Antropologia Social de la Univer-
sitat Autònoma de Madrid. Director 
de l’Instituto Universitario Demos-
Paz, representant de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM) en 
la CUEMYC (Coordinadora Univer-
sitaria de Estudios de Mediación y 
Conflicto), mediador als processos 

de pau de Guatemala, premi 2012 
AMMI a la trajectòria individual en 
mediació a la Asociación de Media-
dores Madrileña. L’any 2009 va rebre 
la medalla a la pau i a la concòrdia al 
V Congreso Mundial de Mediación 
en Asunción (Paraguai).

- Xavier Pastor. Especialista en 
gestió de conflictes i governança, di-
rector del Postgrau de Resolució de 
Conflictes Públics i Mediació Comu-
nitària de la Universitat de Girona 
(Fundació UdG), professor associat i 
col·laborador del programa de con-
flictologia. Estudis de dret i ciència 
política.

- Javier Wilhelm. Psicòleg i me-
diador, director del Màster en Medi-
ació Professional de la UPF, director 
de l’empresa Mediació i Convivència, 
formador de mediadors des de fa 
més de 20 anys a Argentina, Xile, 
Paraguai. Itàlia i Espanya.

- Robert Gimeno. Mediador des 
de l’any 1990 en l’àmbit penal ju-
venil, també ha treballat en l’àmbit 
penal d’adults. Des de fa 10 anys as-
sessora ajuntaments en temes d’anà-
lisis i gestió de conflictes, des del De-
partament de Justícia. Amb àmplia 
experiència en formació i gestió de 
casos complexos en l’àmbit comu-
nitari.

- Eduard Carrera. Economista i 
Tècnic comunitari. Coordinador del 
Postgrau de Resolució de Conflictes 
Públics i Mediació Comunitària UdG.

- Txema Urkijo. És un advocat 
amb una llarga trajectòria associada 
a les víctimes del terrorisme i a la re-
cerca d’escenaris de pau al País Basc, 
àmbit en el qual treballa des de fa 
més de vint anys. Durant molts anys 
va ser membre de la coordinadora 
pacifista Gesto por la Paz d’Euskal 
Herria i forma part de la seva Co-
missió Permanent des de 1988. Del 
2002 al 2005 va ser director de Drets 
Humans del Govern Basc del lehen-
dakari Juan José Ibarretxe i va mar-
xar per voluntat pròpia quan la seva 
àrea estava sota la direcció del con-
seller de Justícia Joseba Azkarraga. 
Entre febrer de 2006 i desembre de 
2012 va treballar com a assessor de 
la Direcció d’Atenció a les Víctimes 
del Terrorisme.

COMENTARIS DE LLIBRES Lleonard del Rio

La galàxia Ruaix

Fa unes poques setmanes, un cen-
tenar d’escriptors i intel·lectuals 

catalans van dedicar un homenat-
ge a l’eclesiàstic i gramàtic moianès 
Dr. Josep Ruaix Vinyet al seu poble 
natal. La iniciativa va sorgir dels 
professors de la UAB i membres 
de la Ruta Pompeu Fabra, David 
Paloma i Mònica Montserrat.  Amb 
aquest motiu van editar el llibre 
«La galàxia Ruaix» (186 pàgines).

En paraules de Joan Ferrer, pro-
fessor de la Universitat de Girona, 

«la galàxia Ruaix la componen di-
versos planetes que es mouen en 
òrbites d’harmonia analítica i pe-
dagògica progressives: Català fàcil, 
Català progressiu 1 i 2, Català com-
plet 1, 2 i 3, Observacions crítiques i 
pràctiques sobre el català d’avui, La 
conjugació dels verbs, Nou diccio-
nari auxiliar, Estudis de llengua... Al 
mateix temps, els admiradors de la 
persona i l’obra de Josep Ruaix tam-
bé formem una mena d’agrupació 
d’estels lligats gravitacionalment. 
Potser som un planeta més de la 
galàxia ruaixiana.»

El llibre prologat pels alcaldes 
de Moià  i Calders (on Ruaix exer-
ceix el seu ministeri eclesial), aplega 
diversos treballs referits a l’obra de 
l’homenatjat signats per Jaume Ma-
cià, Joan Ferrer, David Pagès, Jordi 
Badia, Assumpció Maresma, David 
Paloma, Oriol Domingo, Bernat Pui-
gtobella, Carles Riera, Joan Alcaraz. 
La segona part del llibre és dedicat 

a les “nadales calderines 1999-2016) 
de Ruaix. Segueix un breu vocabula-
ri ideològic ruaixià i la biografia de/
sobre Josep Ruaix (2006-2016), dos 
treballs signats per Carles Riera, ac-
tual rector d’Els Prats de Rei, Boixa-
dors, Miralles i Sant Pere Sallavinera 
i professor de la Universitat Ramon 
Llull. I un darrer capítol titulat «pa-
raules d’afecte» i que el composen 
trenta-tres articles encomiàstic a la 
figura de l’homenatjat.

El lingüista Josep Ruaix és un 
defensor acèrrim dels accents dia-
crítics. El professor Carles Riera l’ha 
qualificar “d’home tenaç --val a dir, 
ferm en els seus propòsits, en les 
seves opinions, que molt difícilment 
desistirà d’allò que pensa fer o que 
vol fer--; és un home que lluita per 
una causa noble, com és, ara i aquí, 
la digna pervivència d’una llengua 
mil·lenària; és, per tant, testimoni 
d’una voluntat irreductible de servei 
al país.”
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La UEA demana diàleg i consens entre els governs 
La Unió Empresarial de l’Anoia 

(UEA), com a associació apolítica, 
sense afany de lucre i de caràcter mul-
tisectorial que agrupa a les organit-
zacions, gremis i empreses de dife-
rents sectors empresarials de l’Anoia 
i comarques veïnes, i que té com a 
objectiu representar, defensar i pro-
mocionar els interessos econòmics, 
socials i professionals dels seus associ-
ats, manifesta: 

- El seu rebuig total a la violència. 
L’entitat rebutja l’actuació policial que 
els ciutadans van patir el diumenge 1 
d’octubre. L’entitat defensa els drets i les 
llibertats fonamentals de les persones, 
així com el respecte als drets humans. 

- L’entitat advoca per la pau social 
en el si de les societats catalana i espa-
nyola. Qualsevol crida a alterar-la és 
vista com una actitud que cal defugir. 

En aquest període temporal ignot, 
que es confia que sigui breu, qual-
sevol decisió ha de ser guiada per la 
serenor. 

- La UEA fa una crida als esta-
ments polítics perquè garanteixin l’es-
tabilitat. L’entitat continuarà amatent 
a totes aquelles decisions o polítiques 
que tinguin incidència sobre l’activi-
tat empresarial i vetllarà perquè les 
conseqüències d’aquestes afectin el 
mínim possible al desenvolupament 
del teixit empresarial, base del benes-
tar social. 

- L’economia anoienca ve d’uns 
anys molt durs marcats per una crisi 
econòmica de grans dimensions. Mal-
grat això, el teixit empresarial comar-
cal ha lluitat contra totes les adversi-
tats i se n’ha sortit. La UEA es mostra 
confiada que aquesta voluntat per 

mantenir els llocs de feina dels treba-
lladors continuarà marcant el dia a 
dia de les actuacions de cadascun dels 
seus associats. 

- La UEA defensa la pluralitat de 
pensament tant en el seu propi si com 
en el conjunt de la societat. L’entitat 
acull multitud de pensaments i taran-
nàs, i tots conviuen en el seu si de ma-
nera pacífica i dialogant. Una riquesa 
que cal preservar. 

- L’entitat és partidària del diàleg 
i el consens. Reclama l’existència d’un 
mediador entre els governs espanyol i 
català capaç d’assolir un acord benefi-
ciós per a totes les parts. Així s’aconse-
guirà el cessament de l’actual clima de 
tensió i es garantirà el manteniment 
d’un sistema de convivència i organit-
zació política, econòmica i social. 

Unió Empresarial de l’Anoia
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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.

Els imprescindibles i els 
prescindibles

Sr. Isidre Fainé, Sr. Jordi Gual, 
He copsat agradablement 

aquests dies la campanya publici-
tària que està realitzant La Caixa 
envers la gent que acompanya, col-
labora i ajuda a altra gent, en prin-
cipi més desfavorida. Però no puc 
dir el mateix del personal que tre-
balla en les seves sucursals, en con-
cret del director de l’oficina 0001 
d’Igualada. M’explico millor. Jo sóc 
gran, en edat i experiència, ja que 
tinc 91 anys. Ben portats, malgrat 
la minusvalidesa (vaig en cadira de 
rodes) que m’acompanya a tot ar-
reu. I client de més de 75 anys. El 
Sr. Palací, de càrrec esvaït director, 
no ha comprès res d’aquesta cam-
panya. Gens sensible als “valors” de 
la caixa. Ho dic per haver-me rebut 
amb menyspreu, amb empentes, 
amb falta d’educació. Per tant, és 
dels “prescindibles”. 

Sr. Isidre Fainé i Sr. Jordi Gual, 
els felicito pels seus esforços d’aten-
ció a la gent, en especial a la gent 
gran, però mentre tinguin càrrecs 
com el Sr. Jaume Josep, tot l’esforç 
que fan queda en res, en res. Tira 
per terra completament la qualitat 
d’un servei que hauria de ser excel-
lent i llença per terra el compromís 
d’aportar valor a clients. En aquest 
cas, a la meva persona. O és que 
no mereixem respecte la gent gran 
d’aquest país? Aquests són els valors 
que vol per a la seva entitat? Una 
persona que es vulgui fer respectar 
ha de començar per respectar els 
altres, especialment si som grans. 
Ja no espero que em truquin per 
xerrar una estona, segurament te-
nen assumptes més “importants”. 
Només recordar-los que un dia vos-
tès també seran grans. Els desitjo 
respectar la saviesa, coneixements, 
virtuts i fortaleses; hauria de ser na-
tural per als treballadors que tenen, 
però no és el cas. A cops necessi-
tem recordar perquè és important 
respectar la gent gran i els valors 
autèntics que tenen i no el rebuig i 
menyspreu que ha mostrat aquest 
director 

Miquel Bars, 91 anys
Amics de la gent gran

Vigília
És de neguit i també d’angoi-

xa. Dubtes i sobretot angúnies de 
pensaments de fets molt llunyans... 
i molt desagradables. Estudiants i 
persones d’arreu als carrers d’una 
manera constant i pacífica, bande-
res mil i clavells, crits d’indepen-
dència, parlar uns i després d’altres. 
Crits i consignes. Falta un dia. És 
dissabte. Semblarà llarg, molt més 
llarg. Tenim el dubte, tenim el dub-
te sobre tot plegat. Dubten si tot 
anirà bé, no sabem quina sorpresa, 
per suposat desagradable, tindrem 
i en quin moment quin disgust, un 
disgust superior. Tot és un inter-
rogant, tot és una incògnita. Uns 
tenen clar el sí. Els no estam més 
amagats, molts no són sabuts, no 
expressen tant... però existeixen. 
Estic veient i vivint les manifesta-
cions, escolto els crits i tot plegat 
em genera molta inquietud i molta 
frisança que es transforma en por. 
Aquesta por se’m tradueix en ulls vi-
driosos. Això m’ha passat una i mol-
tes vegades. Tinc, sense jo voler-ho, 
pensaments llunyans i feridors, molt 

feridors, que constantment arriben 
a mi una vegada i una altra... sense 
jo voler-ho. 

No sé, ningú ho sap, com ani-
rà; escric això, tal com dic, abans 
a la vigília. Desitjo, en primer lloc, 
que aquesta cita de l’1-O sigui ci-
vilitzada i que NINGÚ pateixi cap 
mal, i també diré que m’agradaria 
molt llegir aquesta nota en un di-
jous independent. Estimo el meu 
país, estimo Catalunya, m’agrada la 
pau. Tot és i serà difícil. No podem, 
ni uns ni altres, perdre els papers. 
Els papers no els podem perdre ni 
els que voten ni els que miren... els 
que sempre miren i mai es mullen. 
Desitjo, repeteixo, que les conse-
qüències d’aquest referèndum no 
hagin estat doloroses i traumàti-
ques... per a ningú. Espero que cada 
un es prengui el millor possible els 
resultats. Ara, precisament ara, aca-
bo de sentir dos personatges pesats 
i rabiosos que m’empenyen encara 
més... sí, cap a voler la independèn-
cia. Ells, com sempre, estan rabio-
sos: Boadella i, sobretot, la pudor 
de totes les tertúlies, Marhuenda, 
que sempre tira contra Catalunya i 
els seus governats... no te res més 
al pap. I ara no acabaria. A la vigí-
lia del gran esdeveniment per al 
nostre país deixo aquest escrit amb 
l’esperança que tot vagi tranquil 
(que ja és dir). Sort!

Maria Teresa Mora i Sanahuja
Piera

“Españoles… Franco 
no ha muerto”

“Enviar policies contra gent 
pacífica és de covards”. Però què 
us pensàveu, il·lusos mortals, que 
aquest personatge havia desapa-
regut? Que en som de babaus! La 
seva ombra continua planant sobre 
el país; el que ha fet no és desapa-
rèixer, sinó canviar de nom. 

Ara es diu el nom d’un polític 
que tothom coneix i que, disfres-
sat de demòcrata, ha permès vul-
nerar les lleis més elementals. Qui 
ha permès el saqueig de diversos 
locals? I fins i tot l’arrest en domi-
cilis privats de personatges relle-
vants i tota una sèrie d’operacions 
amb la intenció d’obstaculitzar el 
referèndum de l’1 d’octubre? Qui 
ha trobat justificada la brutal in-
tervenció de la policia carregant 
a cops de porra, utilitzant bales 
de goma, fotent la gent per terra, 
estirant dones dels cabells i enviant 
a l’hospital més de 844 ferits, algun 
d’ells greument? Tot això no li fa 
vergonya, senyor Rajoy? 

Jo, al seu lloc, no podria dor-
mir. Els fantasmes del remordiment 
m’acompanyarien totes les nits. Al 
contrari de la seva policia, que dis-
tribueix mastegots a tot Déu, jo 
no li vull cap mal, però si encara li 
queda un poc de dignitat demani 
perdó i dimiteixi. És l’única manera 
de poder-se reconciliar amb la seva 
consciència.

Que s’ho passi bé.
Marcel Ferrer

Catalunya pobre y 
sola

El día 1 de Octubre se consiguió 
votar en el referéndum a pesar de 
tener en contra al estado (¿), a la 
monarquía y a buena parte de Eu-
ropa, y sobre todo de unas fuerzas 

policiales que implantaron el mi-
edo y el temor, dejando un buen 
número de personas heridas. 

Pero a pesar de todo se logró 
votar, y todas estas fuerzas polici-
ales no logaran, en los días ante-
riores al referéndum, encontrar las 
urnas y las papeletas para votar, y 
eso ya casi justificó la violencia de 
unos policías frustrados por ese fra-
caso tan obvio y sonado.

El pueblo catalán tiró de inge-
nio y picaresca para logar sacar de 
sus casillas a un grupo policial ar-
mado hasta los dientes que actuó 
con violencia, en vez de reconocer 
el éxito de las urnas.

Este gobierno corrupto y men-
tiroso de Rajoy se está dedicando, 
a negar la legitimidad de las urnas, 
con la complicidad de la Casa Real 
(supuestamente de  todos los es-
pañoles) y el beneplácito de esta 
Europa que es cómplice de lo que 
está pasando en Catalunya.

También están logrando que 
los bancos y las grandes empresas 
se vayan d Catalunya a cambia de 
nada y contribuyan a una Catalu-
nya pobre y sola. 

Una auténtica vergüenza.
Josep Montiel

Gran bagatge musical 
del mestre Joan 
Montaner i Guix

Al diari de la setmana passada 
es van poder llegir molts escrits, gai-
rebé tots agradables, per com ha-
vien ocorregut els esdeveniments 
relacionats amb Catalunya; aquesta 
setmana se n’espera el resultat final.

Però en mig de tanta incertesa, 
a la nostra ciutat es produeixen 
grans esdeveniments, com va ser 
el concert de divendres a la Basílica 
de Santa Maria en homenatge al 
nostre estimat mestre Joan Monta-
ner Guix, en el cinquantenari de la 
seva mort de qui s’estrenava “Cant 
a Igualada” amb lletra d’Antoni 
Carner; en l’opuscle editat on es 
recull el bagatge musical, es deta-
llen les moltes corals i grups que 
va dirigir, però s’han deixat d’es-
mentar que també ens va dirigir les 
caramelles del carrer Òdena durant 
molts anys, que és on jo vivia.

Pel que fa al concert de diven-
dres, puc dir que es va recuperar el 
programa de Cors d’Òpera, i com 
sempre en aquestes ocasions, són 
sempre excepcionals per als que 
ens agrada gaudir de la bona mú-
sica, com es demostra amb la gran 
quantitat de persones que hi van 
vam assistir; felicito el Director, a la 
soprano, el tenor, a tots els grups 
participants i de totes les obres in-
terpretades, dir-vos que avui em 
quedo amb la interpretació de 
l’obra Cançó d’amor i de guerra, 
tan ben interpretada; de l’obra Cor 
d’esclaus de Nabucco, aquesta obra 
sempre que l’escolto m’esborro-
na i m’emociona, ja que tinc un 
record llunyà d’una pel·lícula que 
interpretava Paul Newman i que 
tractava d’un vaixell ple de refugi-
ats jueus, que en acabar la guerra, 
solcant el mar busquen algun país 
que els aculli, des de llavors sempre 
tinc en el meu record l’obra de Ver-
di. Posteriorment he anat al Liceu 
a veure l’obra completa que dura 
quatre hores, però és digne de veu-
re.

Cristina Collado

Marc Freixas

Reflexions 
Dos Punt Zero

i la tela mosquitera..., 
van parir els records, 
la casa del néixer, 
la vida del dia a dia 
per fer-nos madurs.
Poema per al meu poble. Poe-

ma per a Sant Pere de Riudebitlles. 
Poema de les arrels del néixer.

Del poemari inèdit “Poemes 
Dos Punt Zero”

DEFUNCIONS
Rafael Fernández Bello, de 67 anys (Igualada); Jaume Solé Romeu, de 58 
anys (Igualada), Pepi Maestre Amoza, de 67 anys (Santa Margarida de 
Montbui); María Flores Grados, de 53 anys (Igualada); Maria Enriqueta 
Moreno Navarro, de 87 anys; Pepita Bertrán Cuadras, de 99 anys (Igualada); 
María Arco Lopera, de 82 anys (Igualada); Guillermo Molina Sánchez, de 71 
anys (Igualada); Francisco Pérez Sánchez, de 79 anys (Igualada); Miquel Fer-
rer Solà, de 86 anys (Igualada); Pepita Perelló Benito, de 72 anys (Igualada); 
Dolores Monera Martínez, de 77 anys (Igualada); Yolanda Riba Sevilla, de 
49 anys (Igualada); Trinidad Navarro Saez, de 89 anys (Igualada); Eugenio 
Gras Brunet, de 96 anys (Igualada); Lluïsa Balsebre Prats, de 95 anys; Jaume 
Ferrer Andrés, de 69 anys (Igualada); Ramon Luis López Gabarró, de 59 
anys (Igualada); Olimpia Besliu,  de 86 anys (Igualada); Josep Gelabert Or-
pinell, de 81 anys (Igualada); Marina Rius Font, de 89 anys (Igualada); Faust 
Vila Soteras, 99 anys (Igualada); Joaquim Belenguer Aguilera, de 94 anys 
(Igualada); Daniel Roig Cots, de 69 anys (Igualada); Maria Albet Pujadó, de 
97 anys (Sant Joan de Mediona).

COMENTARIS LLIURES Jaume Ribera

De l’1-O a uns dies 
després
Sortosament la serenor subsis-

teix, malgrat la brutalitat d’una 
policia dirigida pel superb Rajoy, 
que l`endemà al vespre encara es 
va vantar d’“hacer lo que tenía 
que hacer”. Just aquesta frase i 
la nombrosa grafia dels violents 
fets del dia 1 ha rodat per tota la 
premsa mundial, i també ha sigut 
motiu de preocupació en totes les 
cancelleries econòmiques d’Euro-
pa. Esperem que aquests lamen-
tables fets incideixin en canviar la 
sistemàtica frase de “tema intern” 
per passar a ser també un verdader 
problema implicat en el si d’Euro-
pa. I també per haver sigut repudi-
ats per la pròpia Declaració Mun-
dial dels Dretss Humans, en què 
el Gobierno hi té la seva signatura 
d’acceptació. 

Som un poble amb territori 
ben definit, parla, furs i senyera 
des de l’any 978. Un matrimoni 
entre Isabel de Castella i l’hereter 
Ferran, del regne dels Països Cata-
lans: Rosselló, Cerdanya, Regne de 
Sicília, Casa d’Atenes, Catalunya, 
València i Illes Balears. ho va mal-
baratat tot. I molt després, l’any 
1714, ja solament amb el territo-
ri dit Corona d’Aragó, en aquella 
guerra borbònica, vàrem quedar 
subjectes a Castella, vençuts i hu-
miliats pels Decrets de Nova Planta 
de 1716 de Felip V, i des de lla-
vors hem estat sotmesos a l’albir 
de Castella, obsessionada en assi-
milar-nos. I això sí que no ho ha 
aconseguit, ni ho assolirà. 

Bona prova va ser el dia 1-O. 
Cal tenir en compte el detallat dis-
curs institucional fet la vigília pel 
ministre de l’Interior, Zoido, i la 
vicepresidenta Soraya, que amb 
un llenguatge paorós varen deta-
llar totes les disposicions tècniques, 
estructurals, policials i jurídiques 
preses per fer del tot impossible 
la celebració del referèndum. Bé, 
doncs tot endebades. Les urnes 
van venir de la Xina, jo no sé com, 
però ells tampoc. A la seva hora es 
van obrir les taules amb els seus 
voluntaris i tot l’equip tècnic de 
control. Nosaltres, els ciutadans, 
amb el somriure d’un dia festiu, 
vam votar amb il·lusió i esperan-
ça, sabent que no era vinculant ni 
legal segons la legalitat espanyo-
la, i sense pensar-ho gens vàrem 
enfrontar-nos passivament a la vi-
olentíssima actitud de la policia 
espanyola en la recerca de les ur-
nes i registres, i amb destrosses en 
molts col·legis, des de primera ho-

ra fins a última, en què van requi-
sar unes quantes urnes on hi podia 
haver uns 800.000 vots d’ignorat 
color. El recompte de la resta dels 
2.264.424, vots es va fer escrupo-
losament amb el següent resultat: 
SI, 2.020.144 (90%); NO, 176.566 
(7,80%); en blanc, 45.586 i 20.129 
nuls. S’ha fet un referèndum sí, 
il·legal segons les lleis espanyoles, 
però amb exemplar ordre i una 
resposta clara: “Volem la indepen-
dència”. Però entre la il·legalitat 
oficial i amb una participació d’un 
50% es comprèn que els observa-
dors internacionals i la Unió Euro-
pea no hagin donat suport. 

Durant segles, moltes genera-
cions hem viscut amb la governa-
bilitat castellana; la meva, a més, 
ha passat per una “Democràcia Or-
gànica” on eren possibles judicis 
polítics amb sentències a garrot vil 
o afusellaments. El prestigiós doc-
tor i filòsof Ortega i Gasset (1883-
1955) , autor de “La rebelión de 
las masas”, en altres treballs va 
qualificar la relació entre España i 
Catalunya de “conllevancia”. Qui-
na “conllevancia” podem esperar 
si el nostre Parlament té la supervi-
vència a les mans del president de 
torn, i d’un Tribunal Constitucional 
nombrat a dit! La nostra allibera-
ció, per la via legal, és del tot im-
possible. Cal recordar com ha que-
dat el nostre estatut de 2006 des-
prés de passar per les Corts el 2010 
i dels molts sobre taules posteriors 
del Tribunal Constitucional. 

Avui dilluns, dia i hora d’en-
trega d’aquest treball, el president 
Puigdemont té un gros, grossíssim 
dilema. Penso que farà el millor 
que cregui o pugui. I té tota l’ad-
hesió meva, perquè la política és 
l’art de fer el possible. 

No faig cap pronòstic, sola-
ment rememoraré un atziac dia, 
el DUI del 06-10-34. Un desastre. 
Fins a un llunyà octubre de 1977, 
i gràcies a un període de laboriós 
diàleg, no va retornar el president 
exiliat Tarradellas. El nostre sobira-
nisme avui és mes intens que mai, 
és humanament incloent, però no 
té prou força per moure fronteres 
de la Unió Europea,. Acceptar els 
límits de la realitat no és una ren-
dició, és una mesura de prudència. 
Cal temps per a la descompressió. 
Catalunya necessita un governt 
fort i cap heroi mort,

Punt final, 20 hores del 09-10-
17. Ansio més alegria per al pròxim 
comentari.
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Lydia Pulido, David Cano i Álex Varea, 
els millors esportistes de Montbui

La jove atleta de l’AMPA Garcia 
Lorca Lydia Pulido, el jugador 

del Futbol Sala Montbui David 
Cano i el nedador del Club Nata-
ció Igualada Álex Varea van ser 
proclamats millors esportistes de 
Montbui, en el decurs de la Gala 
de l’Esport 2017, celebrada dis-
sabte al vespre a la Sala Audito-
ri de Mont-Àgora. 400 persones 
van poder veure en directe la gran 
festa de reconeixement als millors 
esportistes del municipi.

Per segon any consecutiu, la 
Gala de l’Esport va tenir un format 
àgil i dinàmic, enguany amb un 
duet de presentadors-monologuis-
tes format per Miguel Ángel Ma-
rín i Toni Muñoz, que van fer les 
delícies del públic, conduint amb 
humor i solemnitat la gala, segons 
les exigències del guió.

A la categoria d’esportistes es-
colars, triomf per a la jove atleta 
Lydia Pulido, de l’AMPA Garcia Lor-
ca, que va culminar una excel·lent 
temporada als Jocs Escolars, gua-
nyant algunes modalitats com el 
salt d’alçada. Van ser finalistes: Joel 
Velasco i Beatriz Pérez (AMPA Es-
cola Antoni Gaudí), Claudia Garcia 
(AMPA Escola Garcia Lorca), Laia 
Puig i Genís Codinachs (AMPA Es-
cola Montbou) i Judit López i Josep 
Padulles (AMPA i Institut Montbui).

Pel que fa als esportistes d’en-
titats, el jurat va voler premiar l’ex-
cel·lent treball del primer equip 
del Futbol Sala Montbui, millor 
equip anoienc federat en aquest 
esport, i va reconèixer amb aquest 
guardó individual a David Cano, 
un jugador d’equip que va contri-
buir a la gran temporada en l’any 
de l’estrena del club a Divisió d’Ho-
nor Catalana. La resta de finalistes 
d’aquesta categoria van ser: Aaron 
Cobo (Futbol Sala Montbui), Ivan 
Copoví i Antonio Sánchez (UE Sant 
Maure), Joan Ambrós i Jan Guerre-
ro (Club Tennis Montbui), Antonio 
García i Matías Blanco (Club Ten-
nis Taula Montbui), Alba March 
i Shaiel Del Pino (Club Handbol 
Montbui), Júlia Enrich i Marta Vi-
llar (Club Esportiu Montbui), La-
ra Llobet i Àlex Rica (Hoquei Club 
Montbui) i José M. Márquez (Club 

Petanca Montbui). També van ser 
finalistes; Luis Luque (Club Agility 
Rivalcan), el jove pilot Joan Subira-
na (Moto Club Montbui) i Guillem 
Roig (Club de Futbol Montbui).

Pel que fa als esportistes fo-
rans, el triomf va ser per al ne-
dador del Club Natació Igualada 
Àlex Varea Parra, actual campió 
d’Espanya júnior de 100 i 200 me-
tres braça, a més de guanyador de 
diferents medalles en campionats 
catalans i estatals, tant en tempo-
rada d’estiu com d’hivern. Álex Va-
rea és un dels nedadors joves amb 
més projecció de Catalunya. 

En aquesta categoria els finalis-
tes van ser la jugadora del primer 
equip del Club de Futbol Igualada 
Mariona Marsal, la també jugado-
ra del CFI Anna Bernadí, el gim-
nasta Fidel Serra, el futbolista del 
CE Manresa Bernat Benito, el jove 
futbolista Carlos López (Lliga Na-
cional Juvenil, amb el CE Manresa) 
i el porter de futbol Oriol Martí 
(Lliga Nacional Juvenil, amb la UE 
Cornellà). També va ser finalista el 
jove davanter del CE Anoia Izan 
Ruiz i el jove talent de l’esquaix 
Nacho Fajardo.

Entre les mencions especials cal 
destacar la que es va lliurar, a títol 
pòstum, a Marina Rosillo Garcia, la 
jove vilanovina traspassada ara fa 
un mes i que col·laborava amb les 
Ampes de les escoles Garcia Lor-
ca i Antoni Gaudí. La família de 
l’esport montbuienc va retre-li un 
bonic i merescut homenatge. L’al-
calde Teo Romero i representants 
de les Ampes van acompanyar la 
família de Marina Rosillo en els 
moments de l’homenatge. 

La gala també va permetre 
premiar amb mencions especials 
altres mèrits dels clubs i esportistes 
montbuiencs durant la temporada 
2016-2017. Així, es va reconèixer 
l’ascens com a campió del grup 
setè de Quarta Catalana (ascens 
a Tercera Catalana) del conjunt 
“amateur” B de la UE Sant Maure. 
També l’equip juvenil de la UE Sant 
Maure per l’ascens aconseguit a 
Primera Divisió Juvenil i a l’equip 
aleví maurista per l’ascens a Prime-
ra Divisió Aleví.

D’igual manera es va reconèi-
xer amb una menció l’equip del 
Club Petanca Montbui, que va 
aconseguir l’ascens a Tercera Divi-
sió Catalana, a l’equip aleví B de 
futbol sala l’AMPA Garcia Lorca 
perquè va finalitzar en segon lloc 
el campionat dels Jocs Escolars i 
al Club Tennis Montbui perquè 
l’equip aleví de l’entitat va gua-
nyar el Campionat de Catalunya de 
Nivell Bronze. També es va donar 
una menció per la seva tasca en 
l’Hoquei Club Montbui a Daniel 
Baraldés (jugador, entrenador) i 
persona molt vinculada a l’entitat, 
i una altra menció, com a secció de 
nova creació dins una entitat local 
a la secció de patinatge de l’Ho-
quei Club Montbui.

Menció especial al treball rea-
litzat per afavorir el futbol de ba-
se al coordinador de La Masia del 
Futbol Club Barcelona i fundador 
de l’Escola Esportiva de Futbol de 
Montbui Juanjo Luque, mentre 
que la menció al millor entrenador 
va recaure en Aleix Alamillo, un 
dels grans tècnics del futbol sa-
la català, i menció especial per al 
Futbol Sala Montbui per la Festa 
Esportiva Solidària realitzada con-
juntament amb el Casserres Futbol 
Sala.

Es va lliurar també una menció 
especial a Joan Puget, en represen-
tació del projecte HANDPORTERS, 
per l’organització a Montbui del 
quart premi Goalkeeper, premis 
que reconeixen la tasca dels millors 
porters d’handbol de les nostres 
comarques.

També es va premiar amb una 
menció al Club Handbol Montbui 
per la promoció de l’handbol i la 
creació dels equips sènior masculí 
i sènior femení, i es va lliurar una 
menció al Club 3 Municipis per 
la promoció del territori gràcies 
a l’esport amb l’organització de 
la Cursa dels 3 Municipis i la Trail 
Nocturna a La Tossa de Montbui.

Es va lliurar una menció espe-
cial a Iveth Camus, en reconeixe-
ment al mèrit esportiu en el món 
del running femení, i també al 
Club Esportiu Montbui per la pro-
moció de l’esport femení. Va fina-
litzar el lliurament de mencions 
amb un reconeixement al millor 
esdeveniment esportiu internaci-
onal, premi que va ser per al 6è 
Obert de Tennis Internacional Ar-
cadi Manchón-EVO.

La Gala de l’Esport va comptar 
amb la presència de la Pubilla de 
Montbui, Alexandra Domene, i les 
seves Dames d’Honor, Marina Rovi-
ra i Laia Moyes. 

En cloure l’acte, l’alcalde Teo 
Romero va agrair la tasca de totes 
i tots els que des de la gran família 
de l’esport de Montbui treballeu 
per tirar endavant les entitats, amb 
valors i civisme. Romero va remar-
car que especialment importants 
són les escoles esportives: és bàsic 
que cada dia els nostres joves va-
gin aprenent els valors de l’esport. 
L’esforç comú i la solidaritat en els 
esports col·lectius, i la concentració 
i el sacrifici en l’esport individual. 
El batlle montbuienc va recordar 
que aviat tindrem una nova pista 
de tennis, feta gràcies a la gestió 
de l’Arcadi Manchón. L’alcalde so-
cialista montbuienc va cloure la 
seva intervenció demanant con-
vivència a tothom, en al·lusió a la 
situació político-social que viu Ca-
talunya.

Comença la temporada per 
als equips del Club Calfont les 
Moreres 
TENNIS - PÀDEL

Diumenge passat es va dispu-
tar el partit de la XXIII Lli-

ga femenina del Terrassa +30 al 
Club Calfont les Moreres. L’equip 
local es va enfrontar al CT Sant 
Gervasi, amb un resultat advers 
d’1 a 2.

E n  e l s  i n d i v i d u a l s  M o -
des Moya va guanyar per 2-6, 
6-2, 7-6 davant Olga Alaman, 
mentre que Cloti Montes va per-
dre per 2-6, 6-4 contra Silvia Da-
ró.

En els dobles no van aconse-
guir la victòria, però Cloti Mon-
tes i Pilar Esteve van lluitar fins 
al final davant Maria Juni i M. 
Eulalia de Sandoval, amb un mar-
cador de 2-6 i 3-6.

També diumenge, els equips de 
Les Moreres Calfont es van despla-
çar a les instal·lacions del Berga Re-
sort, d’on van sortir victoriosos amb 
un resultat d’1-2.

La primera parella, Lluís Si-
les - Eloi Rotllant va ser derrota-
da pels nostres jugadors Jaume Ma-
llart - Lluís Piqué per 0-6, 4-6.

Jaume Mallart Jr - Jordi Valls 
van aconseguir una victòria lluitada 
fins al final, amb un marcador de 
6-7, 6-3, 2-6 contra l’equip local Xavi 
València - Josep Alberich.

I com a tercera parella van ju-
gar Santi Martínez - Ramon Fer-
re que van perdre per 6-3, 6-4 con-
tra els berguedans Gabriel Vidal - 
Manel Vilarrubias.

Torna l’enduro a l’Anoia

MOTOR

El proper diumenge 15 d’octu-
bre l’Anoia tornarà a gaudir 

del millor enduro amb la disputa 
del Campionat de Catalunya de 
l’especialitat. Aquest any la cur-
sa tindrà dos focus principals, en 
què els espectadors podran centrar 
la seva atenció. El primer serà a 
Santa Margarida de Montbui, on 
es situarà el Pàdock de la cursa, i 
des d’on es farà l’inici, el final de 
cursa i l’assistència. Estarà situat al 
Passeig Catalunya, just al pàrquing 
del MontÀgora. En aquest munici-
pi també es farà una especial cro-
nometrada, al Polígon Plans de la 
Tossa, on els pilots lluitaran per la 
victòria.

L’altre punt d’interès serà Sant 
Martí de Tous, on estarà ubicat el 
tram cronometrat. Un altre dels 

llocs on es jugarà la cursa. Aquest 
constarà d’uns 5 minuts i la dificul-
tat serà la nota predominant.

La cursa constarà d’uns 60 km 
de recorregut pels municipis de 
Santa Margarida de Montbui, Jor-
ba, Argençola, Sant Martí de Tous, 
Miralles i Vilanova del Camí.

El Moto Club Igualada estarà 
íntegrament al capdavant de l’or-
ganització de la cursa. De fet, ja 
fa mesos que treballa tant amb els 
ajuntaments com amb els propie-
taris dels terrenys per tal de que es 
pugui gaudir d’una de les especi-
alitats més espectaculars del món 
del motor.

També volem agrair la col·labo-
ració dels propietaris dels terrenys 
i dels ajuntaments per on passa la 
cursa, per la seva predisposició a 
col·laborar amb l’organització de 
l’esdeveniment.

Així doncs, us animem a gaudir 
d’aquesta disciplina a partir de les 
9 del matí i fins a les 18 h.

Des de l’organització també 
recomanem a tots els usuaris dels 
camins la màxima precaució a l’ho-
ra de circular aquest diumenge, ja 
que el volum de circulació es veurà 
incrementat notablement.

Jordi Bòria i Taixé
Moto Club Igualada

Sergi Santamaria (5 
km) i Aida Solà (10 km), 
guanyadors del CAI a la 
Cursa del Torró d’Agramunt
ATLETISME 

Diumenge passat, els atletes del 
Club Atlètic Igualada Petromi-

ralles participants en la 28a Cursa 
del Torró d’Agramunt tingueren 
una magnífica actuació, sobresor-
tint les victòries de Sergi Santama-
ría en la general dels 5 km, amb 
un temps de 17’39’’, el 2n lloc de 
Marina Suria en la general feme-
nina i 1a juvenil amb 21’06’’, i la 1a 
posició a la general femenina d’Ai-
da Solà en els 10 km. amb 42’41’’, 
a més del 1r lloc d’Oriol Alonso 
en categoria aleví amb 6’49’’, i de 
diversos podis en altres categories.

Hi participaren 179 atletes clas-
sificats, entre ells 15 atletes del CAI 
Petromiralles, del CAI Triatló i del 
CAI Popular, que assoliren les clas-
sificacions i registres següents:

Cursa 5 Km. 1r Sergi Santama-
ría amb 17’39’’, 13a Marina Suria 
amb 21’06’’ (2a femenina i 1a juve-
nil), 21è Andrey Vich amb 25’01’’, 
37è Àlex Alonso amb 27’20’’, 39è 
Vicenç Vich, amb 27’52’’, 44è Josep 
Martínez amb 29’02’’, 48a Sònia 
Rodríguez amb 32’25’’.

Cursa 10 Km. 12a Aïda Solà 
amb 42’41’’ (1a femenina), 13è Jo-
sep Cantero amb 42’44’’ (1r veterà 
C), 23è Pep Torras amb 45’06’’, 29è 
Robert Rey amb 45’38’’, 35è Ricard 
Solé amb 46’16’’, 41a Marta Rey 
amb 48’56’’ (5a femenina i 3a vete-
rana A), 44a Sònia Magallón amb 
49’38’’ (6a femenina i 1a veterana 
B).

Aleví masculí - 1800 m. 1r Oriol 
Alonso amb 6’49’’.

Club Atlètic Igualada

Entitats guardonades

Guardonats forans
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Arrenca la temporada per al 
Club Natació Igualada

NATACIÓ

Dissabte passat, al matí, es va 
disputar la primera jornada 

de fons i estils en categoria infan-
til-júnior, marcada per la FCN. La 
competició va tenir lloc a les ins-
tal·lacions del Club Natació Terras-
sa i van participar el Club Atlètic 
Barceloneta, Club Natació Horta, 
Club Natació Igualada i l’amfitrió 
CN Terrassa. Les proves que es van 
nedar van ser els 1500 m lliures i 
els 400 m estils. 

A la tarda va tenir lloc la 1a 
jornada de Lliga en categoria aleví 

a la piscina de Les Comes. El nostre 
equip aleví va tenir l’oportunitat 
de competir davant el CN Sant Sa-
durní, CN Vilafranca, CN Sitges, CN 
Cornellà, CN Molins de Rei i CN 
Martorell. Les proves van ser els 
200 m estils, 100 m esquena i els 
relleus 4x50 m lliures.

Els resultats, en general, van 
ser els esperats en un inici de tem-
porada. Aquesta jornada serveix 
de base perquè els nostres espor-
tistes vagin aconseguint els seus 
objectius en aquesta nova tempo-
rada.

Sisè lloc de Gisela Santiago 
(Club Patinatge Artístic 
Igualada) a l’Intercomarcal

PATINATE ARTÍSTIC 

Diumenge passat, la patinadora 
Gisela Santiago, del Club Pati-

natge Artístic Igualada, va obtenir 
una meritòria sisena posició, en 
categoria Iniciació C Majors, als 
Intercomarcals que es van dispu-
tar a Folgueroles, organitzats per 
la Federació Catalana de Patinatge. 

El nivell va ser molt alt, ja que 
en aquesta fase de la competició 
només hi participaven les patinado-
res que havien obtingut les prime-
res posicions a la primera fase d’In-
terclubs, que es va disputar entre els 
mesos de maig i juny.

Tot i així, la Gisela, amb el su-
port de l’entrenadora Cristina 
Fernández, va defensar perfecta-
ment el seu exercici.

Primera jornada de Lliga per 
als equips de l’Anoia 
Rugby Club

RUGBY

El cap de setmana passat va 
començar la lliga de rugby per 

a tres de les seccions de l’Anoia 
Rugby Club.

El sènior masculí va jugar a 
Terrassa el seu primer partit con-
tra Carboners B. Durant la prime-
ra part el nois de l’Anoia van ser 
superiors, jugant sempre a camp 
contrari, i van arribar al descans 
amb un marcador de 0-7. Tot i així, 
durant la segona part, els locals 
van capgirar el marcador, amb un 
resultat final de 28-12 favorable 
als nois de Terrassa.

En la secció femenina, les no-
ies de l’Anoia, que formen equip 
amb les de Martorell, van jugar el 
seu primer partit contra el conjunt 

Químics-Alella, a les instal·lacions 
de la Teixonera, a Barcelona. Des 
de l’inici de partit es va poder ob-
servar una superioritat de les no-
ies d’Anoia-Martorell, amb unes 
melés ben formades i posant en 
pràctica tota la feina feta durant la 
pretemporada. El resultat del par-
tit va ser 0-85 favorable al conjunt 
Anoia-Martorell.

Pel que fa a la secció Sub16, 
el conjunt Anoia-Martorell-Espar-
raguera va jugar a Martorell con-
tra els jugadors de CEU, un partit 
complicat que va finalitzar amb un 
resultat de 7-85 favorable a l’equip 
CEU. 

L’Anoia Rugby Club inicia tem-
porada amb més ganes que mai de 
continuar creixent!

Cap de setmana de celebració per al 
Vilanova del Camí BC Endavant

BÀSQUET
Sènior masculí: CB Castellet 61 

- Vilanova del Camí BC Endavant 
53

Dissabte l’equip sènior masculí 
va perdre un partit que tenia pràc-
ticament a la butxaca contra el CB 
Castellet.

A pesar d’un mal comença-
ment (7-0), l’equip es va refer 
de seguida i al final del primer 
quart ja havia donat la volta al 
marcador (15-17). La bona tònica 
va continuar durant tot el segon 
quart i fins al minut 7 del ter-
cer, en què es va assolir la màxi-
ma diferència de 17 punts (26-
43). Però, incomprensiblement, 
l’equip es van ensorrar. Un munt 
de pilotes perdudes van donar 
vida a l’equip rival, que poc a poc 
va anant reduint distàncies fins a 
posar-se per davant al marcador 
amb el 61-53 final.

Parcials: 15-17, 6-13, 22-18 i 18-
5.

Van jugar: Hipólito Rodríguez 
(7), Miguel Ángel García (15), 
Quim Palet (6), Camilo Rodríguez, 
Antonio García, Stalin Rodríguez 
(11), Fernando Leno (6), Sergi Bru-

gués (3), Oscar Borrega i Johny 
Goya (5).

Sènior femení: Artés 38 - Vila-
nova del Camí BC Endavant 56

L’equip sènior femení va gua-
nyar el seu primer partit de com-
petició davant el CB Artés. 

Les vilanovines van sortir mol 
ficades en el partit i es van po-
sar 4-15 al marcador, però amb 2 
triples consecutius les jugadores 
locals en van apropar fins al 14-
19 amb què va acabar el primer 
quart. El segon va estar marcat per 
les bones defenses i es va arribar 
al descans amb 9 punts d’avantat-
ge per a les vilanovines. El tercer 
parcial també va ser molt igualat, 
però un últim quart magnífic, tant 
en defensa com en atac, va fer que 
l’equip anoienc marxés al marca-
dor fins arribar als 18 punts de di-
ferència final.

Parcials: 14-19, 5-9, 10-8 i 9-20.
Van jugar: Clara Bargalló (10), 

Clàudia Miramunt (8), Alexandra 
Vives, Núria Palmés (1), Mariona 
Barral (10), Clàudia Oller (6), Elia 
Díez (8), Marina Espejo (5) i Núria 
Torrens (8)

La propera jornada el sènior 
masculí jugarà a la pista del ASFE 
Sant Fruitós, diumenge a les 12.30 
h, i el sènior femení el mateix diu-
menge, a les 17.00 h, a la pista del 
AE L’Esquitx de Sant Sadurní.

Festa de presentació dels 
equips del club 

Diumenge es va fer la festa de 
presentació dels equips del Vila-
nova del Camí BC Endavant per 
aquesta temporada 2017-2018. Se-
ran 4 equips: cadet masculí, cadet 
femení, sènior masculí i sènior fe-
mení.

Va ser una matinal molt lluïda 
que va comptar amb l’assistència 
de molts familiars i amb la il·lusió 
de tots els jugadors, entrenadors i 
junta directiva davant d’una tem-
porada molt prometedora.

A la tarda, a la Festa de l’Es-
port de Vilanova del Camí, van ser 
guardonats Eduard Vives i Irene 
Leno, jugadors dels equips cadets 
masculí i femení; l’equip cadet 
masculí, guanyador dels Jocs Esco-
lars de la temporada passada, i en 
Teles Borrega, directiu del club, per 
la seva constància i compromís.

Els equips sènior masculí i femení de 
l’Òdena CB, a per totes aquesta temporada!
BÀSQUET

Sènior masculí: AESE B 61 - 
Òdena CB 81

Parcial d’inici de 8 a 26 que va 
donar un avantatge que ja és va 
mantenir durant la resta del partit. 
Els locals, en un parell d’ocasions, 
es van apropar fins als 11 punts 
de diferència, però els odenencs 
van tenir controlat el partit en tot 
moment.

Varen jugar per l’OCB: Vall-
verdú (23), Mercadé (8), Marimón 
(3), Tarrida (5), Lorente (19), Estany 
(10), Vives (4), Máximo (9) i Santi-
ago.

Sènior femení: Òdena CB 55 - 
AE L’Esquitx Sant Sadurní 37

Sempre amb avantatges mí-
nims, un parcial de 8 a 0 abans de 
la mitja part va propiciar superar 

els 10 punts d’avantatge (30 a 19). 
A la represa, aquesta diferència 
pràcticament ja no va baixar dels 
10 punts i poc a poc es va anar 
eixamplant fins arribar als 18 punts 
de diferència al final del partit.

Varen jugar: Carmona (2), De 
Haro (6), Raja (12), Forn (16), Far-
reras (7), Freixas (4), Pedregosa (6), 
Vidal (2) i García.

Sènior masculí “B”: Òdena CB 
51 - ASFE Sant Fruitós “B” 59

El debut de l’equip sènior “B” 
va tenir dues parts ben diferenci-
ades. La primera va arribar fins al 
minut 24 de partit, amb un equip 
dominant sense gaires problemes 
(42 a 27), i la segona va ser la de-
fallida física, que va comportar un 
primer parcial de 4 a 18 per arribar 
al darrer quart amb un sol punt 

d’avantatge i amb un nou parcial, 
aquest ja definitiu, de 5 a 14.

Varen jugar: Marimón (4), Vi-
dal (2), P. Martí (4), Iglesias (17), 
Palomas (9), Riera (7), Fajas (4) i A. 
Martí (4).

Sots 21: AE Bellsport 87 - Òde-
na CB 15

Autèntic desgavell el que va 
patir l’equip sots-21. Si al final del 
primer quart el parcial desfavora-
ble de 15 a 8 es podia considerar 
normal, els tres parcials següents 
no deixen cap dubte de les dife-
rències físiques i tècniques entre els 
dos equips: 23 a 2, 28 a 3 i 21 a 2. 

Varen jugar: Vidal (4), Torre-
llardona (2), Poncell (5), Fuentes 
(4), Porredón, Calle, Ferrer i Palo-
mas.

ÒCB

Podis del CAI Triatló a l’Aquatló de Sitges
L’equip masculí, 5è per clubs en una nova jornada de la Lliga Catalana

AQUATLÓ

El diumenge 30 de setembre es 
va disputar la tercera edició de 

l’Aquatló de Sitges, prova puntua-

ble per a la lliga catalana de clubs, 
per al circuit català i que a més era 
seu del Campionat de Catalunya 
d’aquatló per grups d’edat.

Amb unes condicions meteoro-
lògiques molt favorables, la prova 
es va disputar en unes distàncies 
de 2,5 km de cursa a peu, 1 km 
de natació al mar i 2,5 km més de 
cursa a peu per finalitzar la prova.

Al voltant de 130 participants 
prengueren la sortida en una 
competició en què Adrià Muñoz 
i Anna Flaquer, ambdós del club 
Fasttriatlon, foren els guanyadors 
absoluts.

Pel que fa als esportistes del 
Cub Atlètic Igualada Triatló, Oriol 

Marimon finalitzà en 11a posi-
ció absoluta, pujant al podi com 
a segon classificat del seu grup 
d’edat (25-29). Carlos Fernàndez 
va acabar 21è absolut i també se-
gon del seu grup d’edat (35-39), 
mentre que Samuel Delgado era 
45è absolut i aconseguia també 
una meritòria 3a posició en el seu 
grup d’edat (25-29). Jose Roque 
Rios també hi participà, però tot 
i fer una gran cursa fou desquali-
ficat per un problema amb el xip 
groc.

Finalment, cal destacar la 5a 
posició per clubs de l’equip mas-
culí, un altre gran resultat en una 
prova de la Lliga Catalana de clubs.
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Resultats dels equips de 
l’Igualada VC 

VÒLEI

Diumenge al  matí ,  l ’equip 
sènior masculí del Jorba Solà 

Igualada Vòlei Club es va des-
plaçar a la pista del CV Reus per 
disputar una nova jornada de 
la Segona Divisió Catalana. Els 
igualadins es van emportar els 
tres punts i el partit va acabar 
amb un marcador de 0 sets a 3 
(12-25, 20-25 i 10-25) favorable 
als de l’Anoia. 

Els visitants van dominar el par-
tit davant un equip local amb un ni-
vell inferior i que va cometre molts 
errors no forçats. Per la seva banda, 
els igualadins van saber imposar el 
seu joc de defensa i contraatac.

El pròxim diumenge, a les 12 h, 
l’IVC rebrà al fortí de les Comes el 

Club Inef Lleida per disputar la ter-
cera jornada.

A Les Comes, el sènior femení 
de l’Igualada VC va guanyar el Vall 
d’Hebron per 3-2, en un partit en 
què les igualadines van tenir molts 
alts i baixos, però a l’últim set van 
saber resoldre amb autoritat i van 
aconseguir els primers,punts.

Diumenge que ve visitaran la 
pista de l’Opticalia Vilanova.

El juvenil masculí es va estrenar 
amb victòria sobre el Vall d’Hebron 
per 3-2, també en un partit molt 
lluitat i amb moments puntuals en 
què els igualadins van baixar la con-
centració, i també al “tie” van resol-
dre amb contundència, ja sigui per 
encerts o per errors no forçats, 

La setmana que ve descansaran.

Els equips del CE Òdena ja han començat 
la lliga
FUTBOL

Comença la competició oficial per 
als equips del CE Òdena, que 

després d’una bona pretemporada, 
encaren les seves respectives lligues 
amb ganes d’aprendre, millorar i 
créixer com a equips, persones i fut-
bolistes. 

Prebenjamí A: CE Òdena 2 – UD 
San Mauro 3

Després d’encaixar un gol en el 
primer minut de joc, l’equip va que-
dar una mica descol·locat. Ja en el 
segon quart, els jugadors van estar 
millor i van començar a jugar; tot i 
que el partit va ser força desorde-
nat, amb anades i tornades cons-
tants. 

Prebenjamí B: UD Sant Sadurní 
2 –  CE Òdena 6

Partit a fora amb un rival que va 
començar molt fort, amb un mig del 
camp amb velocitat i bona sortida 
de pilota; això va dificultar el prin-
cipi del joc odenenc, tot i això, amb 
alguns retocs, van saber gestionar 
bé el partit i els gols van anar arri-
bant a poc a poc. 

Benjamí A: Mas Catarro 6 – CE 
Òdena 4

A principis del segon quart, 
l’Òdena es posava amb un 3 a 0 en 
contra, i a partir d’aquí, l’equip va 
fer un canvi de xip i va ser clara-
ment superior al rival en quant a 
joc. Els gols van arribar tard.

Benjamí C:  CE Òdena 10 – CF La 
Granada 2

Partit molt seriós dominant 
al mig del camp, que va donar un 
avantatge al descans de 3 a 1. En 
el tercer quart, amb un Òdena més 
fluixet, el rival va retallar distàncies, 

però un parcial de 7 a 0, va donar la 
victòria amb un gran inici de lliga.   

Aleví A:  CE Òdena 16 – FC San-
ta Coloma 2

L’equip va anar de menys a 
més, amb bones combinacions i 
aprofitant cada ocasió.

Aleví B: CE Òdena 14 – UD Ri-
bes 4

Bon partit de l’aleví davant un 
equip molt tou defensivament.

Aleví C: CE Òdena 2 –  FC Cor-
bera 11

El marcador no reflecteix el 
que es va veure al camp. Fins a la 
meitat de l’últim quart, l’equip va 
pressionar i tenia opcions per acon-
seguir el 3 a 4; però va arribar el 
cinquè gol contrari i va provar la 
pèrdua d’intensitat i d’organitza-
ció.

Aleví D: CE Òdena 2 –  FC Guar-
diolenca 5

Primer i segon quart molt igua-
lats, tot i que faltava intensitat per 
part dels odenencs. L’equip va mar-
xar al descans amb un empat, però 
errors en el marcatge i la facilitat 
de xut del rival, els van desbordar. 
En l’últim quart, les presses per ar-
reglar els errors van marcar el tem-
po, i ja va ser massa tard. 

Aleví Infantil femení: CE Òdena 
0 – UD Pallejà 13

Primer partit molt complicat 
per les nenes odenenques, amb un 
rival molt dur. 

Infantil A: CE Òdena 3 – FC Ca-
pellades 1

Partit molt complet d’uns locals 
que es van emportar els tres punts 
després d’un partit marcat per l’es-
forç i les ganes de guanyar.  

Infantil Cadet femení: CE Òdena 
2 – Nàstic de Manresa 9

Les odenenques es van trobar 
un equip fort en atac i en defensa, 
que jugava molt bé la pilota. Cap al 
final del partit, es van veure de nou 
ganes de treure el partit i les locals 
van fer dos gols. 

Cadet A: CE Òdena 3 – FC Hos-
pitalet 5

Partit on es va veure la impor-
tància que té fer bé els entrena-
ment i no sortir massa confiats so-
bre el terreny de joc.

Juvenil: CF Capellades 3 – CE 
Òdena 3

Debut del juvenil en un camp 
sempre complicat, on per les di-
mensions del terreny de joc, l’Òde-
na no va poder desenvolupar el 
seu joc com li hagués agradat. Tot i 
això, es va anar sempre per davant.

Femení Amateur: CE Òdena 2 – 
CF Suburense 4

Inici amb derrota del femení 
amateur que es va trobar davant 
un rival físicament superior i que va 
saber aprofitar els errors en defen-
sa de les locals, que tot i avançar-se 
en el marcador, no van saber tan-
car el partit. 

Masculí Amateur: CE Òdena 6 – 
UE Martinenca 2

Victòria del masculí amateur, i 
ja en van quatre de seguides, des-
prés d’un inici de lliga molt irre-
gular. 

L’Òdena es va trobar davant un 
rival molt fluix, al qual va poder su-
perar amb facilitat i no va patir pel 
resultat en cap moment, malgrat 
que la Martinenca va intentar reta-
llar distàncies. 

L’Assemblea de socis de 
l’Igualada HC no aprova el 
pressupost de la temporada 
2017-2018
HOQUEI PATINS

L’assemblea ordinària de socis de 
l’Igualada HC celebrada dijous 

de la setmana passada, al vespre, 
a la Sala d’Actes del Pavelló de les 
Comes amb una vintena de socis 
no va aprovar el pressupost pre-
sentat per la junta directiva igua-
ladina on es preveia de sortida una 
dèficit de 64.000 euros per la man-
ca hores d’ara de patrocinadors pel 
primer equip que era la quanti-
tat que fins la temporada passada 
aportaven entre les empreses Calaf 
Grup i Buff.

5 vots en contra i 12 abstenci-
ons van propiciar aquesta no apro-
vació del pressupost que dificulta 
i molt el desenvolupament nor-
mal de la temporada. Tot i que el 
president Manel Burón va manifes-
tar que “fa mesos que treballem 
per aconseguir nous patrocinadors 
però no ha estat possible i aquesta 
situació no es pot allargar en el 
temps”.

L’assemblea va aprovar el ba-
lanç econòmic de la temporada 
2016-2017 on el club va generar un 

dèficit de 15.000 euros, tot i que el 
deute del club només es veu incre-
mentat en 3.000 euros, ja que en 
el decurs de la temporada passada 
es van poder retornar i pagar quasi 
12.000 euros del deute arrossegat. 
Al setembre del 2016 el deute del 
club era de 57.000 euros i ara en 
aquests moments és de 60.000 eu-
ros, la primera temporada de les 
darreres cinc que el club genera 
dèficit.

En el torn de precs i preguntes 
també es va parlar de la possibili-
tat a final de temporada de ven-
dre la plaça de l’OK Lliga i poder 
eixugar el deute i competir amb 
el segon equip a la Nacional Ca-
talana donat la manca de suports 
que actualment té el club amb més 
títols de la ciutat. No es descarta 
properament fer una nova assem-
blea per poder donar potestat a la 
junta directiva per poder acceptar 
una venda dels drets federatius a 
un altre club a final de temporada 
i d’aquesta manera poder eixugar 
el deute existent.

El món de l’esport vilanoví omple Can 
Papasseit per premiar els mèrits d’entitats i 
esportistes locals

Can Papasseit es va omplir, diu-
menge, per reconèixer els mèrits 

dels esportistes locals, tant a títol 
personal com col·lectiu, en la Festa 
de l’Esport 2017. La família espor-
tiva vilanovina va compartir una 
cerimònia àgil de lliurament de 
premis, conduïda per la periodista 
Marissa Martínez, i organitzada des 
del Servei d’Esports i Comunicació. 
Dos moments van marcar de mane-
ra destacada la gala: el lliurament 
emotiu “En el record” a Asensio 
Sánchez, Antonio González i Mari-
na Rosillo, i la proclamació de Roger 
Bars i Laura Martínez, al final de 
l’acte, com a millors esportistes. 

El regidor d’Esports, Camilo Gra-
dos, i l’alcaldessa vilanovina, Noemí 
Trucharte, van obrir la cerimònia 
amb uns breus parlaments tot re-
coneixent la satisfacció i l’alegria 
d’aplegar prop de 400 persones 
vinculades a l’esport vilanoví en un 
acte que l’actual equip de govern 
ha volgut recuperar, tot i que en un 
format  auster pel que fa a la des-
pesa econòmica.

El guió de la cerimònia es va 
desenvolupar sense més entrebancs 

que algunes interrupcions pacta-
des amb l’actor David Vilaseca que 
va ser l’encarregat de posar el toc 
d’humor a la festa.

Entre aplaudiments i ovacions, 
un centenar d’esportistes van anar 
pujant a l’escenari a recollir el seu 
guardó de mans de diferents res-
ponsables municipals del consistori 
vilanoví, mentre en una pantalla es 
projectava la fotografia dels pro-
tagonistes. Un dels moments més 
emotius de la gala, però, va ser la 
imatge de l’escenari completament 
buit i la projecció del poema “Es-
tenc la mà” de Miquel Martí i Pol 
que va servir per lliurar les mencions 
“En el record” a les famílies de tres 
persones del món de l’esport tras-
passades en el darrer any: el veterà 
Asensio Sánchez, vinculat al Club 
Petanca Vilanova i al CF Vilanova 
del Camí, i també ex regidor d’Es-
ports vilanoví; Antonio González, 
un dels socis fundadors de la Peña 
Madridista vilanovina, traspassat el 
mes de juny, i encara més recent, el 
colpidor adéu a la jove Marina Ro-
sillo, del CE Budokan i el FS Òdena, 
entre altres. El públic, dempeus, els 

va retre un aplaudiment commo-
gut, mentre Noemí Trucharte, Cami-
lo Grados i la tècnica d’Esports, Nú-
ria Fàbregas, lliuraven a les famílies, 
amb discreció, els respectius records. 

L’altre moment esperat de la 
festa era la proclamació dels millors 
esportistes locals vilanovins d’aques-
ta vint-i-tresena edició. La tria no ha 
estat fàcil tal i com ha reconegut el 
Jurat, integrat per Camilo Grados, 
regidor d’Esports; Núria Fàbregas, 
Tècnica d’Esports; Xavier Garcia, de 
Ràdio Nova i el departament de co-
municacions; Pere Peñas, per part 
de la premsa comarcal; Luís Perea i 
Sílvia Cáceres, en representació del 
consistori, i Julian Castillo, de les 
entitats.

Els mèrits eren molts alts entre 
els finalistes de les dues categories, 
masculina i femenina: vuit homes 
i sis dones que han demostrat una 
destacada trajectòria esportiva al 
llarg de la darrera temporada 2016-
2017.

Finalment el Jurat va proclamar 
guanyadors: Roger Bars, jugador 
de l’Igualada Hoquei Club, i Laura 
Martínez, jugadora del Futbol Club 
Barcelona.

La celebració va acabar amb un 
refrigeri a la sortida de Can Papas-
seit i un brindis pels mèrits reco-
neguts en tots els nivells esportius: 
escolar, promesa, entitats, esport 
base, equips tècnics... així com entre 
els col·lectius que impulsen projec-
tes i iniciatives per promocionar l’es-
port i la salut.  
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Amistós del Juvenil masculí: HC Igualada 35 - HC Òdena 30
Jornada Handbol Zona 1 per a petits i grans

HANDBOL

El dissabte 30 de setembre, els 
nois de l’Handbol Òdena  van 

jugar un amistós contra l’Handbol 
Igualada al pavelló municipal de 
Les Comes, dintre del marc de la 
Jornada Handbol Zona 1, en el que 
va ser l’últim partit amistós abans 
de començar la temporada de 2a 
Catalana, categoria on militen els 
dos equips. El partit va finalitzar 
amb un 35-30, gaudint tots d’un 
molt bon joc.

Pel CH Òdena van jugar: 
Mark Fresnedoso, Joel Breto-
nes, Alex Murillo, Pau Gubern, 
Marc Frutos, Jerome Galán, Josep 
Sánchez, Alejandro Moreno, Jo-
an Rius i  Sergio Torralbo. Com 
a porters: Pablo Nuncio  i Julio 
Harcenco. Entrenador: Joan Al-
coberro.

Pel CHI van jugar: Iker Sabu-
quillo, Joel Santaularia, Max Se-
gura, Marc Espinagosa, Pol Riba, 
Arnau Torner, Fernando Almendro, 

Arnau Capitán, David Malpartida, 
Biel Hornas, Xavi Oliva i a la por-
teria Ivan Salazar i Joel Solanelles. 
Entrenador Josep Garcia.

Jornada també pels 
equips base

Els equips més joves de diver-
sos clubs anoiencs també partici-
pen a la Jornada Handbol Zona 1. 
A la matinal que es feia a les ins-
tal·lacions esportives de Can Titó hi 
van ser els equips de l’HC Òdena, 
CH Igualada, CH Montbui, CH Vila-
nova i Special HB.

Al pavelló Mont-aQua de 
Montbui s’hi van trobar els equips 
cadets femení del CH Igualada, HC 
Òdena i CH Vilanova.

Participació dels equips 
del projecte Special del 
Club Hanbdol Igualada

Aprofitant la iniciativa espor-
tiva de la Zona1 els dos equips 
del Special Igualada van disputar 

el seu primer partit amistós de la 
temporada. 

Tenint en compte que tan sols 
havien pogut fer un entrenament, 
les noies i nois van demostrar les 
ganes que tenen de començar a 
jugar partits i van presentar-se a 
l’encontre més d’una vintena de 
jugadors integrants des equips FAP 
i Apinas que van jugar plegats da-
vant un combinat de cadet mas-
culí.

D’aquesta manera l’equip 
contrari, el cadet masculí del Club 
Handbol Igualada, que anava una 
mica justet d’efectius, va veure’s 
clarament superat per les cons-
tants rotacions que podien perme-
tre’s els de l’equip Special. Gràcies 
aquests canvis a la banqueta, les 
jugadores i jugadors que substitu-
ïen els seus companys entraven a 
la pista frescos i amb ganes d’en-
senyar al públic assistent al pavelló 
de Can Titó tot el seu potencial. 
Així doncs es van poder veure molt 
bones accions col·lectives d’atac, 
grans defenses i millors aturades 
dels porters. El resultat final va 
ser un ajustat 19 a 17 favorable a 
l’equip genial Special Igualada.

Per l’Special SAI Igualada di-
rigits per Roger, Hilari i Max van 
jugar:  Ivan, Aitor, Àngels, Alba, 
Jordi, Manel, Dani, Joan, Nora, Ju-
dith, David, Álex, Miquel, Carles, 
Manu, Marc, Kevin, Doha, David 
C., Raul i Cristian.

El Vilanova ja suma!

HANDBOL

Després d’un inici més aviat fluix 
en les dues primeres jornades, 

les noies del Vilanova van fer un 
salt, davant el seu públic, es va 
mostrar compacte com mai. 

Els bloc defensiu que van oferir 
va permetre mantenir a ratlla la 

capacitat golejadora del Canove-
lles.

Poc a poc l’equip va créixer en 
joc i disciplina fet que li va perme-
tre aconseguir un ampli resultat i 
dos punts ben treballats, tancant 
el marcador amb un favorable 27-
19.

1a Catalana: CF Igualada 2 - UE Valls 1
Els minuts finals tornen a ser blaus
FUTBOL

Les Comes va tornar a viure un 
partit amb molt de domini del 

conjunt blau. Aquesta va ser la 
tònica durant tota la primera part, 
en què els de Tarragona aprofita-
ven accions aïllades de contraatac 
per fer mal a la porteria de Dani 
Lledó. En una d’aquestes accions 
va arribar el penal a favor dels visi-
tants. Però ja sabem que amb Dani 
cap penal està escrit. El nostre por-
ter va fer una magnífica aturada!

La segona part començava 
amb més ocasions per part dels 

nostres. El gol de Güell, des de fora 
de l’àrea, va arribar després d’una 
gran jugada personal, ras i a la ba-
se del pal del porter del Valls i era 
l’1-0 (minut 66). Malauradament, 
els visitants van reaccionar aviat i 
vuit minuts més tard van empatar 
amb un gran gol de Ramon Giró. 
Però com ja ens estan acostumant 
els blaus, en els últims minuts toca 
patir. Primer es va anul·lar als igua-
ladins un gol per possible fora de 
joc, però va ser al minut 87 quan 
el central Juan Cano, en posicions 
d’atac, va rebre una centrada de 

Víctor Morillas i, amb un cop de 
cap d’autèntic davanter centre do-
nava la victòria als blaus!

Amb aquests tres punts l’equip 
puja fins a la novena posició.

CF Igualada Dani; Aleix, Alex, 
Bernat; Thomas, Edgar, Guell, Car-
ricondo, V.Morillas, Martí Just i Ed-
gar Doblas. També han participat; 
Eloi, Peña, Baraldés.

El pròxim partit de l’equip serà 
el diumenge 15 d’octubre, al camp 
del Vista Alegre.

El partit de Sant Ildefons es ju-
garà el dia 1 de novembre.

OK Lliga: Girona HC 2 - Igualada HC 1
Derrota de l’Igualada en el debut a l’OK Lliga 

HOQUEI PATINS

L’Igualada Hoquei Club va 
començar la temporada amb 

una desfeta per la mínima al Pave-
lló de Palau del Girona Hoquei 
Club. Els locals es van imposar per 
2 a 1 en un partit en què l’Igua-
lada va merèixer més, en especial 
a la segona part. L’equip arlequi-
nat es va trobar amb un Girona 
sòlid defensivament i encertat en 
els xuts exteriors, que va evitar que 
els homes de Ferran López s’endu-
guessin algun punt cap a Igualada.

El partit va començar amb un 
joc gris, amb dificultats per part 
dels dos conjunts per fer rodar la 

pilota amb fluïdesa. Tot i algunes 
intervencions dels porters Elagi 
Deitg i Jaume Llaverola, les oca-
sions de perill estaven ben con-
trolades per ambdues defenses. El 
debut a l’OK Lliga del fitxatge de 
l’Igualada, Gerard Miquel, va ser 
una de les notes destacades. Però 
quan tot indicava que s’arribaria 
al descans amb 0-0 al marcador, un 
xut exterior de Raül Pelicano -ex 
de l’Igualada HC-- va tocar en Oriol 
Vives i va entrar dins la porteria, 
fent l’1-0. 

A la segona part l’Igualada va 
sortir a pista decidit a capgirar el 
resultat. Met Molas va avisar ben 
aviat, amb un xut que va anar de 
pal a pal i la pilota va resseguir to-
ta la línia de gol, i només la sort va 
decidir que finalment sortís fora. 
L’Igualada dominava el partit, sen-
se massa claredat, ja que la defen-
sa dels gironins era una teranyina 
difícil de superar. Fins a deu minuts 
del final, quan Jordi Méndez no-
més portava un minut a pista, va 

caçar un rebot a l’àrea per fer l’1-1. 
El partit es va trencar al minut 47, 
quan en qüestió de segons es va 
passar del possible 1 a 2 al defini-
tiu 2 a 1. L’Igualada no va poder 
transformar la falta directa i a la 
jugada següent Marc Palau, amb 
un altre xut exterior, va marcar. 
L’Igualada va jugar els últims mi-
nuts sense porter i amb cinc homes 
de pista per buscar l’empat, però 
no va poder ser. 

Ferran López va dir que consi-
derar que el resultat “no és just” 
perquè “a la segona part hem es-
tat superiors i hem tingut el partit 
per tombar-lo. Quan millor està-
vem ha arribat el segon gol del Gi-
rona”, va dir en declaracions post 
partit.

El proper partit de l’Igualada 
HC serà el seu debut a Les Comes, 
dissabte que ve contra el CP Vic. 
Serà a les 16.00 h de la tarda i esta-
rà televisat per Esport 3.

Premsa IHC

Les gimnastes anoienques es 
classifiquen per al Campionat 
d’Espanya 

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Diumenge es va celebrar a Figue-
res la 1a fase de Copa Catala-

na de conjunts i el Campionat de 
Catalunya classificatori per al pro-
per Campionat d’Espanya que se 
celebrarà a Alacant del 20 al 26 de 
novembre.

L’Igualada Club Gimnàstic 
Aula

El conjunt benjamí base nacio-
nal modalitat 5 pilotes, format per: 
Martina Espinalt, Gina Castelltort, 
Laia Sànchez, Arlet Oliva, Mar Vá-
zquez i Paula Sallent, malgrat no 
tenir una bona jornada de compe-
tició, van aconseguir ser terceres i 
accés directe al Campionat d’Espa-
nya. Amb modalitat individual en 
categoria aleví copa base i aparell 
maces, competia Paula Salas, que va 
assolir una molt meritòria 6a posició 
que la deixava fora del campionat 
només per un lloc a la taula classi-
ficatòria.

En categoria infantil Copa IV, 
durant la jornada de la 1a fase i 
amb un exercici de mans lliures, el 
conjunt format per: Berta Piqué, 
Carla Vidal, Alba Monell, Ariadna 
Lladó, Marta Elías, Berta Enrique 
i Clàudia Cabrera van realitzar un 
exercici de gran qualitat gimnàstica, 
pràcticament impecable, i assolien 
una molt dubtosa 13a posició, ja 
que realment van fer una competi-
ció molt bona.

El proper diumenge 15 d’octu-
bre el conjunt benjamí es desplaça-
rà a les instal·lacions del Sicoris Club 
de Lleida per participar al Trofeu de 
conjunts base.

Club Gimnàstic San Roque
Pel CG San Roque hi van par-

ticipar un total de set gimnastes i 
de cada categoria només les cinc 
primeres aconseguirien participar al 
Campionat d’Espanya.

En categoria aleví amb maces, 
Carlota Zamora i Gisela Ramírez van 
aconseguir pujar al podi, com a pri-
mera i tercera classificades.

En categoria cadet amb cinta 
van participar Rut Vives, Sandra Do-
mínguez i Paula Mensa, tot i que 
l’única que va aconseguir classifi-
car-se va ser la Sandra, que va asso-
lir el segon lloc. 

En infantil, amb aparell cinta, 
Inma Cardozo, amb un gran exer-
cici, també va aconseguir la classi-
ficació. 

I per acabar, Itziar Mensa, juve-
nil amb aparell pilota, amb un gran 
exercici, va quedar en sisena posició, 
a les portes de la classificació. 

Cal destacar el gran nivell i tre-
ball de totes les gimnastes i cos tèc-
nic. Totes van fer una gran competi-
ció, tot i que aconseguir la classifica-
ció era un repte molt complicat. 

A la tornada de Figueres, diu-
menge a la tarda, en la Festa de 
l’Esport de Vilanova del Camí, or-
ganitzada per l’ajuntament, pel CG 
San Roque van ser premiats: Sonia 
Gutiérrez, per la seva gran dedica-
ció com a tècnica del club; Lia Es-
cribano com a gimnasta i pels seus 
resultats en esport base; i Paula 
Mensa quedà finalista com a espor-
tista absoluta, optant al premi com 
a millor esportista de l’any.
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Sènior femení: 
Bàsquet Molins 67 - CB Igualada 49
Mal inici de lliga de les 
igualadines
BÀSQUET

Un inici molt dolent, amb un 
parcial de 17-2, va marcar el 

que seria la resta del partit, amb 
recuperacions de les igualadines 
en diverses ocasions i reaccions de 
les locals, que tornaven a recupe-
rar distància al marcador. Un per-
centatge dolent i la precipitació 
en el tir exterior va condemnar 
les bones accions de recuperació 
de pilotes per part de les iguala-

dines, que van entrar en els últims 
6 minuts amb un -10 al marcador. 
La gestió dels minuts finals i els tirs 
lliures van donar una important 
victòria a l’equip del Baix Llobre-
gat.

Parcials: (17-12) (19-9) (13-14) 
(18-14)

CB Igualada: Carner (18), Aldo-
mà (2), Soler (-), Amatllé (1), Jané 
(10), Lamolla (5), Figueras (-), Car-
rasco (13), Fernàndez (-), Roda (-)

Viatge a Madrid per al partit 
de la Champions League
FUTBOL

La Peña Madridista de Vilanova 
del Camí organitza, per als dies 6 

i 7 de desembre, un viatge a Madrid 
per veure en directe el partit de la 
Champions League que ha d’en-
frontar l’equip del Real Madrid i el 
Borussia de Dortmund.

Es marxarà el dia 6 a la matina-
da i el retorn serà l’endemà dia 7 al 
migdia. Qui vulgui anar amb el bus 
que s’organitza des de l’entitat vila-
novina ha de fer la reserva de plaça 

fins al 19 de novembre.
El preu d’aquest viatge és de 

150 euros per als socis de la Peña i 
160 els no socis, però l’organització 
destaca que pot variar entre 5 i 10 
euros en funció del preu de l’en-
trada del partit. El preu inclou bus, 
entrada i hotel (habitació doble). 
Només s’admetran les inscripcions 
un cop s’hagi fet el pagament. Per a 
més informació i reserves: Toni Gon-
zález (president), tel. de contacte 
648 736 157.

Infantil Preferent G3: C. Natació Terrassa “A” 1 - AE Piera “A” 2
Victòria molt treballada

FUTBOL

Aquesta setmana els pierencs 
es desplaçaven fins a Terrassa, 

on als pocs minuts de joc els locals 
van tenir la primera ocasió de gol, 
però el porter va ser ràpid i va treu-
re la pilota dues vegades sota pals. 
Aquest primer ensurt va servir per-

què no es relaxessin. Va ser una pri-
mera part molt igualada, en què 
tots dos feien ocasions i jugades de 
gol. El Piera va tenir una boníssima 
jugada per fer el primer gol, però la 
pilota va rebotar al travesser i no va 
entrar. Amb empat a zero al marca-
dor es va arribar a la mitja part.

A la segona meitat els visitants 
van sortir molt ben posicionats i 
centrats en endur-se els tres punts, 
i amb aquesta actitud Òscar feia el 
primer gol, però no era suficient. 
Una perillosa jugada de contraatac 
que els locals van haver de tallar va 
provocar la pena màxima, a favor 
dels pierencs, i va ser Miguel l’encar-
regat de llançar-la, sense sort. Però 
això no va fer que s’abaixés el rit-
me, i encara que el Natació Terrassa 

també arribava a porteria, Òscar 
tornava a marcar i feia el segon pel 
Piera.

A pocs minuts del final, en una 
jugada desafortunada entre un da-
vanter local i un defensa pierenc, 
va arribar un penal que el Terras-
sa no va perdonar. Encara hi havia 
temps perquè els locals poguessin 
empatar, i van pressionar fins a fer 
set córners en pocs minuts, però els 
pierencs no van abaixar la guàrdia i 
van mantenir el marcador favorable 
fins al final.

Van jugar per l’AE Piera: Aaron, 
Álex C., Alexander, Arnau, César, Lu-
cas, Miguel, Natan, Òscar (2), Pablo, 
Pol, Roger, Sergi, Sergio i Yerai (p). 
Entrenadors: Paco i Aleix.

Aaron Arroyo, mig centre.

2a Nacional femenina: 
CF Igualada 2 - CE Europa 2
La perseverança val un punt 
FUTBOL

Les Comes va gaudir d’un partit 
molt disputat entre dos grans 

conjunts. El nombre d’ocasions per 
part dels dos equips va ser tan alt 
que qualsevol s’hagués pogut endur 
la victòria.

Durant la primera part el con-
junt visitant va posar el joc i les bla-
ves les ocasions de gol. Les jugado-
res de Jordi Torres van saber forçar 
l’error del rival generant nombroses 
ocasiones per poder anar al descans 
amb un resultat còmode. Malaura-
dament, qui va aprofitar una errada 
en la sortida de pilota local va ser 
l’Europa i les visitants s’avançaren 
al marcador en el minut 12, mitjan-
çant Anabel. Tot i això, la reacció 
no va trigar en arribar. Al minut 26, 
després d’una gran passada a l’es-
quena de la defensa rival, Marina 
Salanova va saber controlar i definir 
en l’un per un. Empat a un que no 
reflectia el joc, però amb el qual es 
va arribar al descans.

A la segona part l’Europa va 
començar a portar més perill a la 
porteria de Noelia, amb més con-
trol del joc i ocasions cada vega-
da més freqüents. I en una de les 
aproximacions va arribar el gol de 
Clemente que tornaven a avançar 
les barcelonines i posava el partit 
costa amunt.

Encara amb molt de temps per 
davant, les locals ho seguien inten-
tant, però es topaven amb la de-
fensa sòlida del conjunt visitant. Les 
blaves sabien que havien d’arriscar 
per poder treure un resultat favo-
rable. I la insistència va tenir el seu 
premi, al minut 84, a base de corat-
ge, Anna Bernadí va aconseguir po-
sar el 2-2 al marcador i deixar un 
punt a les Comes.

Amb aquest punt l’equip es si-
tua en vuitena posició amb un par-
tit menys. 

CF Igualada: Noelia; Elena, Es-
ther, Júlia, Cubí; Míriam, Marcet, 

Jana, Marina, Judit i Anna Bernadí. 
També hi van participar: Aroney, 
Laura Ribas i Núria.

El pròxim partit serà el diumen-
ge 15 d’octubre, al nou estadi del 
Seagull de Badalona.

Veterans: AV Igualada 3 - At. Castelldefels 4
Els dubtes pesen

FUTBOL

Bon partit el disputat a Les 
Comes, tot i que els gols, l’es-

portivitat d’ambdós rivals i l’espec-
tacular gol de Jordi Toribio van 
quedar deslluïts per la derrota dels 
blaus, que van navegar en un mar 
de dubtes els noranta minuts. S’es-
pera molt més d’un equip que no 
va compactar i va ser el Castellde-
fels qui va treure un rèdit excessiu 
i va fer bona la dita de que xuten 
dues vegades i fan quatre gols. 

La iniciativa dels blaus va ser 
contestada pel rival tan sols en la 
seva disposició al camp; va faltar 
més paciència en el joc i compac-

tar més les línees, ja que en les 
pèrdues ingènues de pilota van 
venir els gols visitants. A ben segur 
que prendran nota els igualadins. 
En els gols de Xavi Cantarell, Jordi 
Toribio i Lele ens quedem amb la 
grandíssima jugada del Jordi, que 
deixà a tothom bocabadat, i des-
prés engaltà una gardela davant la 
qual Les Comes va trigar a reaccio-
nar. Magnífic!

La pròxima setmana els blaus 
tornaran a jugar a Les Comes, en-
front el Sants, i de ben segur que 
es voldran reivindicar en el bon 
inici de campionat. 

AVI /Joan TortVicenç Corbella
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Sènior masculí - Lliga 2a Catalana: 
St. Andreu Llavaneres 26 - Finques Argent CHI 25
Derrota per la mínima

HANDBOL

Partit de la segona jornada de la 
lliga en què el Finques Argent 

Club Handbol Igualada es va despla-
çar a la pista d’un dels equips més 
forts d’aquest grup i es preveia un 
partit complicat.

Durant tota la primera part 
l’Igualada va anar per darrere en 
el marcador i els locals jugaven 
molt fort i no deixaven reaccionar 
a l’equip igualadí. Les decisions arbi-
trals tampoc ajudaven, ja que quan 
l’Igualada aplicava una defensa for-
ta, o bé hi havia sancions de 2 mi-
nuts o faltes de penal, i semblava 
que el raser de mesura no era el 
mateix per als dos equips. La prime-
ra part va acabar amb un resultat 
molt favorable als locals per 14 a 9.

A la segona meitat el Finques 
Argent CH Igualada va sortir molt 

endollat i a poc a poc, jugada a ju-
gada, va anar recuperant posicions 
en el marcador fins a l’empat a 20 
al minut 20. S’havien recuperat els 
5 gols d’avantatge del Sant Andreu 
i l’Igualada portava una marxa de 
creuer i s’avançava d’un gol, però la 
maledicció dels penals es va repetir 
i es va arribar als últims 2 minuts 
de partit amb empat a 25. L’equip 
local va marcar i l’Igualada, en l’úl-
tima jugada del partit, no va poder 
aprofitar l’atac per tornar a empa-
tar. Final apoteòsic amb resultat de 
26-25.

Bon partit del Finques Argent 
CH Igualada, tot i la quantitat de 
penals en contra (7 del Sant An-
dreu i 3 dels igualadins), però ha 
sabut remuntar el partit i ha lluitat 
fins a l’últim minut. 

Entrenats per Pol Cantero van 
jugar: David Cubí (3), Roger Calza-
da, David Diaz (10), Manel Muñoz, 
Josep Lluis Àlvarez, Rubèn Àlvarez 
(1), Marc Vilches (1), Jordi Vilarru-
bias (1), Jordi Grado (7) i Esteban 
Lezama (2). Porters: Carles Serra (7 
aturades) i Eric Plaza (8 aturades).

Pròxim partit es juga també a 
fora de casa, contra l’Handbol Mar-
torell.

Resultats dels 
equips base del CH 
Igualada

Juvenil femení - 1a Catalana: 
CH Sant Fost 22 - CH Igualada 22 

Van jugar pel CHI: Abril Horcas, 
Aida López, Alba Camañes, Alba 

Casé, Andrea Romero, Laia Tarrida, 
María Cantero i Olga Núñez. Entre-
nats per Àngel Arias i Nico.

Cadet femení - 1a Catalana: CH 
Montbui 18 - CH Igualada 33

Van jugar pel CHI: Carla Car-
bó, Karen Garcia, Marta López, Elia 
Dueñas, Mireia Monleón, Alba Ca-
mañes, Claudia Caparrós. Portera: 
Ariadna Sanjuan. Entrenador. Juan 
Pedro (pollo). Delegats: Toni López 
i Josep Carbó.

 Cadet masculí - 2a Catalana: 
CH Igualada Blau 46 - H Santpedor 
20 

Van jugar pel CHI: Dani, Edgar, 
Pol, Agustín, Manel, Sergi, Guillem, 
Carlos, Isaac, Dimas i Biel. A la part 
de delegats: David i Eric, Eva, César 
i Dani.

Infantil femení - 1a Catalana: 
CE H BCN Sants Verd 4 - Acadèmia 
Igualada CHI 42

Van jugar: Aroa, Núria Checa, 
Alba, Judit, Erika, Mèlat, Núria Gar-
riga, Aina i Júlia. Lesionades/ab-
sents: Rebeca. Entrenadors: Sergio 
i Olga. Delegats: Pilar i Jerson, Jordi 
Lladó.

Infantil masculí - 1a Catalana: 
Joventut H Mataró A 25 - Acadè-
mia Igualada CHI 25

Dirigits per Roger Calzada i 
Arnau Capitán, van jugar: Hugo 
Cazorla, Àlex Pajuelo, Raül Cá-
ceres, Pol Solís, Noel Badia, Joan 
Valentí, Guerau Llansana, Xavier 
Malpartida, JanTardà, Aitor Don-
cel, Jaume Magaña, Arnau Var-
gas, Oriol Pou.
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Victòries absolutes d’Albert Moreno i Anna 
Noguera al Short Ballena Costa Brava

TRIATLÓ

El diumenge 24 de setembre, un 
total de 430 triatletes, entre els 

quals una bona representació del 
Club Atlètic Igualada Triatló Petro-
miralles, van disputar a Sant Pere 
Pescador la primera edició del triat-
ló Sailfish Costa Brava, en distància 

Half, i el Short Ballena Costa Brava, 
en distància Olímpica.

Els triatletes de la Short Balle-
na Costa Brava havien de recórrer 
1.900 m. de natació al mar, seguits 
d’una volta de 45 km de ciclisme per 
les poblacions veïnes a Sant Pere 
Pescador i, per acabar, 10 km de cur-

sa a peu arran de mar.
Pel que fa als triatletes de la Ha-

lf Ballena realitzaven la mateixa dis-
tància en natació, però dues voltes 
al circuit de ciclisme i dues voltes al 
de córrer, sumant 90 i 20 km, res-
pectivament.

La prova va estar marcada pel 
sector de la natació, ja que just 
abans de començar la boira va fer 
acte de presència i va desorientar 
molts triatletes, alguns dels quals 
van allargar més metres del previst 
aquest primer tram.

Els guanyadors absoluts en la 
distància Olímpica van ser els igua-
ladins Albert Moreno (CAI Triatló 
Petromiralles), amb un temps de 
02.12.55, i Anna Noguera (CAI Triat-
ló Petromiralles), amb 02.24.55.

En la distància Half destacar la 
bona 40a posició de la general de 
Joan Montaner (CAI Triatló Petromi-
ralles) amb una marca de 04.18.48.

Paula Blasco (CAI), 
guanyadora de la Cursa 
Popular de Molins de Rei
ATLETISME

El passat 24 de setembre, l’atleta 
juvenil del Club Atlètic Igualada 

Petromiralles Paula Blasco va assolir 
la victòria en la 39a edició de la Cursa 
de Sant Miquel, disputada a Molins 
de Rei sobre 3,5 km, amb la partici-
pació de 458 atletes classificats.

Paula Blasco va ser la guanyado-
ra absoluta femenina i 24a general 
amb un temps de 12’42’’ segons. 
Abdeslam Louah (CE Sant Julià) va 
ser el guanyador absolut masculí 
amb 10’37’’. 

Club Atlètic Igualada

Marta Llagostera (CAI), 
s’imposa en els 4,5 km de la 
Collbatonina

ATLETISME 

Marta Llagostera, atleta del 
Club Atlètic Igualada Petro-

miralles, es va imposar en la cursa 
dels 4,5 km corresponent a la 8a 
edició de la Collbatonina, dispu-
tada el passat 23 de setembre a 
Collbató, per paratges naturals de 
la població. Es van disputar 3 cur-
ses grans, sobre 15’5, 10 i 4,5 km., 
a més de dues d’infantils sobre 600 
i 1.500 m. 

Marta Llagostera es va imposar 
en la cursa dels 4,5 km amb un 
temps de 21’07’’, entrant 13a de la 
general, mentre que el guanyador 
masculí va ser Pau Llordella (CA 
Olesa) amb 16’10’’.

Club Atlètic Igualada

Dos podis i un trofeu per al 
CN Igualada

NATACIÓ

El diumenge 17 de setembre es va 
celebrar la ja tradicional Travessia 

a l’estany de Banyoles, que enguany 
arriba a la seva 74a edició, Per tant, 
una de les més antigues i forma 
part del Circuit Català de Travessies 
que marca la FCN. El Club Natació 
Igualada hi va participar amb vuit 
nedadors: Laura Rodríguez, Janna 
Blaya, Aina Méndez, Alex Varea, 
Amaru Rubio, Andreu Bermejo, Jau-
me Lopez i Nil Enríquez.

La prova va acollir un total de 
1029 nedadors, dels quals 604 van 

nedar la travessia masculina i 425 la 
femenina, i que consistia en nedar 
una distància de 2115 metres.

Cal destacar l’actuació de Laura 
Rodriguez (2002), que va quedar 
3a en la classificació general i 2a 
en categoria Júnior, amb un temps 
de 26’17, i també el de Janna Blaya 
(2003), que obtingué la 17a posició 
en la classificació general i la 1a en 
categoria infantil amb 28’52

Resultats de la resta dels com-
ponents del CNI: 37è Alex Varea 
amb un registres de 27’09, 64è Nil 
Enríquez amb 28’04, 114è Jaume 
López amb 29’29, 137è Andreu Ber-
mejo amb 29’57, 248è Amaru Rubio 
amb 32’11 i 84a Aina Méndez amb 
31’27.

L’equip femení del CNI, va ob-
tenir també el trofeu Llorenç Cas-
tanyer i Viñas, que es concedia al 
club que classifiqués en primer lloc 
a un equip de tres nedadores i tres 
nedadors.

Un balanç molt positiu. 

Èxit de participació i organització del triatló 
infantil d’Igualada

TRIATLÓ

El dissabte 30 setembre es va 
celebrar una nova edició de 

la triatló infantil d’Igualada. En 
aquesta ocasió la 16a edició de la 
prova que organitza cada any el 
Club Atlètic Igualada Triatló Petro-
miralles.

La prova va reunir un total de 
203 nens d’arreu de Catalunya, 
compresos entre les categories de 
prebenjamí (nascuts any 2010 - 
2011) fins als més grans, els cadets 
(nascuts any 2002 - 2003).

Tot i que la climatologia no 
va acompanyar i molts moments 
de la cursa es van disputar sota la 

pluja, tots els participants i acom-
panyants van poder gaudir d’un 
gran dia d’esport i lleure. Els joves 
esportistes van iniciar la triatló a 
la piscina del complex Infinit on 
van realitzar el tram de natació, 
a continuació van fer el tram de 
ciclisme pels voltants de l’estadi 
atlètic i per acabar van córrer la 
cursa a peu per la pista de l’es-
tadi. 

Destacar el triatleta professio-
nal del CAI Triatló, l’igualadí Albert 
Moreno que va estar amb els més 
petits durant tota la cursa i alhora 
present junt amb la resta d’autori-
tats a l’entrega de trofeus.

En acabar la prova tots els par-
ticipants i acompanyants van po-
der gaudir d’un berenar amb coca 
i xocolata.

Hi ha galeria de fotos a la web 
del Club Atlètic Igualada, del CAI 
Triatló i facebook del CAI triatló.

Participants del CAI al 
triatló d’Igualada

Categoria aleví: 2n Oriol Alon-
so, 9èJoel Giménez, 12è Eloi Macià, 
1a Carla Bisbal, 5a Júlia Oliveras, 
12a Maria Pomés i 15a Judith Ma-
rimon, 15a.

Categoria benjamí: 3r Nico Va-
lle, 4t Guim Gabarró, 9è Pol Rubio, 
22è Aleix Sánchez, 12a Carla Po-
més, 13a Ares Giménez i 18a Ayta-
na Ramos, 18a.

Categoria infantil: 2n Jan Bis-
bal, 3a Laura Giménez i 6a Cloe 
López.

Berta Márquez entrava en 10a 
posició de la categoria prebenjamí.

El CAI Triatló Petromiralles vol 
agrair la col·laboració i implicació 
de tots els membres del club, als 
voluntaris que van ajudar a que la 
prova es dugués a terme en per-
fectes condicions i a les entitats i 
patrocinadors.

Fotografia de Daniel Baraldés

Magnífics resultats de l’Escola Esportiva del 
CERRR a la Pirineus XS

CURSES DE MUNTANYA

El dissabte 23 de setembre, en el 
marc de l’Ultra Pirineus 2017, 

es va celebrar la 5a prova de la 
Catalonia Kids Cup, la lliga infantil 
de trail del nostre país, pensada i 
dissenyada exclusivament per als 
corredors que s’inicien en les curses 
de muntanya.

Entre els més de 300 partici-
pants hi havia 11 corredors/es de la 
nostra escola, que es van desplaçar 
a Bagà per tal de gaudir d’un en-
torn excepcional per aquest tipus 

de prova. Els resultats dels nostres 
atletes va ser el següent:

En categoria prebenjamí, en 
una cursa de 2 km, Jordi Salvador 
va aconseguir la 13a posició mascu-
lina i en la femenina cal destacar el 
2n lloc d’Ingrid Díaz-Guerra (CAI).

En la categoria benjamí, en 
un circuit de 3 km, Martina Solà 
va aconseguir la primera posició, 
acompanyada al podi de Laia Alon-
so, que va ser tercera. En masculins 
Xavier Muñoz va acabar en una 
destacada 12a posició.

En aleví, de 4 km de llargada, 
la igualadina Ona Solà va aconse-
guir el 2n lloc femení. En aquesta 
categoria hi va haver un petit error 
de marcatge i es van veure afec-
tats dos dels nostres corredors, que 
anaven capdavanters de la prova 
i que van acabar en 7a posició el 
Jan Solà i va ser 4a femenina Sira 
Díaz-Guerra.

En la categoria infantil (5 km), 
Arnau Muñoz va ser 5è després 
d’una cursa molt ajustada, en què 
sempre va estar la capdavant. Nil 
Alonso va aconseguir el 15è lloc 
masculí i en la categoria femeni-
na Carlota Díaz-Guerra va tornar 
a guanyar amb molta autoritat, 
reafirmant així el seu primer lloc 
en la classificació de la Catalonia 
Kids Cup.

La prova que tancarà el circuit 
de la Catalonia Kids Cup serà el 19 
de novembre a Girona.

Victòria balsàmica del primer 
equip Subaru a Manresa

PÀDEL

Després de 2 derrotes consecu-
tives en la lliga federada, els 

bons resultats van tornar, tot i 
patir de valent davant el CT Man-
resa.

La competició va començar 
molt bé gràcies a la victòria folga-
da d’Isidre Marimon - Marc Cor-
celles, per un doble 6-1, davant 
Eugeni Vall - Robert Gunfaus, però 
Joan Corcelles - Lluís Fernàndez 
van caure per un doble 5-7 davant 
Eugeni Marco - Joan Bacardit. En 
el partit decisiu, Nil Munné - Pere 
Farré van resoldre per 6-4, 6-3 da-
vant Jaume Feliu - Joan Barrés.

Tot i el resultat, l’equip Subaru 
segueix en llocs de perill.
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MOTOR Joan Vidal

Dinamisme
Renault Mégane Sport Tourer GT 
Energy dCi 165 EDC

MOTOR

Deia en el seu debut, just ara fa 
un any, que la quarta genera-

ció d’aquest model arribava amb 
un pa sota el braç perquè pertany 
a una gamma, la del Mégane, 
que ha estat la més venuda en els 
últims 20 anys, dotze vegades líder 
absolut del mercat i nou anys con-
secutius. 

Fabricat a Palència i amb com-
ponents com els motors que surten 
de la factoria de Valladolid i de les 
caixes de canvis de la fàbrica de 
Sevilla, aquesta versió GT sobresurt 
pel seu gran atractiu estètic i alho-
ra agrada per la versatilitat de la 
seva carrosseria.

La primera generació es va po-
sar en marxa l’any 1996 amb la 
denominació “Break”. El 2003 ar-
ribava la segona generació amb el 
nom de “Gran Tour” i la tercera ho 
feia el 2009 amb “Sport Tourer”. 
La quarta destaca visualment per 
una personal línia on destaquen 
els fars davanters de llum diürna 
en forma de “C” invertida i una 
carrosseria més ampla, un xic més 
baixa i amb 4 cm més de distància 
entre eixos per afavorir un interior 
encara més espaiós i el gran male-
ter de 580 litres de capacitat que el 
posiciona com a líder del segment.

La gamma del nou Sport Tou-
rer consta de 5 variants dièsel, des 
del motor Energy dCi 90 i 110 CV 
amb caixes manuals de 6 veloci-
tats. Li segueix el dCi 110 Hybrid 
Assist que funciona amb un plus 
de potència elèctrica afegida a bai-
xes revolucions, tecnologia here-
tada de la F1 i els Energy dCi 110 
amb caixa automàtica de doble 
embragatge EDC i 6 marxes, a més 
de l’Energy dCi 130 i caixa manual 
de 6 velocitats.

Per dins predominen les inser-
cions en blau en el quadre d’ins-
trumentació i el volant, també 
per la tapisseria diferent, amb la 
inscripció GT, per a uns seients de 
tipus esportiu que recullen molt 
bé el cos. Per altra banda, aquesta 
versió va súper equipada de sè-
rie, amb elements tan interessants 
com l’avís de canvi involuntari de 
carril, identificació de senyals de 
tràfic o l’alerta de la distància de 
seguretat amb el cotxe precedent.

Pel que fa a les mecàniques de 
gasolina, en tenim tres a l’abast. 
L’Energy TCe 110 i TCe 130, els dos 
amb el canvi manual de sis mar-
xes, i l’Energy Tce 130, dotat d’una 
caixa automàtica de doble embra-
gatge EDC i 7 velocitats. A més de 
les versions específiques GT, com 
el de la nostra prova, que munten 
o bé el conegut motor 1.6 turbo 
gasolina, configurat per Renault 
Sport de 205 CV, o el dièsel 1.6 
dCi de 165 CV, les dues dotades de 
l’eficaç sistema 4Control de quatre 
rodes directrius. També existeixen 
les versions especials Bose amb 11 
altaveus i les personalitzacions en 
cada nivell d’acabats. 

Enamoren les seves prestaci-
ons, sobretot en mode Sport, per 
l’agilitat que demostra en els re-
volts i les reacciones encara més 
esportives. És realment increïble 
el tacte de la direcció, la respos-
ta del canvi de marxes automàtic, 
l’efectivitat de les quatre rodes di-
rectrius i de la suspensió. Un plaer, 
la veritat.

Cilindrada: 1.598 cc / Potència: 
165 cv / Pes: 1.566 kg / Tracció: 
Davantera / Acceleració 0 a 100 
km/h: 8,9 segons / Consum mitjà: 
4,7 l/100km / Preu: 28.820 euros.

La Mancomunitat BTT per un Llobregat insòlit

BTT

Trenta cinc beteters de la Man-
comunitatBTT i amb abundor 

femenina, ens trobem a Berga per 
iniciar una bella i suau excursió 
diferent. Seguirem el riu Llobregat 
per les seves vores des de Berga 
fins Balsareny. És 23 de setembre, 
fa bon dia. A Berga una forta i 
llarga baixada pel torrent de Font 
Ollera ens mena al bell i medieval 
Pont de Pedret. Un dels presents 
ens fa cinc cèntims de la història 
d’aquest i anteriors ponts de fusta 
haguts en aquest indret sobre el 
Llobregat. Lloc realment bonic. El 
riu baixa força eixerit car ha plo-
gut una mica no fa gaires dies. 
Agafem el camí del carrilet antic 
i amb molt bon pis seguim per la 
vora del riu. Travessem el Pont de 
Pescadors i el Rec del Corral del 

Montsent per arribar finalment 
al poble d’Olvan i el Rosal. Ens 
reagrupem i deixem el riu una 
estoneta per enfilar-nos una mica 
vers el Soler d’Obiols i la seva 
ermita de Sant Vicenç. Té enca-
ra alguns elements visigòtics i la 
factura principal actual és prero-
mànica. Ací esmorzem l’entrepà 
que duem. Continuem altra vega-
da per la vora del riu tot passant 
l’Ametlla de Casserres amb ses 
antigues colònies i fàbriques, pas-
sem per Gironella, seguim sempre 
el riu per corriol o caminet, tra-
vessem els recs de Cerdanyola i 
de Biure, travessem el riu vers la 
dreta per un pont i aviat som a 
la colònia de Viladomiu Nou, ben 
a prop de Can Prat. Sempre amb 
verdor. El riu, molt més mogut 
aigua amunt, ja és mandrós. Ben 

prompte arribem a Puig-reig i la 
colònia Cal Ponç on un dels nos-
tres hi fa una curta explicació del 
que era una colònia tèxtil. Tor-
nem a saltar a l’esquerra del riu 
i observem les grans i antigues 
fàbriques-colònies de Cal Vidal i 
Cal Riera. De sobte ens trobem un 
riu grosset i que hem de creuar 
sense pont. És la riera de Merlès, 
que ben a prop desguassa al Llo-
bregat. Seguim una bona estona 
el riu gran per la seva esquerra 
per corriol i camí fins l’Ametlla de 
Merola. Hi parem a dinar en un 
restaurant. Ben tipets ens arribem 
a Navàs i anem altre cop a cercar 
el riu en el punt on en una res-
closa comença la Sèquia de Man-
resa. La seguim fins el poble de 
Balsareny on fineix l’excursió. Han 
estat quaranta quilòmetres i un 
desnivell petit. Envoltats sempre 
per ufanosa vegetació de bosc de 
ribera i un paisatge poc usual a la 
nostra comarca. El personal s’ho 
ha passat força bé.

La propera excursió serà a Les 
Guilleries el proper dia 14 d’octu-
bre. Nivell mig i tot el dia. consul-
tar detalls a: www.mancomuni-
tatbtt.net.

Agrupació Esportiva BTT Anoia

Daniel Peralta, campió d’Europa sub’21 de 
culturisme natural

CULTURISME

L’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, i la regidora d’Esports, Rosa 

Plassa, han felicitat recentment el 

jove Daniel Peralta. El passat mes 
de juny, al Campionat d’Europa 
UIBBN 2017 celebrat a Salamanca, 
l’anoienc es va proclamar campió 

d’Europa Sub’21 de Culturisme 
Natural amb només 16 anys, esde-
venint el guanyador més jove de 
la categoria. A diferència de les 
habituals modalitats de culturisme, 
l’anomenat “natural” no permet 
prendre cap fàrmac ni producte 
químic extern i la Federació Cata-
lana de Físic-Culturisme forma part 
de la Unió de Federacions Esporti-
ves Catalanes (UFEC). A la trobada 
hi van assistir també la seva mare, 
Marisa Hill, i el seu entrenador, 
Josep Camats, del Club de Peses 
Igualada.

2a Provincial “A” - G1: CTT Castelldefels 4 - CTT La Torre de Claramunt 2
No va poder ser

TENNIS TAULA

Derrota del CTT La Torre de 
Claramunt, en el primer despla-

çament de la temporada davant un 
rival a “priori” accessible, però que 
finalment va ser més competitiu i 

es va imposar en el resultat final 
de l’encontre. 

Esment especial per a David Sa-
la, que segueix mantenint un gran 
nivell de joc i que va aconseguir els 
dos punts del conjunt de l’Anoia.

Els resultats parcials van ser els 
següents: Xavi Mata 1 - David Sala 
3, Javier Moreno 3 - Xavi Pérez 2, 
Serafín Martínez 3 - Alex Navarro 
2, Xavi Mata 3 - Xavi Pérez 1, Sera-
fín Martínez 0 - David Sala 3, Javier 
Moreno 3 - Alex Navarro 0.

Tot a punt per al 45è Trofeu Ramon Orga
TENNIS TAULA

El proper dissabte dia 14 d’octu-
bre, a les 17 h al Poliesportiu de 

Les Comes, i coincidint amb el debut 
com a local de l’equip de segona 
estatal, es disputarà la 45a edició 
del Trofeu Ramon Orga. El rival serà 
el CTT Mollerussa. Esperem la vostra 
presència.

Segona estatal: CTT Gimnàstic 
Tarragona 4 - CPP Igualada CTAI 2

Debut amb derrota de l’equip 
de segona estatal en el seu despla-
çament a Tarragona. En un partit 
molt disputat, cal destacar els dos 

punts aconseguits per Daniel Luco, 
en un gran moment de forma, així 

com la bona actuació de Carles Con-
treras, en el seu primer partit a la 
categoria. 

Jugaren: Daniel Luco (2), Carles 
Contreras i Francesc Masip.

Circuit Promeses
Dissabte al matí, el jugador Ber-

nat Luco es va desplaçar a Calella de 
Mar per disputar la primera convo-
catòria del Circuit Promeses, en què 
va tenir una gran actuació que el va 
permetre ascendir al nivell B.

Propera jornada: Dissabte a les 
cinc de la tarda a Les Comes: CPP 
Igualada CTAI - CTT Mollerussa.

http://www.mancomunitatbtt.net
http://www.mancomunitatbtt.net
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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

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

Veterans del Club Excursionista Uecanoia
Camí de ronda de Llafranc a Palamós

EXCURSIONISME

Dijous 5 d’octubre, excursió de 
tot el dia, quatre hores d’au-

tocar. La ruta ens porta a recórrer 
un dels trams més bonics de la 
Costa Brava, una suma de sen-
sacions que sempre sorprenen. 
Podem fer milers de quilòmetres 
per anar a descobrir paradisos llu-
nyans, però podem fer una cami-
nada molt més a prop per passe-
jar-nos pel nostre paradís parti-
cular, malgrat que l’especulació 
immobiliària, especialment en les 
parts més planes, va robar a les 

platges i cales molt del seu encant 
“brau”. 

El nom de Camí de Ronda es 
va fer popular durant els segles 
XIX i XX quan, sobretot, l’utilitza-
ven els carrabiners i els guàrdies 
civils per controlar el contraban 
que es feia a la costa. Els vigi-
lants feien “la ronda” per aquest 
sender. Buscaven a l’horitzó bar-
ques sospitoses de fer estraperlo 
i revisaven les cales on sovint s’hi 
amagaven els embalums de ta-
bac, cafè, sucre, xocolata o pebre. 
La mercaderia arribava a la costa 

en grans vaixells i es descarrega-
va, de nit, amb les petites bar-
ques dels pescadors. Tot el camí és 
molt variant i es va desfilant per 
planes, trams rocosos, platges i 
caletes, roques foradades, túnels 
arran de mar, bonics miradors, zo-
nes molt urbanitzades i boniques 
poblacions marineres, i sense per-
dre de vista les illes Formigues, un 
grup de setze petits illots a 800 m 
del cap de Planes, amb un far a 
l’illot més gran. Tot plegat ens feu 
gaudir de l’espectacle d’aquest li-
toral, que per molt que l’haguem 
visitat ens impressionà com si fos 
la primera vegada que el vèiem. 
Això sí, trams molt ben arranjats, 
en contrast amb altres on el camí 
quasi es perd castigat per l’acció 
del mar quan està embravit, i so-
bretot, molt esglaonat, amb mol-
tes, però moltes, escales i graons 
de tota mena, en un continu ara 
amunt ara avall, vaja un trenca-
cames. 

L’itinerari fet és: Llafranc, plat-
ja de Canadell a Palafrugell (amb 
Calella, un dels pobles més emble-
màtics), punta dels Forcats, platja 
del Golfet, pujada a Cap Roig, plat-
ja del Crit, esculls de cap de Planes, 
cala Estreta, cala dels Corbs, esculls 
de Santà, punta i platja del Cas-
tell (captivadora al ser una de les 
platges més grans no espatllada 
per cap mena d’urbanització), cala 
S’Alguer (petit nucli de postal amb 
barraques de pescadors declarat Bé 
Natural l’any 2004, emblemàtica 
cala de només 60 m que va sobre-
viure del seu enderroc l´any 1975, 
gràcies a la pressió popular i també 
perquè el 20 de novembre d’aquell 
any, quan els efectius d’Obres Pú-
bliques ja es dirigien cap a S’Al-
guer, es va morir el general Franco 
i tot va quedar paralitzat). pujada 
al Puig de Gener, que malgrat els 
seus només 71 m provoca bons es-
bufecs. I, finalment, les arrogants 
restes del castell de Sant Esteve del 

Mar (assentat sobre una vila roma-
na amb una primera referència del 
1063) i la platja de la Fosca, amb la 
seva negra roca que dona nom a la 
platja, origen d’algunes històries 
i llegendes com la que són les res-
tes del palau de la deessa Pirene. 
L’itinerari coincideix en part amb el 
GR-92, que segueix en algun tram 
per l’interior, però el que més ens 
agradà fou vorejar el litoral. Fineix 
l’excursió amb un dinar a l’Hotel 
Trias de Palamós.

Resum de l’excursió: Partici-
pants, 56. Distància recorreguda, 
10,5 km. Desnivell acumulat, uns 
320 m. Temps net de camí, des-
comptant totes les aturades, 4 ho-
res. Molt ben preparada pels co-
ordinadors, Josep Baldelló i Rita 
Solé. Pròxima excursió, dijous 19 
d’octubre, des de la Llacuna, Vila-
demàger, Roca del Frare, Coll de la 
Coma i Fondo de la Perdiu.

Text i foto: Joan Mollà P.
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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
Un tomb per les Flandes de Piera

EXCURSIONISME

Dijous 28 de setembre. Caminada 
curta, però molt entretinguda, 

intensa i amb un xic d’aventura. Per 
disfrutar-hi. Sortim des de l’àrea 
recreativa de la Font del Prat de Pie-
ra, bona zona de pícnic molt concor-
reguda on s’accedeix des del Passeig 
del Prat. Consta de 14 taules i 2 o 3 
barbacoes repartides en dues zones 
amb uns arbres monumentals, uns 
plàtans més que centenaris plantats 
el 1864. Fem un anar i tornar a la 
font del Rossinyol.

Les Flandes és un dels paratges 
més peculiars del municipi, entre 

Piera, la urbanització de La Venta i 
Can Mossarro i Can Mata. L’erosió 
ha transformat aquesta zona argi-
losa en un indret ben curiós. S’estén 
al llarg de 64 hectàrees on l’erosió 
de l’aigua ha deixat al descobert 
un impressionant paisatge argilós 
d’alt valor, que s’ha anat modelant 
a poc a poc amb el pas dels anys. De 
fet, les argiles tenen una edat apro-
ximada d’uns 5 o 6 milions d’anys. 
Són formacions de veritable singula-
ritat i bellesa, esveltes, de diferents 
mides i formes, de tonalitat ocre, 
trencada únicament pel verd de la 
vegetació que creix entre les roques. 

Són, doncs, interessants afloraments 
argilosos que s’han aconseguit sal-
var de la voracitat de les empreses 
argileres (bòbiles) que hi ha pels 
voltants de Piera.

Hem pogut conèixer els racons, 
l’exuberant vegetació i les forma-
cions que donen un aire màgic, 
fantasiós i curiós a aquest paratge 
de gran valor paisatgístic amb una 
gran varietat de formes d’aixaraga-
llament o badlands. Centren l’atrac-
tiu no sols l’aspecte morfològic, sinó 
també l’esvelta simfonia cromàtica 
de tonalitats dels grisos als ocres, 
vermells i taronges, sobretot quan 
el terra és moll.

Per la seva similitud de formes, 
alguns autors han comparat el pa-
ratge de les Flandes al “Cañón del 
Colorado” en miniatura, tot i que 
creiem que no hi ha gaire similitud 
geològica. Nosaltres, per les seves 
tonalitats i formes, els compararíem 
més aviat amb el paisatge de les 
Medul·les del Bierzo (León).

Però hi ha un aspecte negatiu, 
com diu el nostre company Gener 
Aymamí i Domingo en el seu lli-
bre “Per la comarca de l’Anoia”: 
“... tot seria molt bonic si no fos 
perquè s’arriba a les Flandes sense 
trobar res senyalitzat, ni una trista 
indicació... A més a més, està tot 
ple de brossa i els matolls i la boscú-
ria gairebé han tallat els camins....
Òbviament, si aquest paratge, qua-
lificat d’excepcional, màgic, mag-
nífic, caprici de la natura i d’altres 
adjectius semblants pertanyés a un 
altre país segurament ja seria, si no 
un parc nacional, almenys una àrea 
protegida, amb camins senyalitzats, 
corriols desbrossats i arranjats i amb 
cartells informatius... Impressionats 
però decebuts pel que hem vist o, 
millor dit, pel que no hem pogut 
veure.” Cal felicitar els coordina-
dors d’aquesta sortida, que hague-
ren de fer mans i mànigues, enten-
gui’s posar-hi el coll, molts viatges 
i moltes cames per cercar el millor 

recorregut pel lloc i per endegar i 
desbrossar un itinerari circular que 
finalment resultà ben atractiu.

No es pot deixar de pensar que, 
no fa pas gaire, per veure una cosa 
similar, a la Catalunya Nord, es pa-
gava una entrada i era una veritable 
atracció turística ben condicionada. 
Aquí, en canvi, amagats en la vege-
tació, fins i tot costa de trobar els 
corriols. No sé si és ben bé el cas, 
però a vegades crec que no sabem 
valorar el que tenim (reflexió que 
fem tot sovint passant per altres 
llocs).

Participants, 26. Distància recor-
reguda, 5,4 km. Desnivell acumulat, 
134 m. Temps net de camí, 2 hores 
i cinquanta minuts. Coordinadors, 
Josep Ma Esteban, Antoni Cucurella, 
Pere Victori, Ramon Estruch i Jordi 
Mateu. La pròxima serà l’excursió 
del dijous 19 d’octubre (el 12 és fes-
tiu) pel terme de la Llacuna. Sortida 
a les 7 del matí.

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  

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

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

Ctra. d'Igualada a Tous
43421 Bellprat
659 31 74 21

cancasellas2016€gmail.com

MENJA SA, MENJA ECO
OFERTA SOPARS DISSABTE NIT, 

GRUPS PRIVATS, LLOC PER DORMIR

www.cancasellas.es

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

EquipaBar 
Maquinària d’hostaleria
Compra venda maquinària
Servei Tècnic propi
Bars, restaurants, cuines…

C/ Llacuna, 50 - Tel. i Fax 93 803 67 74 – Mòbil 616 11 23 40 
 www.equipabar.com - anoia@equipabar.com - IGUALADA  

Bernat Jaume arriba a semifinals de l’Open 
Internacional de Barcelona

ESQUAIX

Fantàstic resultat del Bernat 
Jaume a l’Open PSA jugat a 

l’Esportiu Rocafort de Barcelona.
A resultes de perdre 40 llocs 

en el seu rànquing mundial, va 
passar del 118 al 162, el jove pa-
lista anoienc va haver de jugar 
dos partits de prèvies. Primer da-
vant el barceloní Dan Pascual al 
qui va derrotar 11-3, 11-3, 11-
1, en 2a ronda complicadíssim 
partit amb el jove i prometedor 
francès Sebastien Bonmalais, 150 

del rànquing mundial dominant 
un exigent partit de 11-3, 11-8, 
6-11, 11-1 i guanyant-se un dels 
4 llocs que donaven accés al qua-
dre principal. Amb aquest resul-
tat el Bernat es va revenjar de la 
derrota que el seu germà gran 
Joel va patir davant el Sebastien 
a 1a ronda de prèvies per 3-11, 
7-11, 7-11.

A 1a ronda del quadre, el 
Bernat va aconseguir donar un 
pas de gegant en la seva carrera 
esportiva, guanyant a l’experi-

mentadíssim Kristian Frost, 103 
del món però habitualment TOP 
60 mundial i cap de sèrie 5 del 
torneig.

A la ronda de quarts de fi-
nal, tocava un altre “coco” de 
molta entitat, l’escocès Douglas 
Kempsell, cap de sèrie 2, número 
3 d’Escòcia i 92è del món. Jugant 
un esquaix de somni va donar 
compte del “Dougi” en 4 apassi-
onants jocs 11-5, 9-11, 11-6, 11-5.

Després de 3 finals i més de 
250 minuts en 4 dies, la semifinal 
era davant el seu vell contrin-
cant i company d’entrenament, 
Edmon López. En aquest partit 
el cor volia però les cames i la 
ment, no van rutllar, caient en 3 
sets, però completant el millor 
torneig de la seva carrera profes-
sional fins la data.

Per valorar el resultat de ve-
ritat, cal analitzar-lo més en com 
es va produir que no pas el re-
sultat en si, que per cert és molt 
bo. El Bernat va jugar a un gran 
nivell en els tres aspectes fona-
mentals del joc i va desplegar 
un joc tàcticament, mentalment i 
físicament perfecte. Guanyar dos 
jugadors tipus Kristian o Dou-
glas, suposa superar un mur im-
prescindible, si et vols obrir camí 
dins l’esquaix professional.

Inscripcions per a la Copa 
Catalana de Ciclo-Cross
CICLISME

Igualada serà la seu de la segona 
prova del calendari de la Copa 

Catalana de Ciclo-Cross el pròxim 
22 d’octubre. Un calendari extens 
amb més d’una dotzena de proves 
arreu de Catalunya, i d’Aragó en 
el cas del CX d’Osca i el d’Utebo. 
La temporada de CX començarà a 
Guissona el 15 d’octubre i s’acabarà 
el 24 de desembre a Santa Coloma 
de Farners.

El circuit estarà ubicat a l’avin-
guda Catalunya d’Igualada, on es va 

realitzar l’últim ciclo-cross al 2015. 
El control de llicències i inscripcions 
serà a les 8.15 h i a les 9.30 h co-
mençarà amb la primera sortida. A 
continuació hi haurà les següents 
sortides; a les 10.30 h, 11.30 h i, 
finalment, la quarta i última a les 
12.15 h, amb la participació de les 
categories Elit, Sots 23 i Màster 30. 
Per acabar, les entregues de trofeus 
seran a partir de les 13.30 h. 

Les inscripcions ja es poden fer a 
través de la pàgina web de la fede-
ració catalana de ciclisme.

Primera jornada de la 
temporada 2017-2018

BITLLES CATALANES

Dissabte passat, l’Igualada A es 
va desplaçar a Ivars per dispu-

tar el primer partit de lliga, que 
va ser favorable als anoiencs. Els 

visitants es van imposar en els dos 
enfrontaments, amb els resultats 
següents: en el primer partit, Ivars 
329 - Igualada A 360, i en el segon 
Ivars 367 -Igualada A 371.
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LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA

■ CINEMES MONT-ÀGORA(*)
La montaña entre nosotros. Dijous 12 a les 16.30. Divendres a les 18.30. Dissabte a les 16.15 
i 21.10. Diumenge a les 16.15 i 18.30. Dilluns 16 a les 18.15. Dimarts 17 a les 21.00 i dimecres 
18 a les 18.15. SALA GRAN.
Blade Runner 2049. Dijous 12 a les 18.40. Divendres i diumenge a les 20.40. Dissabte a les 
18.30.  Dilluns 16 i dimecres 18 a les 20.30. Dimarts 17 a les 18.15. SALA GRAN.
La lego Ninja. Dijous a les 16.15. Divendres a les 18.30.  Dissabte i diumenge a les 16.30. Dies 
16, 17 i 18 a les 18.15. SALA PETITA. 
La cordillera. Dijous 12 a les 18.30. Divendres a les 20.30. Dissabte i diumenge a les 18.40 i 
20.45. Dies 16, 17 i 18 a les 20.30. SALA PETITA.

(*) Les sessions dels dies 16, 17 i 18 d’octubre s’emmarquen dins la campanya Festa del 

cinema. Preu de l’entrada 2,90 euros prèvia reserva d’acreditació al web fiestadelcine.com.

■ ATENEU CINEMA
La doncella. Avui dimecres a les 20.00 -  SESSIÓ PAPERS DE CINEMA. VOSE.
La reina Victoria y Abdul. Divendres 13 a les 20.00. Dissabte i diumenge a les 20.30. Dilluns a 
les 19.30. Dimarts a les 20.00. Dijous dia 19 a les 17.30 (VOSE).
Operación cacahuete 2. Divendres 13 a les 18.00. Dissabte i diumenge a les 11.00. 16.30 i 
18.30. Dilluns a les 17.30. Dimecres a les 18.00.
Estiu 1993. Dijous dia 19 a les 20.00 - SESSIÓ DE CINE CLUB.

■ CASAL DE TOUS
Un don excepcional. Dijous 12 i diumenge 15 a les 18.00.
El hijo de Jean.  Dijous 12 a les 19.40. Majors 12 anys. 
La decisión del rey. Diumenge 15 a les 19.40.
Estiu 1993. Dissabte a les 18.00 i diumenge a les 16.30.
El cartero y Pablo Neruda. Dissabte a les 19.40.

La montaña entre nosotros. EEUU, 2017. Aventures. Direcció: Hany Abu-Assad. Intèrprets: Idris Elba, 
Kate Winslet, Dermot Mulroney, Beau Bridges, Waleed Zuaiter, Lucia Walters. El doctor Payne i l’escrip-
tora Ashley Knox són dos desconeguts que comparteixen un viatge privat; després de sobreviure a l’ac-
cident de l’avioneta on viatjaven es veuen obligats a confiar l’un en l’altre.

La cordillera. Argentina. 2017. Intriga. Direcció: Santiago Mitre. Intèrprets: Ricardo Darín, Dolores Fonzi, 
Érica Rivas, Gerardo Romano, Paulina García. En una cimera de presidents llatinoamericans, on es defi-
neixen estratègies i aliances geopolítiques, Hernán Blanco, el president argentí ha de superar un drama 
polític i familiar, havent de prendre dues decisions molt importants tant en l’àmbit públic com privat.

La decisión del rey. Noruega, 2016. Bèl·lic. Direcció: Erik Poppe. Intèrprets: Jesper Christensen, Anders 
Baasmo Christiansen, Tuva Novotny, Juliane Köhler. L’abril de 1940 els soldats alemanys arriben a la 
ciutat d’Oslo. El rei de Noruega s’enfronta a un dilema que podria canviar per sempre la història del seu 
país.

La reina Victoria y Abdul. Regne Unit, 2017. Drama. Direcció: Stephen Frears. Intèrprets: Judi Dench, 
Ali Fazal, Eddie Izzard, Adeel Akhtar, Paul Higgins, Michael Gambon, Tim Pigott-Smith, Olivia Williams, 
Robin Soans. Abdul Karim, es va convertir en el serven de la reina Victoria l’any 1887. El jove va acabar 
sent el secretari personal i màxim confident fet que no va ser ben rebut dins la Casa Reial.

Operación cacahuete 2. Canadà, 2017. Animació. Direcció: Cal Brunker. Surly i el seus amics han de fer el 
què sigui per salvar el parc on viuen!!!

La doncella. Corea del sud, 2016. Thriller. Direcció: Park Chan-wook. Dècada dels anys 30, durant la colo-
nització japonesa. Una jove és contractada com a criada, una dona rica que viu reclosa a casa seva. La 
noia guarda un secret, i amb l’ajuda d’un estafador que es farà passar per un comte, engega un pla per 
a la seva mestressa.

Estiu 1993. Espanya, 2017. Drama. Direcció: Carla Simón. Intèrprets: Laia Artigas, Bruna Cusí, David Ver-
daguer, 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 pri-
mer 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.

El cartero (y Pablo Neruda). Itàlia, 1994. Comèdia. Direcció: Michael Radford. Intèrprets: Philippe Noiret, 
Massimo Troisi, María Grazia Cucinotta, Linda Moretti, Renato Scarpa, Anna Bonaiuto, Mariano Rigillox. 
Mario és un home senzill que treballa de carter. La seva feina és portar el correu a un únic destinatari, el 
poeta xilè Pablo Neruda, que viu exiliat en un petit poble italià. Mario se sent  fascinat per la figura de 
Neruda i entre els dos homes anirà creixent una gran amistat.

El hijo de Jean. França, 2015. Drama. Direcció: Philippe Lioret. Intèrprets: Pierre Deladonchamps, Gabriel 
Arcand, Catherine de Léan, Jean-Pierre Andréani, Christopher Atallah, Caroline Bizier-Brière. El jove 
Mathieu té 33 anys i viu amb la incògnita de no haver conegut el seu pare. Sa mare sempre li va dir que 
va ser fruit d’una aventura. Una trucada telefònica li comunica que el seu pare ha mort i que li ha dei-
xat un quadre en herència.

Un don excepcional. EEUU, 2017. Drama. Direcció: Marc Webb. Intèrprets: Chris Evans, Jenny Slate, 
Octavia Spencer, Lindsay Duncan, Mckenna Grace, Keir O’Donnell, John Finn. El film conta la història 
d’un home que s’ha de fer càrrec de la seva neboda davant la mort de la seva germana. La situació es 
complica quan ha de lluitar per la custòdia de la nena.

La Lego Ninjago película. Estats Units, 2017. Animació. Direcció: Charlie Bean, Paul Fisher, Bob Logan. 
Ninjago ha estat en pau des que els ninjes van vèncer a Ronin, tot i això, quan un desaparegut senyor 
de la guerra torna a reclamar la pedra dels elements, els ninjes s’hauran d’ajuntar amb Sensei, Samurai, 
dragones i lluitadors elementals per lluitar contra els bruixots, guerrers fantasma i la misteriosa lliga 
dels silenciosos.

Blade runner 2049. EEUU, 2017. Ciència ficció. Direcció: Denis Villeneuve. Intèrprets: Ryan Gosling, Har-
rison Ford, Ana de Armas, Jared Leto, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie 
James, Dave Bautista, Barkhad Abdi, David Dastmalchian. Trenta anys després dels esdeveniments del 
primer film, un nou blade runner, K, descobreix un secret llargament guardat i que pot acabar amb el 
caos social. K buscarà Deckard, un blade runner al que se li va perdre la pista fa 30 anys.

COMPRA EL PA AL TEU FORN ARTESÀ

A les fleques de l’Anoia  hi trobaràs totes les 
especialitats  de pans tradicionals i especials

Gremi de Flequers de l’Anoia

Sant Sebastià corona la 
comèdia “The Disaster 
Artist” de James Franco

La comèdia ambientada en 
el món del cinema de l’actor i 

director James Franco, “The Disas-
ter Artist”, sobre el rodatge de 
la pèssima pel·lícula “The Room” 
de Tommy Wiseau, ha guanyat la 
Conxa d’Or del 65 Festival Interna-
cional de Cinema de Sant Sebas-
tià 2017. El jurat oficial presidit 
per John Malkovich va atorgar el 
màxim guardó a aquesta pel·lícula 
nord-americana, protagonitzada 
pel mateix James Franco, contra-
venint alguns tòpics establerts de 
que una comèdia resulta poc pre-
miable en el cor d’un festival de 
cinema de primer ordre. Un certa-
men en el qual cal recordar que es 
va seleccionar també a concurs una 
altra comèdia com “C’est la vie” 
del tàndem francès d’èxit format 
per Eric Toledano i Olivier Nakac-
he.

Una de les cintes beneficiades 
en el palmarès final va ser el sòlid 
melodrama social sobre una jove 
mare prostituta que ha de sobre-
viure com pot a “Alanis” de la di-
rectora argentina Anahí Berneri 
que va obtenir la Conxa de Plata a 
la Millor Direcció. La lluita d’aques-
ta mare coratge pe vèncer tota 
mena d’obstacles després de ser 
expulsada del seu pis pel seu pro-
xeneta a conseqüència d’una ac-
ció policial ha servit també perquè 
la seva protagonista, Sofía Gala, 
s’emporti la Conxa de Plata a la 
Millor Actriu. En aquesta categoria 
de millor actriu es va atorgar una 
Menció Especial a la protagonista 

de la cinta franco-belga “Ni juge, 
ni soumisse” del tàndem de docu-
mentalistes Jean Libon i Yves Hi-
nant, la jutgessa d’instrucció Anne 
Gruwez, un personatge singular i 
magnètic en què ella s’interpreta a 
sí mateixa.

La Conxa de Plata al Millor Ac-
tor va ser pel protagonista de la 
pel·lícula romanesa “Pororoca” de 
Constantin Popescu, Bogdan Du-
mitrache, que interpreta un pare 
patidor i desesperat fins al llindar 
de la bogeria a la recerca de la 
seva filleta desapareguda en un 
parc en un assolellat matí d’estiu. 
El Premi Especial del Jurat es va 
concedir a la pel·lícula basca “Han-
dia” del tàndem constituït per Jon 
Garaño i Aitor Arregi que transfor-
men una història real d’un basc ge-
gantí en una mena d’atractiva lle-
genda. El Premi del Jurat al Millor 
Guió va recaure en el film de l’ar-
gentí Diego Lerman “Una especie 
de família” gràcies a una història 
del mateix director coescrita amb 
María Meira sobre una doctora ar-
gentina que viatja a l’Argentina 
rural per aconseguir l’adopció d’un 
nadó enfrontant-se a tota mena 
de contratemps insospitats. I el 
Premi a la Millor Fotografia va re-
conèixer l’esplèndida feina de Flo-
rian Ballhaus pel darrer i esplèndid 
film a concurs, “The captain” de 
l’alemany Robert Schwentke, la 
salvatge i cruenta pel·lícula sobre 
un escamot alemany els últims dies 
de la II G.M.

Joan Millaret Valls




