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Pilar Rahola enceta els actes 
de la Diada a Igualada

Dilluns passat, el Teatre de l’Ateneu Igualadí es va omplir de gom a 
gom per escoltar la conferència institucional organitzada per l’Ajun-

tament d’Igualada per celebrar l’Onze de Setembre, a càrrec de la comu-
nicadora Pilar Rahola, que va fer una crida a participar en la manifestació 
i els actes de la Diada per defensar la dignitat del país.  Pàg. 3

Marta Bartrolí guanya el Premi Gumersind 
Bisbal

El Premi Gumersind Bisbal i Gutsems d’enguany ja té guanyadora: la poblatana Marta Bartrolí, amb el seu 
treball “Els Romeu. Una nissaga de paperers de la Pobla de Claramunt”. El veredicte es va donar a conèixer 

diumenge passat, en el transcurs de l’acte acadèmic, que va presidir l’escriptor i professor capelladí Joan Pinyol i 
que va comptar amb les intervencions de l’alcalde, Antoni Mabras, i la regidora de Cultura, Montse Sanou. Pàg. 5

El musical “Dinou dinou” desperta emocions 

Cinquanta-set actors i actrius d’entre 12 i 16 anys van sorprendre el públic que, el cap de setmana passat, va 
omplir el Museu de la Pell d’Igualada per veure les representacions del musical «Dinou dinou», produït per 

L’Olla Expressa.  Pàg. 4
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FARMÀCIES DE TORN
Obertes des de les 9 del matí a les 9 del matí de 
l’endemà. A partir de les 12 de la nit caldrà adreçar-
se, amb la recepta corresponent, a la Policia Local.

Avui dijous, dia 12 de setembre: Esteve, Av. Països 
Catalans, 101.
Dia 13: Torelló, Pg. Verdaguer, 82.
Dia 14: Adzet, Av. Barcelona, 9.
Dia 15: Bausili, Born, 23 (9-22 h) i Secanell, Òdena, 
84 (22-9 h).
Dia 16: Miserachs, Rbla. Nova, 1.
Dia 17: Bausili, Born, 23.
Dia 18: Casas Verdés, Soledat, 119.
Dia 19: Pilar, c/ Comarca - Mestre Montaner.
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REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ 
DE VIDRE D’AUTOMÒBIL
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Ple per escoltar la conferència de Pilar Rahola explicant la importància 
d’aquesta Diada

IGUALADA

El Teatre de l’Ateneu es va 
omplir de gom a gom, aquest 

dilluns passat, per escoltar la con-
ferència institucional organitzada 
per l’Ajuntament d’Igualada per 
la celebració de l’Onze de Setem-
bre, a càrrec de la comunicadora 

Pilar Rahola, que va fer una crida 
a participar en la manifestació i 
els actes de la Diada per defensar 
la dignitat del país. Per la seva 
banda, l’alcalde, Marc Castells, 
va destacar també la importància 
que, a les portes de la sentència 
del judici del Procés, la d’enguany 

sigui una Diada molt participada i 
va  voler fer públic l’agraïment a 
Músics per la Llibertat, Gent Gran 
per la República i el col·lectiu de 
gent que cada dia els acompa-
nya en les seves mobilitzacions  a 
Igualada. L’acte va acabar amb 
el cant d’Els Segadors. Després 

va tenir lloc la desfilada dels 
Miquelets i la hissada de la 
senyera a plaça de l’Ajunta-
ment i la interpretació de l’Him-
ne Nacional de Catalunya, a càr-
rec del Cor Exaudio, que també 
van interpretar cançons populars 
catalanes.

Com a cloenda de la celebra-
ció de la Diada, el dissabte 14 de 
setembre, a les 19 h, hi haurà una 
Ballada de sardanes amb la cobla 
La Principal de Cassà, al passeig 
Verdaguer, entre la pl. Catalunya i 
el c/ de Sant Magí, organitzada per 
l’Agrupació Sardanista d’Igualada.
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Grans i petits van gaudir  
de la Festa de la Verema

Montmaneu va viure una lluïda Festa Major 

MONTMANEU

Els veïns i veïnes de Montmaneu 
van viure una gran Festa Major, 

amb moltes activitats per poder 
participar i gaudir gent de totes 
les edats. 

La festa va començar el dijous 
29 d’agost, al vespre, quan l’hereu 
i la pubilla de Montmaneu van en-
cendre unes traques que donaven 
pas a l’encesa de les llums de la 
plaça major. Seguidament, i des-
prés d’uns suculents entrepans de 
4 rodes Food truck de l’Antonio, 
el Dj. Toni Fàbregas va oferir unes 
versions dels 70 - 80 - 90 fins ben 
entrada la matinada, a “La Sala”, 
convertida amb una autèntica Dis-
coteca.

El divendres a la tarda es va 
celebrar un partit de futbol sala 
entre els equips de CF Montma-
neu - FS Dynamo de Cervera, que 
es disputaven el trofeu Festa Ma-
jor. Va resultar guanyador el CF 
Montmaneu a la tanda de penals. 
Al vespre, a la plaça Major es va ce-
lebrar el tradicional sopar popular, 
amb una assistència de 435 comen-
sals. Després es va fer la proclama-
ció de l’hereu i pubilla, que varen 

ser Guim Pain i Abril Samaranch, 
els quals seran els representants de 
Montmaneu a la Fira d’Igualada i a 
la Festa de la Caldera. A continua-
ció, la Maria Lluïsa Castellà va ser 
l’encarregada de fer el prego d’en-
guany, molt bonic, tot recordant 
vivències i acabant amb un bonic 
vers dedicat a Montmaneu. I final-
ment, la humorista Mayte Carreras 
ens va fer gaudir d’un magnífic 
espectacle.

Dissabte al matí es va fer la 
tradicional excursió a la font de 
La Panadella, a peu o amb bici-
cleta. En arribar es va servir un 
magnífic esmorzar amb coques 
de diversos tipus del forn de pa 
de La Panadella. Durant el matí, 
a la zona esportiva, hi va haver 
inflables i jocs per a la mainada, 
a més de partits de futbol, tennis 
taula. Cal destacar el partit de 
bàsquet femení, entre dos equips 
de Montmaneu, carrer amunt 
contra carrer avall. A la tarda, la 
pluja va obligar a anul·lar l’espec-
tacle infantil “Mes Tumàcat”, i al 
vespre, els veïns i veïnes de Mont-
maneu van oferir, un any més, un 
gran espectacle d’Escala en Hi-fi, 

fent unes magnífiques imitacions 
d’artistes famosos d’abans i d’ara. 
A la nit, el famós grup de versi-
ons “The Xandals” va delectar el 
nombrós públic assistent fins a la 
matinada.

Diumenge al matí, els gegants, 
capgrossos i grallers de Verdú, 
acompanyats dels capsgrossos de 
Montmaneu, varen fer una cerca-
vila per tot el municipi. Al migdia, 
missa amb acompanyament musi-
cal de la magnífica orquestra Ro-
saleda i tot seguit sardanes, amb 
la mateixa orquestra. Al vespre, la 
plaça Major es va omplir de gom a 
gom per escoltar el magnífic con-
cert de l’orquestra Rosaleda, seguit 
del gran ball de gala. A la mitja 
part es va obsequiar amb uns en-
trepans a tots els assistents.

Finalment, dilluns, a la Cape-
lla de la Mare de Deu de la Creu, 
es va celebrar, com cada any, la 
missa pels difunts i a la sortida, al 
cafè del Poble, es va fer un vermut 
popular, seguit d’una magnífica 
gran paella per a 125 comensals 
i d’una bona sobretaula amb un 
bingo popular que va donar pas 
als jocs populars, curses de sacs, 
tirar la corda, trencar l’olla, jocs de 
les cadires, etc. per a la mainada i 
els més grans. Va posar fi a la Festa 
Major el reconegut grup “Son de 
l’Havana”, que va cantar les se-
ves versions de diverses havaneres, 
com també de les més conegudes, 
com “El canó de Palamós”, “La be-
lla Lola”, “El meu avi”, etc., tot 
acompanyat del corresponent rom 
cremat.

Cal destacar el nombrós públic 
assistent a tots els actes d’aquesta 
Festa Major i la gran participació 
en tots ells. L’organització dona les 
gràcies a tots els veïns i veïnes que 
han col·laborat en aquesta Festa 
Major. I sobretot a totes les orga-
nitzadores, professores, actors/res, 
tècnics, que han fet possible, un 
any més, que L’Escala Hi-Fi hagi 
estat un gran èxit.

6è Sopar de germanor  
de l’associació Salam

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

L’últim cap de setmana d’agost i 
primer de setembre es va cele-

brar la Festa de la Verema, que 
organitza l’entitat “Teca i Festa”, 
amb els dos actes destacats que 
es fan els últims anys: el “Cava i 
Teca”, que es va traslladar davant 
la Torre del Sr. Enric, i diumenge la 
collita a la vinya, esmorzar popular 
i trepitjada de raïm.

El dissabte 31 d’agost, des-
prés del dinar del soci de la Gent 
Gran, acabaven els preparatius de 
la “Cava i Teca”, que va comen-
çar al vespre amb una molt bona 
oferta. Una trobada gastronòmica 
que combina vins i caves, tapes, 
postres i música en directe amb 
els Dixieland Preachers. Una de les 
novetats va ser el canvi d’ubicació, 
que es va traslladar davant de la 

Torre del Sr. Enric i va rebre molt 
bona acceptació per a futures edi-
cions. D’altra banda, es va triplicar 
el número de racions per donar 
resposta a la demanda i que ningú 
es quedés sense provar les tapes.

L’endemà diumenge, a partir 
de les 9 del matí, un públic fami-
liar es va desplaçar a les vinyes en 
tractor per recollir el raïm en l’ini-
ci de la jornada de la Festa de la 
Verema. Després de la collita, el 
parc de Cal Ponsa ja estava prepa-
rat per servir l’esmorzar (modalitat 
forquilla o entrepà) amb pa amb 
tomàquet, carn a la brasa, cafè, 
beguda i postres. Al voltant de 200 
persones van participar d’aquesta 
jornada que, com és habitual, va 
acabar amb grans i més petits tre-
pitjant el raïm amb l’animació de 
Laia Bosch.

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

Més de 300 persones van parti-
cipar en el sopar de germanor 

que, per sisè any, organitzava l’As-
sociació SALAM (pau) dels Hosta-
lets de Pierola. Una trobada que 
va comptar amb la consellera de 
Salut de la Generalitat de Catalu-
nya, Alba Vergés, i que va incloure 
menú tradicional del Marroc, sor-
teig i concert amb Moulay Sherif i 
Aziz Khodari. 

Aquesta sisena trobada con-
secutiva va tenir lloc el passat 30 
d’agost a la plaça de les Oliveres 
amb menú típic (amanida de fi-
deus, xai a la brasa, pa, te i assor-
timent de pastes dolces) i, un any 
més, amb la voluntat de compartir 
la cultura i la gastronomia marro-
quina amb el veïnatge per part de 
l’associació Salam.

Enguany amb l’assistència de 
la consellera de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya, Alba Vergés, 
veïna d’Igualada, que va acompa-
nyar els assistents en una vetllada 
en quès van poder gaudir d’un bon 
sopar i l’ambient fraternal entre 
comunitats, com és habitual.

En l’edició d’aquest any va te-
nir un paper destacat la música de 
Moulay Sherif (llaüt àrab, guembrí, 
veu i percussió) i Aziz Khodari (veu 
i percussió), que van amenitzar la 

sobretaula amb peces tradicionals, 
amb molta qualitat i amb explica-
cions que complementaven l’au-
dició.

En els parlaments, el president 
de l’associació, Mohand Belha-
di Laksir, va tenir unes paraules 
d’agraïment per a tothom: assis-
tents, cuineres, punts de venda de 
tiquets, brigada i, en definitiva, 
totes les persones que fan possi-
ble la trobada. La regidora d’Acció 
Social de l’Ajuntament dels Hos-
talets de Pierola, Irene Abad, tam-
bé va fer una menció especial a 
l’associació organitzadora i els va 
animar a continuar amb iniciatives 
que consoliden el que és normal, 
la bona convivència entre persones 
amb orígens culturals diversos amb 
l’únic objectiu de conviure i apren-
dre uns dels altres. En aquesta lí-
nia, la consellera Alba Vergés va 
felicitar els assistents, va agrair la 
invitació i va remarcar que, el nos-
tre, és un país on no és important 
l’origen de les persones, sinó que 
una de les grans fortaleses recau 
en la integració de tothom per ca-
minar plegats com a poble.

El sorteig d’una magnífica co-
berteria típica del Marroc i una es-
tona més de música en directe van 
tancar la vetllada. 

“Dinou dinou” emociona

IGUALADA

Aquest cap de setmana el 
Museu de la Pell d’Igualada 

es va omplir cada vespre de gent 

que volia veure les representaci-
ons del musical «Dinou dinou», 
produït per L’Olla Expressa. 
Aquest musical amb guió de Pep 

Farrés i Joan Mateu i música d’Il-
defons Alonso escrit expressa-
ment per a l’ocasió, relata una 
part de la història d’Igualada 
bastant desconeguda: el locaut 
del 1919, que va deixar tancades 
totes les fàbriques de Catalunya 
durant dotze setmanes. El lloc de 
les representacions no podia ser 
més adequat: la sala de les Enca-
vallades de l’antiga fàbrica tèxtil 
de Cal Boyer, on es van viure els 
fets fa un segle. Els 57 actors i 
actrius d’entre 12 i 16 any  van 
sorprendre el públic amb la seva 
energia i la convicció amb què 
interpretaven els papers. Els nois 
i noies havien treballat la música, 
el teatre, la coreografia i el ves-
tuari molt intensament durant 
vuit dies al Museu i el resultat de 
la seva feina va emocionar molts 
dels assistents.
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La consellera Àngels Chacón 
protagonitza el primer 
“Anem per Feina” de Canal 
Taronja d’aquesta temporada

IGUALADA

La consellera d’Empresa i Conei-
xement, la igualadina Àngels 

Chacón, ha estat la convidada 
central del primer programa 
«Anem per Feina» d’aquesta 
temporada a l’Anoia. Chacón va 
parlar, dijous passat, dels prin-
cipals reptes de les empreses a 
Catalunya en el moment incert i 
intens que viu el país. L’energia 
i la transformació de la indús-
tria 4.0 van ser dos altres grans 
eixos de la tertúlia econòmica de 
Canal Taronja, conduïda per José 
Enrique Vázquez i enregistrada 
a l’espai El Kubb de Sesoliveres. 

Miquel Rey, representant d’Eure-
cat, i Miquel Balsells, de l’empresa 
Factor Energia, van compartir la 
tertúlia inicial amb la consellera.

La tertúlia es pot veure des 
de dilluns passat a Canal Taronja 
Anoia i durant la setmana arribarà 
a les altres televisions del grup i a 
diversos canals locals del país.

Una cinquantena de convidats, 
entre els qual s’hi comptaven els 
assistents a la tertúlia acompa-
nyats per representants del món 
empresarial, polític i social, van 
participar en el sopar-tertúlia 
posterior al programa, realitzat en 
el mateix restaurant.

Marta Bartrolí guanya el Premi 
Gumersind Bisbal

LA POBLA DE CLARAMUNT

La poblatana Marta Bartro-
lí és la guanyadora del Premi 

Gumersind Bisbal i Gutsems d’en-
guany amb el treball “Els Romeu. 
Una nissaga de paperers de la 
Pobla de Claramunt”. El veredic-
te es va donar a conèixer en el 
transcurs de l’acte acadèmic, el 
diumenge 8 de setembre al mig-
dia a l’Ateneu, que va presidir 
l’escriptor i professor capelladí 
Joan Pinyol i que va comptar 
amb la intervenció de l’alcalde, 
Antoni Mabras.

En el text del veredicte, que 
va llegir la regidora de Cultu-
ra, Montse Sanou, es diu que el 
treball “suposa una important 
contribució a la història local del 
municipi, de l’Anoia paperera i 

de Catalunya. És un document de 
gran ambició argumental, cro-
nològica i temàtica que va molt 
més enllà de l’aproximació a una 
família paperera. Mereix especial 
atenció l’ús privilegiat de l’ar-
xiu patrimonial de la família Ro-
meu”. I conclou: “És, per tant, un 
treball d’història local en majús-
cules”.

El jurat va estar format pels 
professors d’Història Econòmica 
de la Universitat de Barcelona, 
Miquel Gutiérrez i Marc Prat, en 
representació del Centre d’Es-
tudis Antoni de Capmany, i per 
l’alcalde. El premi està valorat 
en 1.700 euros i la publicació de 
l’obra, que es presentarà el se-
tembre de l’any vinent. El lliura-
ment a la guanyadora va anar a 

càrrec del màxim representant 
del Consistori poblatà i de la re-
gidora de Cultura.

Un treball de gran vàlua
L’alcalde, Antoni Mabras, va 

destacar en el seu parlament la 
gran vàlua d’aquest estudi d’in-
vestigació per a la història po-
blatana. “El document --va expli-
car-- es basa en 494 manuscrits 
a través dels quals l’autora ha 
pogut resseguir la història de la 
nissaga paperera de la Pobla: els 
Romeu. Demostra que s’estima la 
història i encara més la història 
del seu poble, el nostre poble”. 
Mabras va agrair la feina de re-
cerca que ha fet la guanyadora 
i que implica “estima i respecte 
per al nostre passat”.

L’alcalde va donar pas a Joan 
Pinyol. L’escriptor i professor de 
Capellades va destacar la impor-
tància de tirar endavant el Premi 
Gumersind Bisbal i Gutsems per 
fomentar la recerca històrica. A 
partir d’aquí li va servir per enlla-
çar amb la feina que està fent ell 
des de fa anys per treure el seu 
avi Joan del Valle de la Caídos i 
que ha estat l’origen del seu lli-
bre “Avi, et trauré d’aquí”. 

Durant l’acte acadèmic es va 
comptar amb l’acompanyament 
musical dels poblatans Marta i 
Oriol Carceller, que van oferir 
diverses peces al violí i la flau-
ta travessera, respectivament. 
Abans de l ’acte Joan Pinyol 
va signar el Llibre d’Honor de 
l’Ajuntament.

Autor: Andreu Miquel
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Assessorament en la 
tramitació d’ajuts i beques a 
estudis postobligatoris
IGUALADA

Des l’assessoria acadèmica de 
l’Oficina Jove de l’Anoia al 

Consell Comarcal i l’equipament 
juvenil de l’Ajuntament d’Iguala-
da, La Kaserna, es torna a oferir el 
servei d’acompanyament en la tra-
mitació de beques a estudis post 
obligatoris.

Després de l’èxit de l’any pas-
sat, també s’ofereix aquest servei 
a alguns equipaments juvenils de 
diferents municipis de la comarca 
de l’Anoia. D’aquesta manera, els i 
les estudiants i les seves famílies es 
poden informar de quines opcions 
tenen i quins són els tràmits que 
hauran de fer acompanyats d’un 
professional expert en la matèria.

Qui pot demanar beca? Estu-
diants de Cicle Formatiu de Grau 
Mitjà, de Cicle Formatiu de Grau 
Superior, de Batxillerat, universi-
taris i màsters,  de PFIs, de cursos 
d’accés o curs pont a cicles forma-
tius, i estudiants d’Escoles Oficials 
d’Idiomes.

Les persones interessades en 
sol·licitar beca o rebre més infor-
mació, poden posar-se en contacte 
directament amb el departament 
de joventut del seu municipi o 
bé amb l’Oficina Jove de l’Ano-
ia enviant un correu electrònic a 
anoia@oficinajove.cat, trucant al 
93.805.15.85 extensió 2 o bé en-
viant un missatge de whatsapp al 
679.964.669.

Enric Conill (ERC): “Si la negociació va bé, 
aprovarem els pressupostos del govern 
d’Igualada”
IGUALADA

El cap de l’oposició i cap de files 
dels republicans a Igualada ja 

ha fet arribar diverses propostes 
a l’alcalde Marc Castells pels pres-
supostos municipals. Rebaixar els 
impostos, polítiques d’habitatge 
i més inversions a les escoles són 
les principals propostes dels repu-
blicans.

El cap de l’oposició i arquitec-
te Enric Conill (ERC) ha assegurat 
que “després de reunir-me amb 
l’alcalde Marc Castells i de diver-
sos contactes li hem fet arribar 
una primera proposta per nego-
ciar els pressupostos municipals” 
i explica que “ara és l’hora de 
parlar i arribar a acords trobant 
un equilibri entre les pretensions 
del govern i les nostres”. Conill 
assegura que “estem oberts i pre-
disposats. Ara toca negociar, i si 
la negociació va bé els aprovarem 
perquè voldrà dir que les famílies 
igualadines se’n veuran benefi-
ciades”. Les principals demandes 
dels republicans giren al voltant 
d’una rebaixa en els impostos, de 
més polítiques d’habitatge, d’in-
versió a les escoles, d’iniciar el 
projecte del nou POUM i també 
d’una proposta compartida du-
rant la campanya electoral en-
tre ERC i Convergència, un tercer 
ViuB per a la gent gran.

Els republicans consideren 
que “ara que Marc Castells ja no 
té majoria absoluta li toca enten-
dre que ha de negociar i consen-
suar amb altres forces polítiques. 
Nosaltres ho hem entès i volem 
fer-ho sempre i quan les famílies 
igualadines siguin l’epicentre de 
les polítiques municipals i s’abor-
din els problemes reals i impor-
tants que té Igualada en moltes 
àrees. Per fer això sempre ajuda-
rem al govern municipal”. 

Des d’ERC també apunten 
que “segur que els pressupostos 
que nosaltres faríem serien molt 
diferents als del govern, però 
la política i sobretot la política 
municipal consisteix en parlar, 
dialogar, assentar-nos les hores 
que faci falta per acabar-nos en-
tenent i acordant mesures que 
beneficiïn a la immensa majoria 
dels ciutadans. Així entenem no-
saltres la política municipal i així 
treballarem durant el mandat”.

Poble Actiu concreta en 6 propostes la seva 
posició davant el debat de pressupostos

IGUALADA

Poble Actiu planteja el debat 
per a l’aprovació d’ordenances 

fiscals i pressupostos a l’Ajunta-
ment d’Igualada com una opor-
tunitat per fer valer “propostes 
crucials” del seu programa polí-
tic. La candidatura, representada 
al consistori igualadí per les regi-
dores Neus Carles i Eva Pedra-
za, manifesta que faran arribar 
a l’alcalde Marc Castells i la resta 
de grups municipals “els aspectes 
bàsics que creiem que els pressu-
postos per a  l’any 2020 haurien 
de contenir per tal de plante-
jar-nos l’abstenció o fins i tot el 
vot favorable” al ple del proper 
dia 24.

1. Política d’habitatge. Desti-
nar una partida significativa per 
a ampliar el nombre de pisos de 
titularitat municipal i poder fer 
mesures ambicioses de reforma 
de pisos. Compromís per avançar 
en un Pla Local d‘Habitatge.

2. Impuls educatiu. Dotació 
per a incorporar l’actual esco-
la bressol de l’Ateneu a la xar-
xa d’Escoles Bressol Municipals. 

Ampliar la partida d’inversió en 
centres educatius i avançar en 
el Projecte Educatiu de Ciutat i 
el Pacte contra la segregació es-
colar. 

3. Cultura a l’Escorxador. Par-
tida per equipar la nau central 
de l’Escorxador amb elements 
estables d’il·luminació i so, en-
tarimat i seients, de manera que 
pugui allotjar actes de diferent 
format ara només possibles a 
l’Ateneu.

4. Aigua, residus i urbanisme. 
Iniciar els tràmits per la regula-
ció del servei d’aigua potable, 
pel disseny d’un nou sistema de 
recollida de residus, i els treballs 
necessaris per aprovar un nou 
POUM.

5. Accessibilitat cognitiva. 
Adequació dels equipaments mu-
nicipals per tal d’eliminar les bar-
reres cognitives. Amplificadors 
per audiòfons (anelles magnèti-
ques), avisadors lluminosos i pan-
talles de text, adaptació a lectura 
fàcil i braille de les plaques i car-
tells o adquisició de tecnologia 
inclusiva per la biblioteca. 

6. Impostos progressius. In-
troduir mesures (bonificacions, 
tarifació social…) per rebaixar la 
càrrega sobre les famílies amb 
més dificultats però augmen-
tant-la sobre l’extrem amb ma-
jors recursos, sense reduir així la 
recaptació total.

Oportunitat per a 
l’oposició 

Des de Poble Actiu puntualit-
zen que “no es tracta d’un llistat 
ni tancat ni exhaustiu, sinó que 
mostra aquelles mesures que per 
a nosaltres són importants, tot 
i que estem oberts a parlar-ne 
en les trobades a mantenir els 
propers dies.” Igualment, apun-
ten, “al marge d’incorporar més 
o menys de les nostres mesures, 
és molt important veure quina 
és la proposta de pressupostos 
del govern, que encara no hem 
pogut llegir”. 

Sobre el nou escenari sorgit 
de les darreres eleccions, subrat-
llen que “la gran majoria de les 
nostres propostes podrien ser 
compartides per altres grups de 
l’oposició, o bé en portaven de 
semblants al programa electo-
ral”. Per aquest motiu, conside-
ren que “els grups de l’oposició 
tenim una bona oportunitat per 
portar a terme mesures que com-
partim i hem reivindicat durant 
la campanya, i a les què el go-
vern Castells fa temps que dóna 
l’esquena.” Seria, per tant, “un 
greu error, des del nostre punt 
de vista, que no aprofitéssim la 
situació per ser ambiciosos, rea-
listes però ambiciosos, i compro-
metre el govern de manera signi-
ficativa gràcies a la necessitat de 
suports externs que té per tirar 
endavant aquests pressupostos.”

Igualada Som-hi valora el 
canvi d’opinió de Castells 
sobre l’escola bressol i 
l’emplaça a acceptar fer 
habitatge públic

IGUALADA

El grup municipal d’Igualada 
Som-hi (PSC - Comuns - Iguala-

da Oberta) es mostra sorprès pel 
canvi d’actitud de l’alcalde de la 
ciutat, Marc Castells, sobre la cre-
ació de la quarta escola bressol 
pública. El regidor portaveu de la 
formació d’esquerres i progressis-
ta, Jordi Cuadras, ha explicat que 
“celebrem que Castells sigui cons-
cient que està en minoria i que 
això li faci escoltar les propostes 
de l’oposició. Valorem que allò que 
abans de l’estiu assegurava que no 
era prioritari, després de la nostra 
pressió, estigui disposat a conside-
rar-ho. És un primer pas”.

Sobre les declaracions de Marc 
Castells per condicionar la creació 
de la quarta escola bressol muni-
cipal amb la reconversió de l’ac-
tual escola bressol de l’Ateneu als 
pressupostos de l’Ajuntament pel 
proper any que es votaran a finals 
de mes, Cuadras explica que “l’es-
cola bressol per si sola no és una 
moneda de canvi. Si la vol vincular 
al pressupost, aleshores això agafa 
una altra dimensió i tenim propos-
tes concretes del nostre programa 
per demanar-li”.

En aquest sentit, Igualada 
Som-hi que, a més demanar la cre-
ació d’una nova escola bressol mu-
nicipal, també reclamarà construir 
nou habitatge públic per garantir 
un accés a la vivenda per a tot-
hom, en un moment en el qual 
a la ciutat hi ha una pujada dels 
preus del lloguer. Cuadras plante-
ja fer-ho amb la reactivació de la 
promotora municipal d’habitatge 
PIMHA que, des de que governa 
Castells, no ha impulsat cap pro-

moció pública: “Ho portàvem al 
nostre programa electoral i ho exi-
girem al govern. Cal nou habitatge 
públic a la ciutat i mesures per re-
habilitar els pisos buits i degradats 
que hi ha a la ciutat”.

Un altre dels punts importants 
d’Igualada Som-hi és la lluita con-
tra el canvi climàtic. En aquest 
sentit, Jordi Cuadras afirma que 
“demanem que els equipaments 
municipals siguin autosuficients i 
donin exemple, el que vol dir que 
deixin de comprar energia conta-
minant i la generin a través de pla-
ques solars. Igualada té l’oportuni-
tat de fer que tots els seus equipa-
ments municipals s’autoabasteixin 
d’energia. És una aposta ferma. 
Barcelona ho inclourà al seu pres-
supost per l’any que ve. Volem 
que Igualada jugui aquesta lliga 
que és, també, una lliga europea i 
mundial”.

El portaveu d’Igualada Som-hi 
afegeix que “si l’alcalde vol que 
vehiculem aquestes demandes a 
través del pressupost que l’Ajun-
tament ha d’aprovar, li accepten la 
invitació a asseure’ns i a fer políti-
ca. Ha dit que s’asseuria amb tots 
els grups de l’oposició, així que hi 
serem. Des d’Igualada Som-hi ho 
farem servir per a condicionar el 
govern de Junts per Igualada per-
què apliqui polítiques d’esquerres 
i progressistes fent valer els nostres 
vots i regidors i maximitzant-los 
al màxim al servei de la gent amb 
el nostre programa electoral com 
a guia. Si en vol parlar necessita-
rem saber quina part del pressu-
post podem condicionar i quins 
elements poden assegurar el com-
pliment, en cas de ser acceptats”.
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Vilanova, Calcinaia i Amilly continuen 
teixint complicitats

VILANOVA DEL CAMÍ

L’Associació de Germanor de 
Vilanova del Camí va organitzar 

dissabte de Festa Major el tradici-
onal dinar de germanor participat 
per les delegacions agermanades 
d’Amilly i Calcinaia, les famílies 
vilanovines d’acollida i els repre-
sentants del consistori.

Abans de l’àpat va tenir lloc 
l’acte institucional amb les inter-
vencions del president de l’associ-
ació de Germanor, Joan Romero, 
i dels representants dels tres mu-
nicipis: Baudouin Abraham, tercer 
tinent d’Alcalde d’Amilly i respon-
sable de Cultura i Agermanament; 
Flavio Tani, vice Alcalde de Calci-
naia i responsable de l’agermana-
ment i Noemí Trucharte, Alcaldes-
sa de Vilanova del Camí.

Durant la seva intervenció, No-
emí Trucharte va donar les “grà-
cies als pobles agermanats per 
continuar cercant fórmules per fer 
créixer l’agermanament, alimentat 
per la gent de cada poble i com-
partint costums, tradicions, objec-
tius i nous reptes”.

L’Alcaldessa va aprofitar per 
presentar la nova regidora d’ager-
manament, Susana Gutiérrez, qui 
també va plantejar “nous reptes 
i noves mirades que permetin se-
guir creixent implicant cada ve-
gada més persones: l’alumnat de 
l’Institut, els esportistes, les en-
titats, les empreses... Encara ens 
queda molt camí per recórrer, va 
dir Gutiérrez, però estic conven-
çuda que ho podem fer si unim 
esforços”.

L’acte va acabar amb l’intercan-
vi de regals. L’Ajuntament de Vila-
nova del Camí va obsequiar Ami-
lly i Calcinaia així com els comitès 
d’agermanament amb un exemplar 
del llibre “Traços d’un poble. Breu 
història il·lustrada de Vilanova del 
Camí”, que l’ajuntament va editar 
per Sant Jordi i que recull de for-
ma breu i il·lustrada la historia del 
municipi des de l’Edat de Bronze 
fins a l’actualitat. Una obra escrita 
i dirigida per dos historiadors lo-
cals, Xavier Bermúdez i Sílvia Ma-
rín i amb il·lustracions de Domingo 
López. L’Ajuntament també va lliu-

rar-los la reproducció d’una de les 
aquarel·les que il·lustren el llibre i 
que representa la plaça del Mercat 
durant la Festa Major. A la imatge 
es pot veure dues files de persones 
disposades a ballar la dansa de Vi-
lanova, recuperada fa uns anys per 
l’Esbart Dansaire.

L’exposició itinerant Colors 
d’Europa omple de paisatges el 
Mercat Municipal de Sant Hilari

Fa uns anys que els pobles 
agermanats promouen activitats 
conjuntes i itinerants com l’expo-
sició fotogràfica Colori d’Europa. 
Aquest any la temàtica de les imat-
ges ha estat les quatre estacions 
i, sota aquest suggerent tema, ha 
omplert de paisatges el Mercat 
Municipal de Sant Hilari.

La mostra ha exposat un cente-
nar de fotografies aportades pels 
municipis agermanats Vilanova, 
Calcinaia i Amilly així com del mu-
nicipi francès Noves, germans de 
Calcinaia i l’alemany Nordwalde, 
germans d’Amilly.

L’exposició es va retirar aquest 
dilluns a la tarda.

La JCI Igualada celebra el seu 
primer Summit

IGUALADA

La Jove Cambra Internacional 
d’Igualada, amb la col·laboració 

del Patronat de la Tossa de Mont-
bui i la Confraria de la Vinyala i 
dirigit per la past-presidenta naci-
onal i senadora Míriam València, 
va organitzar el primer Summit de 
l’entitat igualadina.

La trobada s’inspira en els nous 
formats de reunions a l’aire lliure 
del món anglosaxó en què s’apro-
fita la companyonia que s’experi-

menta en les excursions per gene-
rar sinergies entre empreses --en 
aquest cas, entitats-- i noves idees 
per a futurs projectes.

La trobada va consistir en una 
pujada a la Tossa de Montbui i una 
cargolada a mà de la Confraria de 
la Vinyala. La distribuïdora Dis-
poch, els supermercats Caprabo i 
Buff van patrocinat el programa 
tot aportant productes per al dinar 
i alguns dels obsequis del paquet 
de benvinguda.

El centre de formació Ceina crea una agència 
de col·locació pròpia per combatre l’atur
IGUALADA

El centre de formació CEINA ha 
creat aquest 2019 la seva pròpia 

agència de col·locació per donar 
sortida als alumnes que comple-
ten al mateix centre la formació 
ocupacional. D’aquesta manera, 
CEINA podrà ajudar als alumnes 
dels més de cinquanta cursos que 
ofereix el centre a accedir a un lloc 
de treball adequat a la formació 
que hauran rebut. CEINA és el cen-
tre de formació privat més gran 
de la Catalunya Central i ofereix 
formació ocupacional i contínua 
adreçada a persones desocupades, 
treballadors en actiu i de l’admi-
nistració pública i autònoms. Les 
inscripcions ja estan obertes i es 
poden formalitzar a través de la 
web ceina.com.

Entre l’oferta formativa de Cei-
na, amb centres a Igualada, Vilano-
va i la Geltrú, Mollerussa i Les Bor-
ges Blanques, es troben cursos de 
diferents branques: des d’idiomes, 
amb una gran varietat d’opcions, 
com l’anglès, el francès, el català o 
l’alemany; passant per la formació 
en informàtica i noves tecnologies, 
amb cursos per aprendre a utilitzar 
les eines de Google, programes de 
disseny i edició o la confecció de 
pàgines web i aplicacions; a més 
de cursos enfocats a l’administració 
de l’empresa o les vendes i el màr-
queting. Els cursos sobre gastro-
nomia i seguretat alimentària i la 
formació en creixement personal 

completen una oferta formativa 
enfocada a millorar les habilitats 
dels treballadors en els seus respec-
tius àmbits. 

Els cursos són 100% subvenci-
onats i amb la possibilitat de rebre 
beques per desplaçament. L’oferta 
formativa completa es pot consul-
tar a la web del centre.

A més d’aquest ampli ventall 
de cursos, Ceina facilita als treba-
lladors l’obtenció de Certificats de 
professionalitat (CP), que perme-
ten acreditar les seves competènci-
es professionals, independentment 
de si aquestes s’han obtingut a tra-
vés de l’experiència professional 
o de la formació, tant formal com 
no formal. 

Les pràctiques en 
empreses, una de les 
claus de la formació de 
Ceina

Alguns cursos, especialment 
els relacionats amb informàtica i 
tasques administratives, inclouen 

pràctiques en empreses, una eina 
que permet als estudiants poder 
posar en pràctica els coneixements 
adquirits a l’aula i que, alhora, es 
converteix en la porta d’entrada al 
món laboral per més de la meitat 
dels alumnes del centre. I és que 
un 60% dels estudiants de Ceina 
obtenen un contracte laboral a la 
mateixa empresa on han fet les 
pràctiques.   

Ceina
Ceina és un centre d’acredita-

ció, certificació i gestió en l’àmbit 
de la formació tecnològica, em-
presarial i social fundat l’any 1988 
a Igualada pel consultor i docent 
tecnològic Manel López. 

Actualment Ceina és el centre 
de formació ocupacional privat 
més gran de la Catalunya Central 
amb centres formatius a Iguala-
da, Vilanova i la Geltrú, Mollerus-
sa i Les Borges Blanques, amb un 
equip de vuitanta docents i més de 
quatre mil alumnes.

Es necesita
AJUDANT DE PERRUQUERIA

Premiat un 
altre client 
de Forn 
Alemany
IGUALADA

El sorteig de les targetes 
client que Forn Alemany 

convida a participar en 
la seva xarxa de botigues, 
ha donat com a guanya-
dora d’un cap de setmana 
a Madrid a l’Emília Vidal 
Tomàs

Espais de salut cardioprotegits
CAPELLADES

A Capellades, els espais de salut 
Clínica Dental Capitán i Afi-

siona, són espais cardioprotegits. 
Això vol dir que als dos centres 
es pot trobar un desfibril·lador 
per tal de poder reaccionar el més 
ràpid possible i de la manera més 
eficaç en cas d’emergència.

Els centres de salut han posat  
a disposició de l’Ajuntament l’ús 
d’aquests aparells en cas que sigui 
necessari.
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Ajuts per al foment de la creació de llocs de 
treball estables i per a nous autònoms
IGUALADA

Un any més, l’Ajuntament con-
voca els ajuts per al foment a la 

creació de llocs de treball estable 
per part de les empreses i entitats 
igualadines i les subvencions per 
a persones desocupades que s’es-
tableixin com a treballadors autò-
noms. El termini de la convocatòria, 
per ambdues subvencions, serà fins 
al 9 d’octubre.  

Pel que fa a les característiques 
dels ajuts, cal destacar que es dona 
continuïtat, un any més, a la con-
vocatòria de subvencions per al fo-
ment a la creació de llocs de treball 
estable. Es tracta d’un incentiu di-
recte a la contractació indefinida de 
treballadors, que té com a objectiu 
fomentar l’estabilitat del mercat la-
boral i reduir la taxa de temporali-
tat al municipi. 

Els ajuts van adreçats a les em-
preses i les entitats sense ànim de 
lucre igualadines que en el decurs 
del darrer any hagin realitzat con-
tractacions estables. Aquestes con-
tractacions hauran d’haver estat 
formalitzades entre l’1 de setembre 

del 2018 i el 31 d’agost del 2019 i 
haver-se mantingut en alta durant 
tot el període. 

Per tal de determinar la quantia 
de les subvencions es tindrà en con-
sideració un seguit de variables soci-
olaborals en relació amb el gènere 
i l’edat de la persona contractada. 
També es tindrà en compte si la 
persona contractada està o no em-
padronada a Igualada i si la forma 
jurídica empresarial és de societat 
cooperativa. 

Cada lloc de treball estable que 
obtingui subvenció es dotarà amb 
la quantitat mínima de 600 euros o 
podrà dotar-se en la seva part pro-
porcional en cas de contractacions 
a temps parcial o contractacions de 
fixes discontinus. 

D’altra banda, a fi d’incentivar 
la creació del mateix lloc de treball 
per part de les persones en situació 
de desocupació i facilitar la posada 
en marxa d’una activitat econòmica 
empresarial o professional a Igua-
lada, l’Ajuntament d’Igualada con-
voca la línia de subvencions adre-
çada  a les persones desocupades 

que s’estableixin com a treballadors 
autònoms.   

Poden sol·licitar la subvenció les 
persones desocupades que s’esta-
bleixin com a empresaris individuals 
i causin alta en el Règim Especial 
de Treballadors Autònoms (RETA) 
entre l’1 de setembre de 2018 i el 31 
d’agost de 2019 i que, com a mínim, 
mantinguin aquesta alta fins a la 
data de presentació de la sol·licitud 
i durant 6 mesos ininterromputs. 

L’Ajuntament d’Igualada sub-
vencionarà per cada nova alta en el 
RETA de la Seguretat Social, fins al 
màxim del 100% de la quota men-
sual a pagar durant el primer any, 
un cop deduïdes les subvencions 
d’altres administracions pel mateix 
concepte, amb un import màxim de 
500 euros. Aquests percentatges de 
subvenció podran variar, en funció 
de quin sigui el nombre de sol·li-
cituds aprovades i la disponibilitat 
econòmica que en resulti.  

Es pot obtenir més informació 
i efectuar la tramitació dels ajuts a 
l’apartat de tràmits de l’Ajuntament 
d’Igualada.

Hirundo Maris: música i 
poesia de nord a sud

SANT MAGÍ DE LA BRUFAGANYA

El passat dia 7 de setembre es 
van tancar les Nits Musicals de la 

Brufaganya 2019.  
Arianna Savall, Petter U. Johan-

sen, Michal Nagy i Miquel Àngel 
Cordero, estan aquesta nit a Sant 
Magí presentant Hirundo Maris. 

Com diu l’Arianna quan explica 
les primeres cançons, estan con-
tents d’estar en aquest lloc de Sant 
Magí que no en tenien ni idea 
que existís, ni havien sentit mai 
abans el nom de Brufaganya. Ara 
ja l’hem après, diu, ens ha costat 
però!  

A la presentació, el Joan Mes-
tre llegeix un vers d’en Màrius Tor-
res, un vers que parla de la música: 
“En el silenci obscur d’unes parpe-
lles closes que tanca l’Univers en 
el meu esperit, la música s’enlaira. 
Talment, en l’alta nit, puja fins als 
estels ...”.

Res més, només un vers. 
Aquest vers ja marca el camí. 

Aquesta nit, sensibilitat a flor de 
pell.

Els llums s’apaguen, i s’ence-
nen unes espelmes. Ambient cà-
lid, acollidor. Aquesta entrada, dó-
na indicis del que serà el concert: 
suau, tranquil, poètic, místic. Ens 
sentim endinsats en una música 
que transmet emotivitat, una sen-
sibilitat extrema, i també molta 
humanitat. I tot amb un nivell im-
pecable. 

L’Arianna Savall i el Petter 
Udland expliquen el món en el 
qual ens submergim aquesta nit, 
un món vinculat al mar, als nous 
horitzons, a la recerca de llibertat, 
des de les costes noruegues del 
Petter fins a les costes mediterrà-
nies de l’Arianna.  

L’Arianna s’explica amb molta 
delicadesa i tendresa i fins i tot 
amb un caire amorós. Amb les se-

ves paraules, els seus moviments 
suaus i el seu somriure dolç, esde-
vé entranyable. En Petter Udland 
parla amb molta simpatia i humor, 
i amb un català molt divertit. Mos-
tra també una sensibilitat extre-
ma a l’hora d’interpretar, com si la 
música se l’endugués molt enllà, a 
un nivell extrasensorial, en un lloc 
on molts potser encara no estem 
preparats per arribar-hi.

El Petter i l’Arianna expressen 
en el  programa d’avui l’experi-
ència musical que volen transme-
tre, amb un escrit ple de bellesa i 
profunditat. Segurament deu ser 
un dels escrits més poètics i alhora 
més filosòfics que es poden trobar 
en un programa musical: 

“Música antiga, música tradi-
cional, composicions pròpies i im-
provisació lliure. Aquestes quatre 
fonts d’inspiració connecten i abra-
cen el passat i el present. La músi-
ca i la poesia ens permeten sentir 
com els humans, a través de les 
cultures i dels segles, han estimat, 
somiat, rigut i plorat junts. Ben 
feta, la música esdevé intemporal. 
La nostra música i poesia viatgen 
a través del mar, amb les seves illes 
i els seus fiords, però transmeten 
molt més que allò que l’ull humà 
és capaç de veure. També reflectei-
xen les nostres experiències interi-
ors, els vents que bufen al fons de 
les nostres ànimes i a través de les 
nostres vides ... Una i altra vegada, 
cerquem ports segurs per a sen-
tir-nos estimats i aixoplugats”.

No podríem afegir res més des-
prés d’aquestes paraules tan po-
ètiques i profundes que acabem 
d’exposar. 

Avui el que escoltem és música 
i poesia, tot indestriable, i expres-
sat d’una manera exquisida, i d’un 
nivell altíssim. 

Montserrat Rumbau

El Passeig Verdaguer va acollir la  
46a Botiga al Carrer

IGUALADA

Dissabte passat,  una roda 
(“noria”) sostenible i un infla-

ble van ser els principals atractius 
de la 46a edició de la Botiga al 
Carrer d’Igualada, que va tenir 
com a escenari principal el Passeig 
Verdaguer d’Igualada, entre els 
trams de l’Estació Vella i el carrer 
Sant Josep.

L’esdeveniment comercial, or-
ganitzat per Igualada Comerç, va 
comptar amb la participació de 
gairebé cent comerços de la ciutat 
i va servir per posar el punt i final 
a la temporada d’estiu i a les re-
baixes. Els comerços van oferir els 

productes d’estoc a preus rebaixats 
per tal d’acabar amb els excedents 
i sobrants de la temporada.

Es va apostar pel Passeig Ver-
daguer com a eix central, tot i 
que les botigues que, per la se-
va logística, no s’hi van poder 
desplaçar van instal·lar les seves 
parades davant dels seus esta-
bliments comercials. Al llarg del 
dia hi va haver animació i acti-
vitats per a tots els públics, amb 
la voluntat d’atraure compradors 
al centre de la ciutat. L’alcalde 
d’Igualada i el regidor de Promo-
ció Econòmica, acompanyats d’al-
tres representants del consistori, 

també van passejar per la 46a edi-
ció de la Botiga al carrer durant el 
migdia de dissabte.

D’aquesta manera Igualada 
Comerç ha tancat simbòlicament, 
per als comerciants d’Igualada, el 
període de rebaixes d’estiu amb 
una oportunitat per liquidar es-
tocs de temporada i oferint pro-
mocions. Alhora, es dona el tret 
de sortida a un nou curs i també 
a l’inici de la temporada de tar-
dor-hivern, que els comerciants ve-
uen amb bons ulls amb el canvi 
de temps d’aquests darrers dies, 
que afavorirà la compra de roba 
de temporada.
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Igualada pel clima, 
enxarxada

IGUALADA

Aquest cap de setmana passat 
una representant del grup 

local d’Igualada va participar dels 
campaments de Fridays for Future 
Catalunya, un moviment social sor-
prenentment jove tant per la seva 
curta trajectòria com per l’edat 
de la majoria dels seus integrants. 
Nois i noies amb forts valors eco-
logistes que han estat prou valents 
per fer un pas endavant i reacci-
onar en un entorn social on no 
acabaven d’encaixar. Perquè diu la 
ciència que aquest canvi cultural 
(«ecologista») tan necessari que 
durant dècades s’ha estat gestant 
a foc lent a la nostra societat s’ha 
d’accelerar, ha de cristal·litzar. 

Realment les persones, fins i tot 
les d’edat avançada, cada vegada 
som més afins als valors ecologistes 
i més conscienciades sobre els pro-
blemes de la contaminació i dels 
recursos finits en contraposició al 
«progrés sense miraments». Però 
la situació d’emergència climàti-
ca en que ens trobem requereix 
que la mobilització social ecologis-
ta creixi ràpidament i que impacti 
en l’esfera política per tal que es 
legisli per a la transició cap a una 
societat realment sostenible. Amb 
lleis que garanteixin un ús racional 
dels recursos naturals i que priorit-
zin l’educació, la salut, la justícia 
climàtica i l’enorme deute ecològic 
envers als països del sud per davant 
del creixement del PIB.  

Les impressions d’aquesta tro-
bada han estat molt positives. Ha 
sobtat el nombre de joves del ter-
ritori que estan invertint una enor-
me quantitat de temps, d’energia i 
de massa gris en una molt bona or-
ganització que els ha de dur a fer 
que durant el 2020 el moviment 
s’escampi i dugui la crisis climàti-
ca i les seves possibles solucions al 
centre dels debats polítics tant a 
dins de les llars com a la televisió. 

Els campament es van realit-
zar a la finca permacultural de 
«Mas les Vinyes», un gran exemple 

i un referent de neoruralització 
cooperativista per a construir as-
sentaments humans sostenibles i 
resilients que ha permès als partici-
pants gaudir i aprendre d’un espai 
dedicat a la salut de la seva comu-
nitat i a la producció d’aliments i 
de coneixements.

En va sortir un pla de treball 
que començarà a treballar de 
valent i des de ja, colze a colze 
amb altres entitats ecologistes 
de l’estat i internacionals, per-
què el propers 27 de setembre i 
7 d’octubre els carrers s’omplin 
a Barcelona i a Madrid respecti-
vament. Just després de la Cime-
ra d’Acció Climàtica que Nacions 
Unides està organitzant pel 23 
de setembre a Nova York. 

Si hi ha mitja esperança de 
frenar una mica la força destruc-
tiva amb la que el nostre model 
econòmic, energètic i alimenta-
ri està esquilant la biosfera del 
nostre planeta, amb l’extinció 
continuada de tantíssimes espè-
cies animals i de tantíssimes vides 
humanes, està en la flama que 
estan encenent aquests activistes 
i en la esperança de que tu, jo i 
els nostres amics i familiars ens 
sumem amb obstinada perseve-
rança a totes les futures mobilit-
zacions. 

Si vols seguir i unir-te al grup 
local d’Igualada contacta’ns per 
les xarxes socials: fridaysforfuture.
igualada 

El futur està en joc, cal que ens 
el guanyem.

Pròximes concentracions 
Fridays for Future a 
Igualada

Demà divendres 13 de setem-
bre, a les 19 h, a la plaça de l’Ajun-
tament.

Divendres 20 de setembre, a 
les 19 h, manifestació, amb sortida 
del c/ Sant Magí (cantonada amb 
passeig Verdaguer).

Divendres 27 de setembre, a 
Barcelona.

Els joves del Bisbalet van de 
colònies

IGUALADA

Aquest cap de setmana els joves 
de la colla van anar de colò-

nies a la casa Les Maçanes del Ros, 
Bizcarri. Com no podia ser menys 

els nostres gegants els van acom-
panyar. El diumenge la resta de la 
colla vam pujar a passar el dia amb 
ells: piscina, barbacoa i l’alegria 
que ens caracteritza. 

L’Ajuntament, adherit completament al 
programa d’acords voluntaris de l’Oficina 
Catalana del Canvi Climàtic
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

L’Ajuntament de Montbui ha 
aconseguit adherir-se com-

pletament al programa d’acords 
voluntaris de l’Oficina Catalana 
del Canvi Climàtic (OCCC). L’Ajun-
tament montbuienc és, d’aquesta 
manera, una organització compro-
mesa amb la reducció d’emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle 
(GEH). 

Aquesta catalogació és possi-
ble després que la institució mont-
buienca hagi realitzat durant els 
darrers mesos un inventari d’emis-
sions de gasos d’efecte d’hiverna-
cle (GEH) del conjunt de l’orga-
nització i també hagi planificat 

i tingui a punt la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques per a auto-
consum al complex esportiu Mont-
aQua, un fet que permetrà conti-
nuar treballant en la línia de reduir 
els gasos amb efecte d’hivernacle.

Cal recordar que el Programa 
d’acords voluntaris per a la re-

ducció d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle (GEH) és una 
iniciativa posada en marxa l’any 
2010 per la Generalitat de Cata-
lunya que dona eines, suport i re-
coneixement a les organitzacions 
que tinguin instal·lacions i/o ope-
racions a Catalunya i que volun-
tàriament volen reduir les seves 
emissions de GEH. Adherir-se a 
aquest programa voluntari com-
porta complir amb una sèrie de 
requisits dins l’àmbit de tota la 
institució. Actualment hi ha 165 
institucions (tant públiques com 
privades) d’arreu de Catalunya 
que s’hi han adherit.

L’atur puja en 9.415 persones a l’agost a les 
comarques de Barcelona

L’Àrea de Desenvolupament Eco-
nòmic Local de la Diputació de 

Barcelona ha publicat l’informe 
mensual d’atur registrat als muni-
cipis i comarques de la demarca-
ció de Barcelona. Segons aquest 
informe, l’atur va pujar en 9.415 
persones a l’agost a les comar-
ques de Barcelona respecte el mes 
anterior, i va tancar amb 279.507 
demandants d’ocupació conside-
rats desocupats inscrits a les ofi-
cines del Servei Públic d’Ocupació 
a la demarcació. Aquesta xifra és 
un 3,49% superior a la de deman-
dants del mes anterior, i un 2,25% 
inferior a la de demandants del 
mateix mes de l’any anterior, que 
es tradueix en 6.446 persones 
menys.

Es tracta del creixement més 
fort del darrer decenni a la demar-
cació de Barcelona respecte el mes 
anterior en un mes d’agost, moti-
vat per l’augment de l’atur al sec-
tor indústria (1.218) i la construcció 
(945), però sobretot en el sector 
serveis (8.389).

Per comarques, totes augmen-
ten, destacant els creixements del 

Berguedà, Moianès, Osona i Vallès 
Occidental.

A l’Anoia, 7.186 aturats, 
amb una taxa del 12’75%

Pel que fa a la comarca de 
l’Anoia, per municipis, segons d’in-
forme de la Diputació es desprèn 
que: Argençola té una taxa d’atur 
del 10,59% (9 persones aturades); 
a Bellprat no hi ha dades dispo-
nibles; al Bruc, 8,57% (81 perso-
nes aturades); Cabrera d’Anoia, 
19,93% (112 persones aturades); 
Calaf, 10,62% (179 persones atu-
rades); Calonge de Segarra 7,00% 
(7 persones aturades); Capellades, 
11,00% (274 persones aturades); 
Carme, 11,38% (42 persones atu-
rades); Castellfollit de Riubregós, 
8,97% (7 persones aturades); Cas-
tellolí, 6,52% (18 persones atura-
des); Copons, 7,20% (9 persones 
aturades); els Hostalets de Pierola, 
12,97% (164 persones aturades); 
Igualada, 11,38% (2.182 persones 
aturades); Jorba, 8,15% (33 perso-
nes aturades); la Llacuna, 10,11% 
(37 persones aturades); Masquefa, 
11,89%  (491 persones aturades); 

Montmaneu, 10,20% (5 persones 
aturades); Òdena, 12,74% (222 
persones aturades); Orpí, 14,29% 
(7 persones aturades); Piera, 
14,69% (1.000 persones aturades), 
la Pobla de Claramunt, 11,50% 
(115 persones aturades); els Prats 
de Rei, 6,67% (16 persones atura-
des); Pujalt, 5,56% (5 persones atu-
rades); Rubió, 14,47% (11 perso-
nes aturades); Sant Martí de Tous, 
7,75% (41 persones aturades); Sant 
Martí Sesgueioles, 2,60% (4 per-
sones aturades); Sant Pere Salla-
vinera, 1,56% (1 persona atura-
da), Santa Margarida de Montbui, 
16,38% (784 persones aturades); 
Santa Maria de Miralles, 18,37% 
(9 persones aturades); la Torre de 
Claramunt, 15,33% (244 perso-
nes aturades); Vallbona d’Anoia, 
12,37% (83 persones aturades);-
Veciana, 4,35% (3 persones atura-
des); Vilanova del Camí, 15,60% 
(991 persones aturades).

Segons aquests dades, la mit-
jana total de la taxa d’atur regis-
tral a l’agost 2019 a la comarca 
de l’Anoia és del 12’75%, amb un 
nombre d’aturats total de 7.186.
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Una jornada inoblidable per commemorar el 
20è aniversari del Club Futbol Sala Montbui

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dissabte passat, el Futbol Sala 
Montbui va organitzar un 20è 

aniversari per emmarcar. L’enti-
tat va completar una jornada per 
al record, en què es van produir 
molts retrobaments. 

Directius i jugadors d’ara i 
d’abans, amb les seves respecti-
ves famílies, van ser protagonistes 
d’una trobada de germanor que 
es va completar amb una brillant 
iniciativa solidària (una recollida 
de productes infantils a benefici de 
Creu Roja Anoia).

Entre les activitats més desta-
cades cal remarcar l’homenatge 
al president i als expresidents de 
l’entitat. L’emotiu record ens por-
ta a recordar el fundador, Manuel 
Rosales, persona que va deixar em-
premta a moltes entitats de Mont-
bui i que va ser el pioner d’apostar 
pel futbol sala federat, que va co-
mençar disputant els seus primers 
partits al pavelló de Can Passanals, 
l’any 1999.

Des de llavors, el Futbol Sala 
Montbui va anar evolucionant i 
creixent, guanyant diferents 
equips i arribant a ser durant al-
gunes temporades com el millor 
equip anoienc de la disciplina. Ac-
tualment, amb més d’una desena 
d’equips, el FS Montbui és un dels 
clubs que aposta clarament per la 
base en la seva filosofia de club.

Una jornada memorable
De bon matí es va poder veu-

re l’exposició habilitada a la zona 
de les grades del pavelló Mont-
aQua amb diverses imatges histò-
riques de l’evolució del club. Tam-
bé es va poder veure l’evolució 
del disseny de les samarretes. Poc 
després començarien els partits, a 
càrrec dels equips de futbol base 
del club montbuienc: els benja-
mins, els juvenils... També es van 
instal·lar inflables per a la mai-
nada i es va jugar un nostàlgic 
partit entre jugadors llegenda-
ris del Futbol Sala Montbui, in-

cloent-hi alguns dels pioners que 
van començar a escriure la histò-
ria d’aquest club.

Al migdia es va celebrar un 
dinar popular, ubicat en una zo-
na d’aparcament annexa a Mont-
aQua, i ja a la tarda es va donar 
pas a alguns dels plats forts de 
la jornada, amb la presència dels 
equips aleví i infantil del Futbol 
Club Barcelona.

Les autoritats locals, encapça-
lades per l’alcalde Schummi Juárez 
i per la regidora d’Esports Isabel 
Guerrero, van presidir l’acte proto-
col·lari de commemoració del 20è 
aniversari, amb diferents homenat-
ges a les persones que han dirigit 
el club fins avui dia, en què Xavi 
Fitó és l’encarregat de dirigir l’en-
titat.

Va finalitzar la jornada amb un 
partit de pretemporada entre els 
equips sèniors del FS Montbui i del 
FS Can Titó Vilanova del Camí, dos 
dels conjunts més representatius 
del futbol sala federat anoienc.

Nou centre de bellesa 
dedicat exclusivament a 
cosmètica natural, Essència 
Alquímica

IGUALADA

El passat divendres 6 de setem-
bre va tenir lloc la inaugura-

ció d’un nou espai dedicat a la 
cosmètica natural, un centre de 
bellesa i benestar i botiga ubicada 
a la Rambla General Vives, Essèn-
cia Alquímica.

Aquest nou espai, aposta per 
un concepte de bellesa diferent, 
utilitzant i venent només produc-
tes 100% saludables, productes 
naturals d’origen vegetal com 
olis essencials, olis vegetals, flors, 
extractes de plantes i altres in-
gredients d’origen mineral, com 
l’aigua, la sal marina, etc.

La seva filosofia diu “cuidar-se 
vol dir un compromís cap a no-
saltres mateixos, però també cap 
al nostre entorn”. I és que en un 
temps en el qual tothom pren 
més consciència de la necessitat 
de portar una alimentació salu-
dable, ecològica i sostenible ens 

hem d’obrir a nous hàbits de con-
sum i pensar que no únicament el 
que mengem és el que ens afec-
ta, sinó que els productes estètics 
també alimenten a través de la 
nostra pell.

Les principals marques que 
treballen són Alquimia, basada 
en l’aromateràpia; Vagheggi, en 
la fitoteràpia; Orly, especialitzada 
en esmalt d’ungles vegà, i Carme-
lita, en pasta de caramel per a la 
depilació. En aparatologia treba-
llen amb Lipoled, un tractament 
basat en la fototeràpia.

Els productes cosmètics natu-
rals tenen grans avantatges, es-
tan lliures de parabens, sulfats 
químics o derivats del petroli; 
són crueltyfree, no s’experimenta 
amb animals, i respecten el me-
di ambient. A més d’aportar una 
millora estètica, també ajuden al 
benestar físic i emocional.

Celebrada la Festa Major de la Mallola
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

El cap de setmana passat, el nucli 
montbuienc de la Mallola va 

celebrar la seva Festa Major. Com 
és habitual, els propietaris d’aques-
ta urbanització van encarregar-se 
d’organitzar les activitats, que van 
començar dissabte amb esmorzar i 
xocolatada, preàmbul de tota una 
jornada de preparació de l’enllu-
menat i de l’espai festiu, com sem-
pre ubicat a la plaça de l’Alzina.

Al vespre va començar la festa 
amb l’encesa de llums de l’espai 
festiu i amb la preparació d’una 
barbacoa. La lectura del pregó i 
el sopar de germanor va comple-
tar-se amb el ja habitual Concurs 
de Postres de la Mallola, i el cor-

responent lliurament de premis. 
Va cloure la primera jornada de 
festa un animat concert del grup 
de versions tarragoní “Cool Fiction 
Band”. 

L’endemà diumenge va comen-
çar amb una Cursa d’Orientació 

per a petits i grans al voltant de 
la urbanització. Cap al migdia es 
va poder veure una exposició-ex-
hibició de fruites i hortalisses de 
varietat tradicional, a càrrec de 
l’Associació Agroecològica Can 
Mercaderet.

Ja a la tarda, el Dinar de Festa 
Major enguany va comptar amb 
la presència de diversos represen-
tants de l’equip de govern muni-
cipal. El dinar va consistir en una 
paella de pisana, a càrrec de Can 
Mercaderet, i també es va poder 
escollir pollastre a l’ast. Les activi-
tats de sobretaula del diumenge 
van cloure amb l’actuació del grup 
d’arts escèniques i d’animació in-
fantil “Can Cantem”.

El Club Bàsquet Igualada, per primera 
vegada present a l’ofrena floral a Rafael 
Casanova a Barcelona

Ahir dimecres 11 de setem-
bre, al matí, una represen-

tació del Club Bàsquet Igualada 
va  participar a l’ofrena floral 

al monument de Rafael Casano-
va a Barcelona, en motiu de l’11 
de setembre, Diada Nacional de 
Catalunya.

El president del CBI Jordi Bal-
sells, la vicepresidenta Neus del 
Rio, varis membres de la junta di-
rectiva, jugadors i tècnics, acom-
panyats per l’Alcalde d’Igualada 
Marc Castells,  van estar presents 
en aquest homenatge a Rafael Ca-
sanova, conseller en cap de Barce-
lona que va ser una figura clau en 
la resistència al setge de Barcelona 
els anys 1713 i 1714.

Aquest acte ha estat un dels 
programats pel club en motiu de 
l’11 de setembre. El cap de setma-
na passat es va organitzat el Tor-
neig Diada Nacional de Catalunya 
a Les Comes, que es va emportar el 
BFV-BMV Viladecans i on el primer 
equip femení, l’Anytime Fitness 
CBI va quedar segon. 
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Els “millennials” seran sense-sostre quan es jubilin?
La generació Y tindrà molts problemes per fer front al cost de l’habitatge amb una pensió derivada  
de la precarietat laboral

Els millennials seran sense-sotre 
quan es jubilin? Cobraran la 

pensió? “Avui, el 2019, les edats 
dels integrants de la generació 
Y, els nascuts entre el 1984 i el 
1995, oscil·len entre els 24 i els 
35 anys. La majoria tenen con-
tractes de treball precaris o són 
autònoms i les seves remunera-
cions són reduïdes, la qual cosa 
suposa un baix nivell de consum 
i un baix nivell de cotització a la 
Seguretat Social, cosa que inci-
deix en el PIB i en les pensions 
presents”, detalla l’economista 
i professor de l’IQS, Santiago 
Niño-Becerra. Amb els preus dels 
lloguers pels núvols, impossibi-
litat de contractar hipoteques i 
una perspectiva laboral inesta-
ble, quan aquesta generació es 
jubili, podrà permetre’s pagar 
l’habitatge?

Lloguers a l’alça i sense 
pla de pensions

Barcelona és la ciutat més cara 
de tot l’Estat per llogar-hi una ha-
bitació, amb una mitjana de 491 
euros al mes, segons Fotocasa. La 
mitjana espanyola baixa fins als 
309 euros mensuals, deixant Cata-
lunya com el territori més car de 
tot l’Estat. Els catalans destinen 
el 49,2% de la seva nòmina al pa-
gament del lloguer. Els preus de 
l’habitatge no paren de pujar i, 
segons el Col·legi de Registradors 
de la Propietat, Mercantils i Béns 

Mobles d’Espanya, des del mínim 
del 2014, el preu dels immobles 
acumula cinc anys de pujades amb 
un augment total del 36,2%.

Fabregat: “Els mil· lennis-
tes que es jubilin potser hauran 
d’anar a viure a 100 quilòmetres 
de la ciutat per tenir un lloguer 
decent”

Pel que fa a la compra d’ha-
bitatge, segons les dades de 
l’INE, actualment el perfil mitjà 
del sol·licitant d’una hipoteca és 
una persona d’uns 38 anys amb 
uns ingressos mensuals pròxims 
als 1.800 euros, un perfil bastant 
allunyat del jove mileurista.

A aquestes xifres s’ha d’afegir 
el fet que la meitat dels espanyols 
confessa que no han pres mesu-
res per afrontar la seva jubilació, 
però el 77% afirma estar preocu-
pat per quan arribi el moment, se-
gons subratlla la Guia del mercat 
laboral 2019 publicada per Hays. 
La seva directora comercial, Noelia 
de Lucas, ho vincula amb el fet que 
el nivell d’estalvi de les famílies de 
l’Estat espanyol “està en mínims” 
des del 2005 per la inversió en l’ha-
bitatge i l’increment del consum. 
Però 14 anys donen per molt i la 
crisi ha rebaixat de manera subs-
tancial el poder adquisitiu de la 

població, al mateix temps que els 
preus de l’habitatge continuen a 
l’alça.

La piràmide poblacional 
dels babyboomers

Sense capacitat d’estalvi, ni 
capacitat per adquirir un pis, “els 
mil·lennistes que es jubilin potser 
hauran d’anar a viure a 100 qui-
lòmetres de la ciutat per tenir un 
lloguer decent”, rebla el professor 
del Departament d’Economia, Fi-
nances i Comptabilitat d’Esade i 
expert en pensions, Jordi Fabregat.

Fabregat: “Cal apostar per sec-
tors que aportin valor afegit amb 
salaris alts per salvar les pensions 
dels millennials”

Fins al 2050 es jubilaran els 
babyboomers --els pares dels mi-
llennials-- i aquest serà un perí-
ode complicat si s’observa la pi-
ràmide poblacional espanyola. 
Actualment, aproximadament 
el 15% dels habitants tenen en-
tre 0 i 16 anys i un altre 15% 
en té més de 65, el 70% restant 
es troba enmig. Així, de cara al 
2045, els jubilats seran un 30% 
de la població i la capa de po-
blació en edat de treballar seran 
un 55% i aquesta proporció no 
es pot mantenir. “No hi haurà 
prou gent treballant per pagar 
les pensions dels babyboomers”, 
diu el professor d’Esade.

Es podran pagar les pensi-
ons dels millennials? “Tindrem 
un problema brutal fins a l’any 
2050, però quan tots els de la ge-
neració X morin la situació canvi-
arà molt. Tindrem problemàtica 
l’any 2070?”. Segurament no hi 
haurà tants jubilats. Les projec-
cions a l’Estat espanyol vaticinen 
que fins al 2050 hi haurà un man-
teniment de la població en els 
47 milions de persones, no hi ha 
previsions de grans increments. 
Però el que necessitem és més 
natalitat i immigració. Dins de 
60 anys l’estructura poblacional 
serà diferent, amb molts menys 
jubilats.

Pensions sostenibles
Un dels temes claus per supor-

tar les pensions dels mil·lennistes 
serà o bé la quantitat de gent tre-
ballant o la productivitat. “Si hi 
ha menys gent treballant però són 
més productius, es generarà més 
riquesa, però ara ens costa pensar 
en com seran les feines del futur i, 
per tant, com creixerà l’economia”. 
Segons el professor d’Esade, “cal 

apostar per sectors que aportin va-
lor afegit amb salaris alts per salvar 
les pensions dels millennials”, com 
ara biotecnologia, ciberseguretat, 
informàtica, etc. Els cambrers no 
poden ser el pal de paller de l’eco-
nomia.

L’altre factor important, pel 
que fa a la sostenibilitat de les 
pensions, és la taxa de substitució, 
és a dir, el quocient entre el darrer 
salari i la primera pensió: “A Es-
panya --i a Grècia-- és del 80% en 
salaris mitjans, mentre que a la res-
ta d’Europa és dels 55%”. Això ha 
provocat que la població no tingui 
hàbit d’estalviar per a la jubilació, 
mentre que en molts altres països 
ja compten amb sistemes i cultura 
d’estalvi de cara a la jubilació.

Estalviar per a la jubilació
Segons els portaveus d’Esade 

i Hays, cal plantejar-se estratègi-
es d’estalvi econòmic per comple-
mentar les pensions públiques. El 
problema, però, és que els salaris 
actuals no donen per estalviar. De 
Lucas sosté que si els mil·lennistes 
no prenen mesures per a la seva 
jubilació és precisament “a causa 
del salari mileurista, a no poder 
emancipar-se i a destinar diners a 
intentar guanyar qualitat de vida”. 
A més, recorda que durant la crisi 
“hem dedicat quasi la totalitat del 
salari a pagar l’habitatge” i que 
actualment “estem en el nivell més 
baix d’estalvi des del 2015”.

“El drama és que el jovent no 
té capacitat d’estalvi i, a més, els 
ingressos de la Seguretat Social són 
febles, perquè els salaris que en-
tren són més baixos que els que 
surten, el país no es pot permetre 
tenir salaris tan baixos”, rebla Fa-
bregat.

Niño-Becerra: “Els millennials 
saben administrar els recursos que 
tenen a cada moment, la qual cosa 
els confereix una perspectiva molt 
clara respecte al futur”

Començar a estalviar als 35 
anys ja pot ser suficient per com-
plementar la pensió que tindrem 
en el futur. “A dates actuals caldria 
estalviar 5.000 euros a l’any, uns 
400 euros al mes”, diu Fabregat, 
tenint en compte que actualment 
la pensió mitja de jubilació és de 
1.000 euros i les més baixes arriben 
a ser de 400 euros.

Generació amb 
esperança?

Niño-Becerra creu que els mil-
lennistes podran adaptar-se: “Es 
diu que cada generació neix amb 
les característiques que al llarg 
de la seva vida necessitarà. Si ai-
xò és cert, la Generació Y, de les 
característiques amb què va néi-
xer destaquen dues: el realisme i 
l’adaptabilitat, és a dir, mai pro-
testen ni s’enfronten, assumeixen 
i tracten de complir amb l’ordenat 
o encarregat. Els millennials són, 
en la seva majoria, hiperrealistes i 
s’adapten a allò que suceeix al seu 
voltant. És a dir, gasten quan tenen 
o obtenen, i demanen quan saben 
que aconseguiran. En definitiva: 
saben administrar els recursos que 
tenen a cada moment, la qual cosa 
els confereix una perspectiva molt 
clara respecte al futur”. I aquestes 
qualitats les adaptaran a la seva 
futura jubilació.

Aiats Agustí i Marta Escobar 
Martí / AMIC - AMIC - Redacció 



13MIRANT ENDAVANT12 de setembre de 2019

Masquefa rememora els seus orígens vitícoles 
en una nova edició de la Festa del Raïm

MASQUEFA

Els dies 14 i 15 de setembre Mas-
quefa acollirà, al llarg de tot 

un cap de setmana, exposicions, 
tallers, concerts, mostres d’oficis, 
concursos, degustacions i activitats 
infantils per homenatjar el món de 
la vinya i el camp. 

Aquest mes de setembre Mas-
quefa tornarà a reviure els seus 
orígens relacionats amb la vinya, 
el camp i els productes de la terra 
a través d’una nova edició de la 
Festa del Raïm; una festivitat de 
caire popular organitzada anual-
ment per l’Ajuntament de Mas-
quefa --amb el suport de la Dipu-
tació de Barcelona i de Masquefa 
Comerç-- i que any rere any suma 
nous adeptes i nous públics dele-
rosos de descobrir quin és el vincle 
que uneix la vila amb el món de la 
viticultura. 

Enguany, la Festa del Raïm se 
celebrarà al llarg de tot el cap de 
setmana del 14 i 15 de setembre i 
oferirà als assistents un ampli ven-
tall de propostes de caire lúdic i 
tradicional per a tots els públics. 

Carles Mernissi, regidor de 
Cultura i de Promoció Econòmi-
ca, convida els veïns a participar 
activament de la festivitat i recor-
da que “la Festa del Raïm és una 
magnífica oportunitat per a seguir 
aprofundint i divulgant la histò-
ria i la idiosincràsia pròpies de la 
nostra vila a través de grans esde-
veniments populars que atrauen 
persones vingudes d’arreu del ter-
ritori, a més d’esdevenir un espai 
de trobada, diàleg i foment del 
nostre teixit productiu”. En aques-
ta línia, Mernissi agraeix a totes les 
associacions locals que col·laboren 
en l’organització de la festa “la 
seva implicació imprescindible, un 
cop més, per a fer possible l’èxit de 
grans trobades com aquesta”.

La Fira de Tastets de vins i ca-
ves, restauració, embotits i pas-
tisseria serà, de nou, l’encarrega-
da d’obrir un cap de setmana en 
què no hi faltaran propostes com 
exposicions de pintures, dibuixos 
i escultures fetes per artistes lo-
cals; rodes (“norias”) ecològiques, 
demostracions d’elaboració d’ai-
guardents i destil·lats amb una 
fassina, mostres d’oficis, una edi-
ció especial de L’Hora del Conte, 
maquillatge artístic, gastronomia, 
una cercavila de carros i tractors, 
el Concurs de Tastavins, una trepit-
jada popular de raïm i actuacions 
musicals. 

Els Pixafocs i Cagaspurnes 
commemoren el seu 25è 
aniversari 

La Festa del Raïm d’aquest 
2019, a més, comptarà amb un 
convidat d’excepció: els Pixafocs 
i Cagaspurnes Colla de Diables 
de Masquefa, que enguany cele-
bren els seus primers 25 anys de 
vida. Per tot plegat, l’entitat obrirà 

aquesta efemèride tan simbòlica 
a tota la població organitzant, els 
dies 13 i 14 de setembre, diver-
ses activitats com una carretillada 
infantil, una plantada de bèsties, 
una tablada infantil, un correfoc o 
un concert de versions i DJ. 

L’Ajuntament convida els veïns 
a gaudir de la proposta i agraeix a 
totes les entitats col·laboradores la 
seva implicació en el projecte.

DISSABTE DIUMENGE 
14 de setembre 15 de setembre 

Exposició de pintures, dibuixos i escultures fetes per 
artistes locals. 
Casal d'Avis. D'11.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h. 

FIRA DE TASTETS 
DISSABTE A la plm;a Josep M. Vi/a 

s 

14 de setembre De 12.00 a 15.00 h i de 18.00 a 24.00 h 
Vins i caves, restauració, embotits i pastisseria. 

Venda de tiquets (preus populars). 

D'11.00 a 14.00h i de 17.30 a 20.30h aproximadament: 
• Cavallets i roda de fira (noria) ecologics. Viatges gratu'fts 

pels infants.
• Demostració d'elaboració d'aiguardents i destiHats amb 

una fassina. Amb degustació pel públic. A carrec del Punt 
Taronja.

• Mostra d'oficis.

D'11.30 a 13.30h Hora del conte teatralitzat amb La Petra "El 
Ra'im inquiet", gimcana d'activitats i globoflexia a carrec de 
Maria Coll. 

De 12.00 a 14.00h i de 17.30 a 19.30h: 
• Maquillatge artístic per a infants amb tematica de

la vinya i el ra'im.
• Fondue de xocolata amb raim a carrec de

Masquefa Comer�.

18.30h Cercavila de carros i tractors a carrec 
d'Antonio Malet. Sortida des de La Fabrica 
Rogelio Rojo (veure recorregut a la part d�I 
darrera del programa). 

19.00h Sala d'Actes de l'Alzinar. Tradicional 
Concurs de Tastavins. lnscripcions en horari 
de tarda a les oficines de l'Alzinar. A carrec de 
L'Alzinar, Societat Recreativa i Cultural. 

Q u 

19.30h Trepitjada popular. 

20.45h Actuació de música en directe a carrec 
de Pepper and Soul. 

22.45h Actuació de música en directe a carrec 
de Dos pájaros a tiro. 

DIUMENGE 
15 de setembre 

18.00h Concert "Used to be Duke" a carrec de 
The Swing Cats (Msbé19) 
A la Sala Polivalent de La Fabrica Rogelio Rojo. 

PIXAFOCS I CAGASPURNES COLLA DE DIABLES DE MASQUEFA 
Organitza: Pixafocs i Cagaspurnes Colla de Diables de Masque/a 

Divendres 13 de setembre 
21.00h A la pla�a de la Vila (Ajuntament). Carretillada infantil 
acompanyada deis tabalers infantils i el grup de joves de 

malabars. 

Dissabte 14 de setembre 
D'11.00 a 13.00h A la pla�a Josep M. Vila. 

Plantada de besties i paradeta. 

De 20.00 a 21.00h A la pla�a de 
l'Ajuntament. Tabalada infantil, antics 

tabalers i tabalers de les colles 
convidad es. 

22.00h A l'Ajuntament. Correfoc. 
El recorregut s'informara en el programa 

específic del 25e aniversari deis Pixafocs i 
Cagaspurnes Colla de Diables de 

Masquefa. 

01.00 a 04.00h Al pati de la Rogelio Rojo. 
Concert de versions i DJ. 

14 i 1 5 de setembre

♦ AJUNTAMENT DE LAVILA DE MASQUE FA 2019 • Diputació
Barcelona

�asquefa 
(!)mer9 
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LA POBLA DE CLARAMUNT

La Pobla de Claramunt comme-
morarà, el diumenge 15 de 

setembre, els 675 anys de la Carta 
de població del municipi. L’acte 
està inclòs dins de la programa-
ció de l’Agenda Cultural i tindrà 
lloc a 2/4 d’1 del migdia a la plaça 
de les Tres Fonts. La commemo-
ració consistirà en la descoberta 
d’una placa i en l’explicació dels 
fets històrics, a càrrec de la contis-
ta Clara Gabaldà. El 15 de setem-
bre de 1344 el vescomte Hug i la 
seva mare Beatriu van signar la 
Carta de població de la Pobla de 
Claramunt, devastada per una 
gran riuada. Jaime Ferrer, Jaume 
Ventallols, Jaume Dolçet o Bona-
nat, Pere Català i Ramon Mercer, 
en representació dels poblatans i 
poblatanes afectats per l’aiguat, 

van solemnitzar l’acte al castell de 
Cardona.

Després d’aquesta commemo-
ració, a 2/4 de 2 del migdia a la 
Sala Municipal d’Exposicions, s’in-
augurarà la mostra d’olis i aqua-

rel·les de Josep Díaz, amb el títol 
“Tinc de la Pobla el record...”. La 
mostra es podrà visitar fins al 28 
de setembre, de dimarts a dissab-
te, de les 6 de la tarda a les 8 del 
vespre. 

Procés per a sol·licitar les 
beques de transport per als 
joves estudiants 
CAPELLADES

Les persones  dest inatàr ies 
d’aquesta convocatòria tornen a 

ser els joves de 18 a 25 anys que es 
desplacen fora de Capellades per 
cursar estudis acadèmics no oferts 
al municipi durant el 2019/2020 
– batxillerats específics, cicles for-
matius de grau mig i grau superior 
i graus universitaris-.

A les bases –publicades a la pà-
gina web capellades.cat es pot tro-

bar els criteris de valoració per a la 
resolució de cada sol·licitud. L’any 
passat es va començar a oferir 
aquestes beques i es van presentar 
10 sol·licituds, de les quals se’n van 
poder beneficiar 9 joves.

Per a més informació, us podeu 
adreçar als Serveis Educatius de 
l’Ajuntament de Capellades, envi-
ant un correu a xausfj@capellades.
cat o trucant al número de telèfon: 
93.801.10.01.

Una xerrada per a promoure 
hàbits sexoafectius 
saludables
PIERA

Dispiera s’ha adherit al de 
pla de promoció d’hàbits de 

salut i sexoafectius saludables 
promogut des de la federació 
DINCAT. Es tracta d’un projecte 
destinat a joves a partir de 16 
anys i adults amb discapacitat 
intel·lectual i amb necessitat de 
suport intermitent i limitat. En 
el marc d’aquest pla, el proper 
14 de setembre l’entitat oferirà 
una xerrada-taller per a promou-
re hàbits sexoafectius saludables 
que anirà a càrrec de la psicòlo-
ga, sexòloga i terapeuta de pare-
lles i família, Gemma Deulofeu.

L’objectiu és que sigui una acti-
vitat interactiva durant la qual les 
persones participants puguin plan-
tejar els seus dubtes sobre diversos 
aspectes relacionats amb gaudir la 
sexualitat de manera sana i salu-
dable. Les places estan limitades a 
un màxim de 12 participants. Les 
persones interessades poden de-
manar més informació o reservar 
plaça enviant un correu electrò-
nic a l’adreça dispiera@gmail.com 
o trucant al telèfon 686 721 155 
(Montse Comas). La xerrada-taller 
serà gratuïta i es farà el 14 de se-
tembre de 12 a 14 hores a la sala 
d’actes de la Biblioteca de Piera.

Arriba el FES-TAPA!, una nova proposta 
gastronòmica
PIERA

L’Ajuntament posa en marxa la 
1a edició del FES-TAPA!, una 

nova proposta gastronòmica vincu-
lada al Pieradegusta que vol pro-
mocionar els establiments locals 
que treballen en l’àmbit de la res-
tauració. Fins 20 de setembre se 
celebrarà aquesta iniciativa que 
permetrà als pierencs i pierenques 
degustar diferents tapes a un preu 
simbòlic. 

Els establiments participants 
són els següents: El racó de la Noa 
(C/ Piereta, 47), Bar Foment (C/ de 
la Plaça, 19), Pastisseria Carreño 
(C/ Sant Cristòfol, 21), Cal Xurrer 
(Ctra. del Bedorc, davant del CAP), 
Como en casa (c/ Sant Cristòfol, 

58), Lo necesito (c/ 11 de setembre, 
34, baixos), Cafè de la vila (c/ de 
la Plaça, 21), JM Pastisser (c/ Sant 
Cristòfol, 31), Bar El Pinxu (c/ Cer-
vantes, 8), Queviures bé (c/ de la 
Font, 6, Sant Jaume Sesoliveres), 
Restaurant el Buda de Can Bou (c/ 
de la Plaça, 12).

Les persones que hi participin 
tindran al seu abast una butlleta 
com la que s’adjunta, la qual hau-
ran de segellar als bars i/o restau-
rants en els quals demanin la seva 
tapa. El dissabte 21 de setembre, 
en el marc de la mostra gastro-
nòmica Pieradegusta, tots aquells 
visitants que hagin aconseguit més 
de 8 segells podran recollir un ob-
sequi en el punt d’informació.

Concert de jazz al castell de Claramunt
LA POBLA DE CLARAMUNT

Per al dissabte 14 de setembre, 
a les 10 del vespre a la Sala 

Gran del Castell de Claramunt, 
s’ha programat un concert de 
jazz amb el grup Daybreak Quar-
tet. Aquesta audició forma part 
del Cicle de Música als Castells 
que promou la Fundació Castells 
Culturals de Catalunya. El preu 
de les entrades serà de 4 euros, 
que es podran comprar el mateix 
dia a la taquilla. Es disposarà 
d’un servei d’autobús per pujar 
fins a la fortalesa que sortirà a par-

tir de les 8 del vespre des de la 
plaça de l’Ajuntament.

El grup Daybreak Quartet el 
formen Jaume Sanchís, al saxo; Xa-
vier Monge, al piano; Roger Gutié-
rrez, a la bateria, i Ignasi González, 
al contrabaix. Són quatre músics 
de jazz d’un llarg recorregut pro-
fessional i que porten anys tocant 
junts. Els seus concerts ofereixen 
un repertori divers, sempre en 
l’àmbit del jazz, que va des dels 
estàndards més coneguts fins a 
tributs a Miles, Coltrane, Monk o 
Elligton. Aquest quartet fa entrar 

l’oient en una atmosfera càlida, 
íntima i sofisticada.

Enguany, i com a novetat, els i 
les assistents podran degustar una 
copa de vi mentre escolten jazz. 
La sala Gran de la fortalesa estarà 
ambientada per a l’ocasió.

Totes aquestes activitats s’or-
ganitzen des de la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament i s’in-
clouen dins de la programació 
de l’Agenda Cultural, que ha co-
mençat aquest mes de setembre 
i que s’allargarà a l’octubre i al 
novembre. 

Autor: Andreu Miquel

La Pobla commemora els 675 anys de la 
Carta de poblacióXerrada i caminada per 

recollir fons per a la lluita 
contra el càncer

LA POBLA DE CLARAMUNT

La Pobla de Claramunt se suma, 
un any més, a la lluita contra el 

càncer. Des de la secció local de 
l’Associació Espanyola Contra el 
Càncer, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, s’organitzen dues 
activitats: una xerrada, el diven-
dres 13 de setembre, i una camina-
da, el dissabte 14 de setembre.

La xerrada tindrà lloc a les 7 
de la tarda al Teatre Jardí amb el 
títol “La gestió de les emocions”. 
Anirà a càrrec de Marc Clemente, 
psicooncòleg de l’Associació Es-
panyola Contra el Càncer-Catalu-
nya Contra el Càncer. Tot seguit, 

Carolina Antequera, treballadora 
social, i Èlia Gabarró, coordina-
dora comarcal a l’Anoia, explica-
ran diferents aspectes per donar a 
conèixer l’entitat.

Les persones que vulguin par-
ticipar a la caminada del dissabte, 
que tindrà una durada d’unes du-
es hores, hauran de ser a 2/4 de 
9 del matí a la plaça de l’Ajunta-
ment. La inscripció per participar-hi 
es farà el mateix dia i és gratuïta. 
En aquesta mateixa plaça, de les 
10 del matí a les 12 del migdia, hi 
haurà un esmorzar solidari que tin-
drà un preu de 5 euros. També se 
sortejarà una panera. 

Cursos de l'Escola Ara pel curs 2019-2020

Matrícula oberta

Escola de teràpies manuals i naturals
C. Cardenal Vives, 1, 1r 2a - 08700 Igualada
Tel. 605 61 76 14 - www.araterapia.com

MASSATGE - REFLEXOTERÀPIA 
QUIROPRÀXIA - KINESIOLOGIA 

FLORS DE BACH - GESTALT

Celebració de la Verge de Guadalupe
VILANOVA DEL CAMÍ

La Unión Cultural Extremeña 
Anoia celebra aquest mes de 

setembre dues festes importants 
per a la comunitat extremenya: el 
Dia d’Extremadura, el passat 8 de 
setembre, i les festes en honor a 
la Verge de Guadalupe, diumenge 
vinent, dia 15.

Aquesta festa es farà a la seu 
social de la UCE Anoia, que s’obri-
rà a les 10.00 h amb un esmor-
zar amb cafè amb llet o xocolata 
amb “migas” i sardines. I tot seguit 

s’iniciarà la processó de la imatge 
de la Verge, que passarà pels car-
rers Antoni Gaudí, Cervantes, avin-
guda Montserrat i Roser. Els cors 
i danses de l’entitat, que lluiran 
els tradicionals vestits regionals, 
acompanyaran la Verge durant 
el recorregut, al final del qual es 
deixaran volar coloms i s’encendrà 
una traca en honor a la patrona 
d’Extremadura.

Al migdia se celebrarà la missa, 
cantada pels cors de l’entitat “El 
sentir de una tierra”, que a les 13.00 

h oferirà una actuació al públic as-
sistent. El dinar començarà a les 
14.30 h i enguany ofereix un menú 
amb paella, amanida, pa, vi o re-
fresc i síndria. El tiquet es pot com-
prar a la mateixa entitat, al preu de 
12 euros. Els socis pagaran 10 euros.

La sobretaula musical anirà a 
càrrec de la Rondalla Els Trobadors 
de l’Anoia i del grup de playback 
de l’entitat Teatro 60.

La festa es tancarà cap a les 7 
de la tarda amb una degustació de 
gaspatxo extremeny.

Missa pels màrtirs del període 1936-39
IGUALADA

Dimarts vinent, dia 17 de setem-
bre, a les 8 del vespre se cele-

brarà una missa a la capella del 

Sant Crist de la basílica de Santa 
Maria, coincidint amb l’aniversari 
dels qui foren afusellats davant 
el cementiri de la Pobla de Clara-

munt. Després de l’Eucaristia ens 
aproparem a la cripta, on repo-
sen les despulles de molts d’ells, i 
farem una pregària final.
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Òdena celebrarà diumenge la 9a Fira de la Vinyala
Els restauradors de proximitat, la Confraria de la Vinyala i les associacions convidades oferiran les seves receptes, amb 
més de 1.500 kg de vinyales
Òdena forma part de la Ruta Europea del Cargol, juntament amb Lleida, Bompas, Toulouges, Gràcia (BCN) i Palma de 
Mallorca

ÒDENA

La població d’Òdena acollirà 
aquest diumenge, 15 de setem-

bre, la seva Fira de la Vinyala, un 
certamen que enguany celebra la 
novena edició, i ho fa amb mol-
tes novetats. En total, s’espera que 
els restauradors, la Confraria de La 
Vinyala i l’entitat gastronòmica El 
Cargol Graciós cuinin un total de 
1.500 kg de cargols perquè el visi-
tant els pugui degustar a la matei-
xa fira o bé els pugui adquirir per a 
emportar.

En aquesta edició, la fira torna-
rà a celebrar-se al parc de La Font, 
en lloc de la plaça de l’Ajuntament, 
després de l’èxit de l’any passat i la 
bona valoració del canvi d’ubica-
ció per part de firaires i públic en 
general.

D’altra banda, la fira espera 
un total de 47 expositors, entre 
els quals hi haurà 13 restauradors 
més la Confraria de La Vinyala i 
l’associacio gastronòmica el Cargol 
Graciós, que cuinaran les millors 
receptes amb vinyales. També hi 
haurà desenes de firaires, talleris-
tes i altres expositors. El parc de La 
Font s’omplirà durant tot el matí 
d’experts i aficionats del món dels 
cargols. Els visitants podran gaudir 
d’un matí ple d’activitats i degustar 
multitud de plats elaborats a base 
de vinyales, des de les 10 del ma-
tí fins al migdia. Les degustacions 
podran fer-se allà mateix, en unes 
taules habilitades per a l’ocasió, o 
emportar-se-les en carmanyoles es-
pecials. L’animador Pep Callau serà 
l’encarregat d’amenitzar la jornada 
i animar tothom a gaudir de l’es-
deveniment i els actes que es vagin 
succeint.

Després de la bona experiència 
dels dos darrers anys, i per a evitar 
cues, es tornarà a comprar directa-
ment amb euros als restauradors 
i firaires. Només caldrà bescanviar 
euros per la moneda “vinyalons” 
per adquirir degustacions de les 
receptes de vinyales que cuinaran 
la Confraria de la Vinyala i l’entitat 
gastronòmica convidada “El cargol 
graciós”, del barri de Gràcia de Bar-
celona.

Aquest any es reedita per se-
gona vegada consecutiva el Premi 
“Troba la vinyala esquerrana”. Qui 
trobi una closca que giri al contrari 
de les agulles del rellotge obtindrà 
un premi que consisteix en gaudir 
de tots els sopars de la Confraria de 
La Vinyala durant un any.

En el marc de la mateixa fira se 
celebra també la Festa de la Vere-

ma. A les onze del matí començarà 
la tradicional trepitjada de raïm, a 
càrrec de les pubilles i hereus, i de 
tothom que s’hi vulgui sumar. En 
acabar, els assistents a la demostra-
ció podran tastar el most resultant 
del procés i es sortejarà una bota 
de mistela.

Els odenencs, anoiencs i fo-
rans també podran visitar el mer-
cat de productes artesans alimen-
taris i un mercat del cargol amb 
presència de productors de car-
gols, utensilis emprats en el món 
del cargol (cargoleres, llaunes, 
cassoles...) i altres productes deri-
vats del cargol.

Durant tot el matí es succeiran 
diferents activitats i espectacles al 
parc de La Font. Entre d’altres, i 
com a novetat, hi haurà l’actuació 
musical dels Txalapartaris, uns ins-
truments de percussió del País Basc, 
composats per taulons de fusta, 
de pissarra... que es colpegen amb 
quatre pals. També hi ha previstes 
demostracions d’antigues activitats 
vinculades amb el cargol en gene-
ral, i activitats infantils: inflables, 
activitats gastronòmiques i curses 
infantils de vinyales en què els més 
petits hauran de mostrar les seves 
habilitats per fer caminar les vinya-
les damunt d’una superfície plana, 
estimulant-los amb aigua o altres 
elements.

Ruta Europea del Cargol
La Fira de la Vinyala ha estat in-

closa a la Ruta Europea del Cargol, 
una iniciativa impulsada per dife-
rents associacions gastronòmiques 
relacionades amb el món del car-
gol amb l’objectiu de promocionar 
aquest producte com a aliment de 
la cuina tradicional. 

Així, el passat mes de juny, 
l’Aplec del Cargol (Lleida), Car-
gol Graciós (Barcelona), Team 
Cargols (Toluges), Prat de Cati 
(Mallorca), Confraria Bompasen-
ca de la Carbassa i el Cargol (Py-
rénées-Orientales) i la Confraria 
de la Vinyala (Fira de la Vinyala, 
Òdena) signaven un acord de col-
laboració a través del qual aques-
tes entitats es comprometien a 
crear i fomentar la Ruta Euro-
pea del Cargol, un itinerari pels 
pobles i ciutats que acullen fires 
gastronòmiques amb el cargol 
com a protagonista. Cada any, 
una ciutat de l’itinerari serà l’am-
baixadora de la ruta i li perto-
carà fer el relleu a l’any següent 
a un altre poble de la ruta, al 
qual li farà entrega del “Plan-

xot”, un tòtem per a exposar en 
el municipi durant tot l’any i que 
reconeix el poble ambaixador.

Així, aquest any, Òdena rebrà 
de la mà dels francesos de Toluges, 
el Planxot que haurà de custodiar 
tot l’any fins la Fira de la Vinyala 
del 2020, quan serà poble ambai-
xador.

Associacions cargolaires 
convidades

L’entitat francesa “Team Car-
gols”(Perpinyà), “El Cargol Graci-
ós” del barri de Gràcia de Barce-
lona i la Fecoll-L’Aplec del Cargol 
(Lleida) estaran presents a la fira 
com a convidats especials de La 
Confraria de La Vinyala. Totes les 
entitats formaran part del jurat i 
el Cargol Graciós farà fins i tot una 
recepta amb vinyales.

Premis Vinyala d’Òdena
A les 12 h hi haurà el reco-

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

Hi haurà un premi a la millor 
tapa segons el jurat format per 
membres de la Confraria de la Vi-
nyala, Team Cargols de Perpinyà i 
el Cargol Graciós del barri de Grà-
cia de Barcelona. I el Premi a la 
millor tapa segons votació popular.

Un total de 47 expositors
Hi haurà un total de 47 expo-

sitors, dels quals 13 són restaura-
dors mé sla Confraria de la Vinyala 
i l’associació cargolaire convidada, 
El Cargol Graciós. Els restauradors 
que hi participen amb un estand 
oferint els seus plats són: Restau-
rant Scorpia, Restaurant Canaletes, 
Restaurant Samuntà, Restaurant 
ca l’Andorrà, Bar Jordi, Restaurant 
cal Taribó, Restaurant l’Escorxador, 
Restaurant El Racó del Traginer, 
Restaurant Carpi, Restaurant Cas-
tell de Rubió, Rostisseria les Comes 
i “Xiringuito” de la Mar.

Les degustacions de vins ani-
ran a càrrec del Celler Grau i Grau, 
Igualavins, Celler Figueres, Caves 
Bohigas i Cervesa artesana Els Mi-
nairons. I com a expositor de de-
gustacions d’alimentació artesana 
hi haurà Làctics La Tossa (format-
ges).

També hi haurà expositors 
d’oficis amb els cargols com a pro-
tagonistes, els expositors d’artesa-

nia amb cargols i altres expositors 
locals de caire més general.

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

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

-  Operaris sector metall amb carnet de pont grua i 
carretilla.

-  Manipuladores d’alimentació per Sant Guim de 
Freixenet. 

-  Electromecànic sector paper.

- Soldadors. 

-  Rebobinadors – ajudants per empresa de paper 
situada a Piera. 

-  Operaris d’arts gràfiques amb experiència en 
impressió, guillotina, enquadernació, rotatives, 
engomadores, maquines alçadores ...de la zona 
de l’Anoia. Experiència en el sector. Disponibilitat 
horària per fer torns. 

-  Netejadores per serveis de dies puntuals, 
substitucions per la zona d’Igualada i Piera. 

Seleccionem els següents perfils per a 
diferents empreses de les comarques de 

l’Anoia, Baix Llobregat i Alt Penedès: 
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El Dia Internacional de la Gent Gran a 
l’Anoia celebra una dècada de trobades 
relacionades amb la cultura de l’envelliment
Aquest any la trobada es farà al Casal Cívic Igualada - Casal del Passeig 
i tractarà de la diversitat en la vellesa
Les activitats compten amb el suport del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i Diputació de 
Barcelona i estan organitzades pel Consell Comarcal de l’Anoia 

Dijous 26 de setembre tindrà lloc 
al Casal Cívic Igualada - Casal 

del Passeig la 10ª celebració anual 
del Dia Internacional de la Gent 
Gran a l’Anoia, coincidint amb el 
10è aniversari de la constitució del 
Consell de la Gent Gran de l’Anoia. 

Per l’ocasió s’ha programat una 
jornada que comporta un gir im-
portant al que s’havia organitzat 
en les darreres edicions. Aquesta 
vegada, fruit de la diversitat que 
compta l’etapa vital de la vellesa 
s’ha volgut organitzar una jornada 
on quedi palesa aquesta diversitat 
i on totes les persones grans pu-
guin sentir-se identificades. Una 
proposta de jornada atractiva, 
actual i que cerca la participació 
de totes les persones que vulguin 
aprendre, conèixer i compartir. Ai-
xí, si fins ara la celebració del Dia 
Internacional de la Gent Gran es-
tava adreçat únicament a persones 
grans, en aquesta edició també vol 
incloure als professionals, càrrecs 
electes i altres persones interessa-
des que vulguin aprendre sobre la 
cultura de l’envelliment. 

L’agenda d’actes es farà al llarg 
del dia, amb pausa per dinar, al 
Casal Cívic Igualada - Casal del Pas-
seig. La jornada del proper 26 de 
setembre començarà a les 9 del 
matí amb l’obertura de portes i les 
acreditacions d’assistents i parti-
cipants. La Benvinguda institucio-
nal serà a un quart de 10 del matí 
i al cap d’un quart d’hora, a dos 
quarts de deu, tindrà lloc la po-
nència “Vellesa: temps de perdre, 

temps de guanyar” de la mà de la 
Dra. Ana Gimeno-Bayón, psicote-
rapeuta, formadora i recentment 
retirada de la vida laboral. Més 
tard, a dos quarts d’onze es farà 
una pausa per al cafè i a les 11 
s’iniciarà la Taula rodona amb el 
títol “Moments: Temps de dones”, 
on es proposarà un diàleg inter-
generacional, conduït per Víctor 
Sastre i on també es projectarà el 
vídeo amb el mateix nom. 

A un quart i cinc minuts d’1 
hi ha programada l’exposició de 
bones pràctiques de la comarca 
en l’acte “Experiències exprès”, el 
qual portarà l’agenda d’actes a la 
pausa per dinar, el qual anirà a càr-
rec de cada persona.

Les activitats de la tarda abor-
daran, principalment, el tema de 
la vellesa vinculada amb la diver-

sitat funcional i cultural. Es co-
mençarà amb el passi de l’obra 
de teatre Romeu i Julieta, a càr-
rec d’un grup de persones grans 
amb discapacitat intel·lectual de 
la Fundació Privada Àuria. A un 
quart de 5, persones de diferents 
orígens explicaran què significa 
i com s’envelleix en la seva cul-
tura durant l’acte “Envellir sense 
fronteres” i a dos quarts de sis, es 
clausurarà la celebració amb un 
tast de sabors del món, que dona-
rà el punt final a aquesta edició 
del Dia Internacional de la Gent 
Gran a l’Anoia.

La diada, a més de commemo-
rar el Dia Internacional de la Gent 
Gran, vol ser una jornada cultural, 
festiva i reivindicativa on les perso-
nes grans siguin per un dia verita-
bles protagonistes, reconeixent el 
seu valor en la societat. 

La jornada compta amb el su-
port del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Ge-
neralitat de Catalunya i Diputació 
de Barcelona, i està organitzada 
pel Consell Comarcal de l’Anoia. El 
Consell Comarcal agraeix especi-
alment la col·laboració del Consell 
de la Gent Gran de l’Anoia, Fun-
dació Privada Àuria, IES Pere Vives 
Vich i del Casal Cívic Igualada - Ca-
sal del Passeig.

Totes les persones interessades 
a participar en la jornada que re-
alitzi la inscripció on-line que tro-
bareu a la pàgina web del Consell 
Comarcal de l’Anoia o bé, per telè-
fon al 938051585 (extensió 1).

Dissabte, Vilanova d’Espoia serà epicentre 
de les Jornades Internacionals Folklòriques 
de Catalunya 
Del 6 al 15 de setembre, una quinzena de poblacions acullen més 
de 150 artistes i participants en les 47es Jornades Internacionals 
Folklòriques (JIF) de Catalunya
LA TORRE DE CLARAMUNT

El dissabte 14 de setembre, el 
nucli de Vilanova d’Espoia, a 

la Torre de Claramunt, agafarà 
el relleu del lema “La dansa dels 
pobles pel nostre poble”, en el 
marc de les 47es Jornades Inter-
nacionals Folklòriques de Catalu-
nya, i acollirà una de les dates del 
calendari que des del passat dia 
6 i fins al proper 15 de setembre 
abracen la nova edició de les JIF 
- Catalunya en una quinzena de 
poblacions catalanes.

A partir de les 6 de la tarda es 
podrà gaudir de la cercavila dels 
gegants i grup de caramelles de 
Vilanova d’Espoia pels carrers de 
la vila, i a partir de les 7 les en-
titats participants oferiran balls 
folklòrics a l’Escola Torrescasana. 
La jornada cultural acabarà amb 
l’actuació del ballet folklòric Kru-
jevà, provinent de la República 
de Baixkíria, el qual oferirà balls 
tradicionals de la seva cultura po-
pular.

Les 47es JIC - Catalunya comp-
ten amb un seguiment de més de 
10.000 espectadors al llarg dels 

10 dies de celebració. Enguany 
també hi participen representants 
culturals de Mèxic, amb el ballet 
folklòric de Tamaulipas; el ballet 
Dakar del Senegal; l’ElaiAlai de 
Portugalete, provinents d’Euska-
di, i S’eixam Mallorquí de les Illes 
Balears, junt amb els col·lectius 
tradicionals i folklòrics catalans, 
com són els gegants de Calella, 
els dansaires d’Arenys de Mar, 

l’esbart Nova dansa, el col·lectiu 
Mediterrània Dansa, l’esbart Dan-
saire de Figueres, el grup folklòric 
Músx i l’esbart dansaire de Gra-
nollers.

La celebració s’ha estès aquest 
any, junt amb Vilanova d’Espo-
ia, per les poblacions catalanes 
de Santa Maria de Palautordera, 
Juncosa, Rajadell, Arenys de Mar, 
la Llagosta, Montblanc, Bellpuig, 
Barcelona, Matadepera, Ripoll, 
Gironella, l’Hospitalet de Llobre-
gat, Figueres i Calella, municipi 
on es va celebrar novament l’acte 
inaugural.

Les 47es JIC - Catalunya es-
tan organitzades per l’Associació 
per a la Difusió del Folklore (ADI-
FOLK) i compten amb el suport 
del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, la 
Xarxa de Municipis de la Diputa-
ció de Barcelona, la Diputació de 
Lleida, la Diputació de Tarrago-
na i la Diputació de Girona, junt 
amb la quinzena d’ajuntaments 
que acullen les jornades, mitjans 
de comunicació i empreses.

Nova programació dels 
equipaments cívics de la 
Generalitat 

IGUALADA

Ha sortit ja el programa d’activi-
tats dels equipaments cívics de 

la Generalitat a Igualada, Ludoteca 
Sant Miquel, Casal del Passeig i 
Casal Cívic Montserrat, amb una 
oferta variada i àmplia per a totes 
les edats.

Els infants podem participar a 
les activitats de joc de la Ludoteca 
Sant Miquel i del Casal Cívic Mont-
serrat on a més a més hi ha  una 
sala de lectura, amb suport infor-
màtic on es pot llegir, estudiar, fer 
treballs escolars i fer els deures en-
tre altres activitats.

El programa de joves, ubicat 
al Casal Cívic Montserrat, segueix 
amb l’oferta dels espais d’accés 
lliure: ping-pong,  jocs de taula, bi-
llar, futbolí que es complementen 
amb diversos tallers: cuina euro-
pea, dansa urbana, tècniques d’es-
tudi, teatre social, etc.

Pel que fa als adults i gent 
gran s’ofereix una amplia oferta 
de més de 100 activitats, en aquest 
cas repartides entre el Casal del 

Passeig i el Casal Cívic Montser-
rat. Activitats manuals, activitats 
formatives, activitats físiques, acti-
vitats musicals i artístiques i activi-
tats de noves tecnologies.

La gent que estigui interessada 
ja pot passar a buscar el programa 
de mà a qualsevol dels tres equi-
paments o en els diversos punts 
d’informació de la ciutat.

Dimarts dia 17 comencen 
les inscripcions

Les inscripcions per als infants 
seran, en el cas del programa “Ju-
gar i descobrir” del Casal Cívic 
Montserrat, a partir del 12 de se-
tembre des de les 15.30h i fins a 
les 18h, a les 15.15h es donaran els 
números per fer la inscripció. A la 
Ludoteca Sant Miquel començaran 
el 16 de setembre, a partir de les 
15.15h es donaran els números, el 
número indicarà l’hora de la ins-
cripció que serà el mateix dilluns 
16 o pel dimarts 17, a partir de les 
15.30h. Les inscripcions per a in-
fants no es poden fer per telèfon.

Per a la resta d’activitats, jo-
ves, adults i gent gran, s’inscriurà 
a partir del 17 de setembre, aquest 
dia l’horari serà de les 9.30 a les 
13h i de les 16 a les 18h, a partir 
de les 9 es repartiran els números 
i hora d’inscripció. Per a la resta de 
dies l’horari serà, matins: de dilluns 
a divendres, de 10 a 13h, tardes: 
dilluns, dimarts i dimecres, de 16 
a 18h.

Si necessiteu més informació, 
podeu passar pels equipaments o 
trucar: Ludoteca Sant Miquel tel. 
93 805 57 34, Casal del Passeig tel. 
93 803 33 12, Casal Cívic Montser-
rat tel. 93 804 36 61.

AUGA estrena curs amb 
Laura Orgué i “La crida de la 
muntanya”
IGUALADA

L’AUGA (Aula Universitària per a 
la Gent Gran) inicia el curs el dia 

16 de setembre amb la presència 
de Laura Orgué i sota el títol de 
“La crida de la muntanya”. Serà, 
com sempre, a les 6 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

La primera de les xerrades del 
nou curs anirà a càrrec de la igua-
ladina Laura Orgué, que respondrà 
a preguntes com ara: Com neix la 
inquietud d’una igualadina pels 
esports de neu i de muntanya? 
Com s’arriba de la pràctica de l’es-
port en format familiar a uns jocs 
olímpics? Què representa formar 

part de la comunitat dels esports 
minoritaris i poc coneguts i reco-
neguts socialment? Com és el dia a 
dia d’una esportista d’alt nivell? La 
Laura ens aproximarà al recorregut 
personal i als esports de muntanya 
i d’hivern.

A les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

Recordar també que cada dia 
laborable fins al dia 16, AUGA és 
present al vestíbul de l’Ateneu per 
fer inscripcions de nous socis i en-
tregar a tots els socis el progra-
ma de mà del Primer Trimestre i el 
programa fix amb el magnet.

Nova convocatòria per 
a sol·licitar ajudes per a 
activitats extraescolars 
esportives
CAPELLADES

Fins al divendres 27 de setembre 
es poden presentar les sol·lici-

tuds per als ajuts d’activitats extra-
escolars esportives.

Novament, per al proper curs 
es podrà sol·licitar una d’aquestes 
ajudes adreçades als nens i nenes 
de 3 a 18 anys que realitzen acti-
vitats extraescolars esportives tant 

des d’una entitat esportiva de la 
vila com des d’alguna de les dife-
rents ampes dels centres escolars 
del municipi.

A la pàgina web de l’Ajunta-
ment de Capellades es poden con-
sultar les bases amb els barems re-
lacionats amb la renda que s’apli-
caran per repartir els 3.000 euros 
destinats per aquesta ajuda. 
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80a Diada del Soci del 
CN Igualada
IGUALADA

Coincidint amb el 80è aniversa-
ri del Club Natació Igualada, 

el club ha organitzat la 80a Dia-
da del Soci, que se celebrarà dis-
sabte vinent, dia 14 de setembre, 
a les piscines del Molí Nou.

Les activitats començaran a 
les 8 del matí amb una caminada 
popular, seguiran a les 10.00 h 
amb l’exhibició de pilota basca; 
a les 10.30 h, batejos subaquà-
tics; a les 11.00 h, relleus entre 
seccions; també a les 11.00 h, ex-
hibició de frontennis; a les 12.30 

h, reconeixements socials i es-
portius, i a les 13.00 h, sorteig de 
premis i aperitiu.

Inscripcions a la catequesi a 
les parròquies 

Eleccions a la presidència de l’Associació  
de Pensionistes i Jubilats

La Biblioteca Mont-Àgora 
prepara dos cursos per a 
aquest curs

IGUALADA

Aquests dies tenen lloc les ins-
cripcions per a la catequesi a 

les parròquies d’Igualada, tenint 
present que per a la catequesi de 
preparació per a la Primera Comu-
nió els infants han de fer 2n de 
primària (mínim) i per a la Confir-
mació 1r d’ESO. Aquests són els 
horaris:

Santa Maria: Per a primer i se-
gon curs els dies 23, 24 i 25 de se-
tembre, de les 5 a les 7 de la tarda, 
en els locals parroquials. Més in-
formació al tel. 93 380 00 40.

Sagrada Família i Nostra Se-
nyora de Montserrat: Les inscrip-
cions seran del dilluns 16 al diven-

dres 20 de setembre, als locals par-
roquials de la Sagrada Família (car-
retera de Manresa 103), de les 6 a 
2/4 de 8 de la tarda; també per als 
infants que volen seguir la cate-
quesi al barri de Montserrat. Més 
informació al tel. 93 803 04 27. 

Fàtima: Durant tot el setembre 
en horari de despatx (divendres, 
de 5 a 7 de la tarda) i en la missa 
dominical (10 del matí). Més infor-
mació al tel. 93 808 60 62. 

Soledat: Les farem entre el di-
lluns 16 de setembre i el dijous dia 
19, de 5 a 2/4 de 7 de la tarda, a 
l’entrada de l’església pel carrer 
del Vidre. Més informació al tel. 93 
803 05 28.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

La Bib l io teca  Mont -Àgora 
organitzarà, a partir del mes 

d’octubre, dues noves activitats. 
D’una banda, es proposa la rea-
lització d’un “Club de conver-
sa i lectura en anglès”, de nivell 
mitjà, el qual es duria a terme 
els dimarts (d’octubre a juny) 
entre les 7 i les 8 de la tarda, a 
la mateixa Biblioteca Mont-Àgo-
ra. El curs té places limitades i el 
preu d’inscripció és de 10 euros. 
L’inici de l’activitat està previst 
per al dia 1 d’octubre. Més infor-
mació a la Biblioteca Mont-Àgo-
ra, al telèfon 938052666.

D’altra banda, també hi ha 
programat un taller de Català 
Fàcil, el qual l’impartirà Montse 
Planell, i que vol que els parti-
cipants practiquin la conversa i 
la lectura fàcilment en català. El 
curs està adreçat a persones que 
ja tenen nocions bàsiques de ca-
talà parlat. Aquesta activitat es 
realitzarà tots els dilluns d’octu-
bre a juny, entre les 4 i les 5 de la 
tarda, a la Biblioteca Mont-Àgo-
ra. Les places són limitades. L’ini-
ci de curs és previst per al dia 14 
d’octubre. El preu d’inscripció és 
de 10 euros.

VILANOVA DEL CAMÍ

El passat 3 de setembre, la Jun-
ta de l’Associació de Pensio-

nistes i Jubilats de Vilanova del 
Camí va convocar eleccions a la 
presidència de l’Associació. El 
calendari, les bases del procés 
electoral i el cens electoral estan 
exposats al tauler d’anuncis del 
Casal. Les votacions es faran el 

dimarts 29 d’octubre, de 16.00 a 
19.00 h, a la sala d’actes del Casal 
de la Gent Gran.

En el cas que només es pre-
senti un candidat, aquest que-
darà automàticament proclamat 
com a guanyador de les elecci-
ons. Si no es presenta cap candi-
dat, en una Assemblea General 
Extraordinària de Socis, es bus-

carà una sortida a la situació cre-
ada. En els dos casos quedaran 
anul·lades les votacions.

La Junta convida tots els socis 
a participar en el procés electo-
ral, ja sigui presentant-se com a 
candidat per presidir l’Associació, 
formant part de la Junta o parti-
cipant en les votacions a celebrar 
el 29 d’octubre.

Dades de l’inici del curs escolar 2019-20  
a la comarca de l’Anoia

El Servei Territorial a la Catalunya 
Central ha fet saber les dades 

de l’inici del curs escolar 2019-2020 
que avui comença.

Seguidament detallarem a ni-
vell de comarca les dades confirma-
des per aquest Servei en les dife-
rents etapes de l’escolaritat.

Pel que fa a l’etapa d’Ensenya-
ment infantil i primari, a la comar-
ca de l’Anoia es confirma que co-
mencen P3 un total de 1.145 alum-
nes (59 grups). A l’etapa d’educació 
infantil hi ha 3.454 alumnes esco-
laritzats (178 grups), i a Primària 
són 8.360 alumnes (394 grups). En 

total la suma d’escolars anoiencs 
matriculats a Ensenyament infantil 
i primari és d’11.814 alumnes divi-
dits en 572 grups.

Les dades d’inici de curs en 
l’Ensenyament Secundari Obligato-
ri a la comarca de l’Anoia detallen 
que han estat matriculats a Primer 
d’ESO un total de 1.537 alumnes 
(54 grups); i el total d’alumnes que 
cursen aquests estudis obligatoris a 
la comarca són 5.981  repartits en 
214 grups.

En els estudis de Batxillerat, 
tot i que les dades són provisionals 
hi ha matriculats a la comarca de 

l’Anoia un total de 1.402 alumnes 
repartits en 49 grups.

Pel que fa als cicles formatius 
de grau mitjà en centres públics, 
aquest curs 19-20 (de manera pro-
visional), hi ha matriculats un to-
tal de 710 alumnes repartits en 32 
grups. A aquests mateixos estudis 
en centres concertats hi ha matri-
culats 60 alumnes (també segons 
dades provisionals), repartits en 
dos grups.

L’oferta de Cicles formatius 
de grau superior, a la comarca de 
l’Anoia, aquest curs 2019-2020 
un total de 622 alumnes seguiran 
aquesta formació en centres pú-
blics i 44 ho faran en centres con-
certats.

Destacar que els estudis de ci-
cles formatius, tant de grau mig 
com superior, han detectat un aug-
ment de matriculacions respecte al 
curs passat.

D’entre les novetats del Depar-
tament respecte a la comarca de 
l’Anoia, hi ha només, la construc-
ció de l’institut Badia i Margarit a 
Igualada, que es preveu finalitzi al 
juliol del 2020.

Igualada es prepara per rebre la XVI Marató 
de Donació de Sang 
IGUALADA

El pròxim dissabte 28 de setembre, 
de 10 a 22 h, el Teatre Municipal 

de l’Ateneu acollirà una nova edició 
de la Marató de Donació de Sang. 

La campanya, organitzada pel 
Banc de Sang i Teixits (BST), compta 
amb la implicació de l’Ajuntament 
d’Igualada, MIPS Fundació Priva-
da, l’Ateneu Igualadí i l’Associació 
de Donants de Sang de l’Anoia. 
Gràcies a la participació de tota la 

ciutat, cada any aconseguim que 
la jornada superi amb escreix les 
expectatives. Actualment s’està tre-
ballant en la promoció i l’organit-
zació d’un seguit d’activitats (amb 
l’ajuda de les entitats) per convertir 
la jornada en una festa de la dona-
ció de sang. S’espera continuar po-
sicionant Igualada al capdavant de 
la donació de sang i que aquesta 
Marató ajudi a recuperar l’estoc de 
sang que necessita mantenir Cata-

lunya després de l’estiu. De forma 
general, pot donar sang qualse-
vol persona que tingui bona salut i 
que compleixi les següents condici-
ons: Tenir més de 18 anys, pesar 50 
quilos o més i, en cas de ser dona, 
no estar embarassada. Per donar 
sang no cal estar en dejú. 

Al web www.donarsang.gencat.
cat es dona resposta a les preguntes 
més freqüents sobre la donació de 
sang. 
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DIA A DIA
DIJOUS 12 - El Dolç Nom de Maria, M. D. de Lluc, M. D. de Lorena i St. Guiu
■ A les 4 de la tarda, a Òdena (biblioteca L’Atzavara), taller de “pulseras Candela”.
■  A les 7 de la tarda, al Museu de la Pell d’Igualada, taula rodona sobre l’Estudi Graells i el Grup 03 

Color.

DIVENDRES 13 - St. Joan Crisòstom, St. Amat, Sts. Ligori i Felip
■ A les 7 de la tarda, a Igualada (pl. Ajuntament), concentració Fridays for Future.
■  A 2/4 de 8 del vespre, a Igualada (Adoberia Bella), presentació de la temporada 2019-2020 de l’OK 

Lliga masculina i femenina.
■  A les 7 de la tarda, a la Pobla (Teatre Jardí), xerrada: “La gestió de les emocions”. Organitza AE Con-

tra al Càncer.
■  A les 8 del vespre, a Òdena (capella de Sant Miquel), VI Cicle de concerts a les capelles, amb Pau 

Alabajos.

DISSABTE 14 - L’Exaltació de la Santa Creu, St. Crescenci i Sta. Ròsula
■  Tot el dia, a Igualada (Av. Països Catalans, polígon), Festival Naturveg: cultura vegana, cuina, músi-

ca, xerrades, demostracions...
■  Tot el dia, a Masquefa, Festa del Raïm: fira de tastets, mostra d’oficis, activitats familiars, trepitjada 

popular, música...
■  Des de les 8 del matí fins al migdia, a les piscines del Molí Nou (Igualada), 80a Diada del Soci del 

Club Natació Igualada: caminada popular, exhibicions de pilota basca i frontennis, batejos subaquà-
tics, relleus seccions, reconeixements socials i esportius, sorteig... 

■ A 2/4 de 9 del matí, a la Pobla (pl. Ajuntament), inici caminada solidària contra el càncer.
■ A les 11 del matí, a Sant Martí de Tous,  visita guiada amb Anoia Patrimoni.
■ A les 6 de la tarda, a Rubió, Festivart: 1r Festival d’Arts Escèniques de l’Alta Anoia.
■ A les 6 de la tarda, a Can Papasseit (Vilanova del Camí), ball de la Gent Gran amb el duet Al&Ma.
■  A les 6 de la tarda, al pavelló de Les Comes, partit semifinal de la Supercopa d’hoquei patins: Depor-

tivo Liceo - Reus  Deportiu Miró.
■  A les 6 de la tarda, a Vilanova d’Espoia, jornada internacional folklòrica de Catalunya, amb cercavi-

les i actuacions.
■  A les 7 de la tarda, a Igualada (Pg. Verdaguer - Pl. Catalunya), ballada de sardanes amb la Cobla 

Principal de Cassà.
■  A 2/4 de 9 del vespre, al pavelló de Les Comes (Igualada), partit semifinal de la Supercopa d’hoquei 

patins: FC Barcelona - Igualada Rigat HC.
■  A les 10 de la nit, al Castell de la Pobla de Claramunt, concert de música als Castells amb el grup de 

jazz Daybreak Quartet Hora.

DIUMENGE 15 - M. de D. dels Dolors, St. Nicomedes i St. Albí
■ Tot el dia, a Sant Magí de la Brufaganya, Aplec de sant Magí.
■  Des 10 del matí fins al vespre, a la seu de la Unión Cultural Extremeña Anoia (Vilanova del Camí), 

festa de la Verge de Guadalupe: esmorzar, processó de la Verge, missa, actuació de cors i danses, 
dinar, sobretaula musical...

■ Al matí, a Òdena (parc de la Font), Fira de la Vinyala.
■ Al matí, al Bruc, Festival Escletxa: “L’oli de la vida”.
■  Al matí, a Veciana (església de Santa Maria de Segur), obre el Centre d’Interpretació del Patrimoni 

religiós “Art Ecclesia”.
■ A les 12 del migdia, a Igualada, visita guiada a la «Igualada Medieval», amb Anoia Patrimoni.
■  A 2/4 d’1 del migdia, a la Pobla (pl. de les Tres Fonts), inauguració de la placa commemorativa dels 

675 anys de la Carta de població de la Pobla.
■  A 2/4 de 6 de la tarda, al Casal del Passeig d’Igualada, ball de tarda amb la música en directe de 

Raúl.
■  A les 6 de la tarda, a la Pobla de Claramunt (Ateneu Gumersind Bisbal), ball de tarda amb els músics 

París la Nuit.
■ A les 6 de la tarda, a Masquefa (Fàbrica Rogelio Rojo), concert de jazz amb The swing cats.
■  A les 6 de la tarda, a l’Ateneu Gumersind Bisbal de la Pobla de Claramunt, inici de la temporada de 

ball amb els músics París la Nuit. Organitza: Associació per a l’Oci de la Gent Gran.
■  A les 7 de la tarda, a Vallbona (sala polivalent), concert de la Coral Ara i Aquí. Acte inaugural de la 

34a Setmana de la Gent Gran.
■  A ¼ de 9 del vespre, al pavelló de Les Comes (Igualada), partit final de la Supercopa d’hoquei  

patins.

DILLUNS 16 - St. Corneli, St. Cebrià, Sta. Edita i Beata Imelda
■  A les 6 de la tarda, a Igualada (Teatre Municipal l’Ateneu), sessió setmanal d’AUGA: “La crida de la 

muntanya”, amb la igualadina Laura Orgué.

DIMARTS 17 - La Impressió de les Llagues de St. Francesc, St. Robert Bel.larmino, Sta. 
Ariadna i Sta. Columba (Coloma)

DIMECRES 18 - St. Josep de Cupertino, St. Ferriol i Stes. Sofia i Irene
■  A les 5 de la tarda, a Òdena (Ajuntament), unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a atendre  

donants.

DIJOUS 19 - Sta. Maria de Cervelló, Sts. Gener i Nil
■  A les 6 de la tarda, a Vallbona (local social), xerrada dels Mossos d’Esquadra: “Consells per a la se-

guretat a la gent gran”.
■  A 2/4 de 7 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), conferència per l’inici del curs esco-

lar: “L’avaluació en el marc d’un aprenentatge competencial”, amb Neus Santmartí.

Es reactiva el Punt Jove
ELS HOSTALETS DE PIEROLA

Després de les vacances d’estiu, 
el Punt Jove dels Hostalets de 

Pierola proposa un mes de setem-
bre amb una campanya per ajudar 
a demanar beques, pintura, tallers 

i el servei habitual d’un curs que 
tot just comença. Per altra ban-
da, una de les activitats estrella 
d’aquest mes de setembre és el 
taller de grafit, els dies 17, 18 i 20, 
a partir que 2/4 de 5 de la tarda.

L’associació de Tai Chi Taoista 
inicia un nou curs

IGUALADA

Aquest setembre, la branca 
d’Igualada de l’Associació de 

Tai Chi Taoista inicia les seves clas-
ses a la Sala d’Arts de l’Ateneu 
Igualadí. El grup d’iniciació durà a 
terme les seves classes els dimarts 
de 19 a 21 h.

El Tai Chi és un art xinès de 
l’antiguitat. Consisteix en una sè-
rie de moviments lents, continus i 
harmoniosos que persegueixen la 

millora de la salut del cos i la ment 
de persones de qualsevol edat i 
condició física. 

Tens problemes musculars? Et 
fan mal les articulacions? Vols re-
cuperar la mobilitat i l’equilibri? 
Vine a fer Tai Chi amb nosaltres i 
t’ajudarem a millorar la salut.

Per més informació podeu con-
sultar la pàgina www.taoisttaic-
hi.org o al telèfon 932840491.

Cursos de català a Igualada
IGUALADA

El Servei Local d’Igualada del 
Consorci per a la Normalització 

Lingüística (CPNL) obre el període 
de matriculació dels cursos de cata-
là per a adults del període setem-
bre– desembre del 2019. El CPNL 
organitza a tot el territori cursos 
de català per a les persones que 
volen aprendre a parlar-lo amb 
fluïdesa i correcció i per a les que 
volen aprendre a escriure’l. Els cur-
sos tenen correspondència amb els 
nivells del Marc Europeu Comú de 
Referència (MECR) i, un cop supe-
rats, permeten obtenir el certificat 
oficial.

Per inscriure’s a un curs cal 
acreditar el nivell, mitjançant un 
certificat de coneixements recone-
gut, o bé fer una prova de col·loca-
ció. Aquestes proves es faran el 16 
de setembre, de 10 a 14 h, per als 
nivells inicial i bàsic 1, de 10 a 14 
h, a l’edifici Ig-nova (carrer Lleida, 

78). Per als altres nivells, les proves 
es realitzaran del 17 al 20 de se-
tembre, de 10 a 14 h i el dia 17, de 
17 a 19 h.

Els antics alumnes, és a dir, les 
persones matriculades en les con-
vocatòries de cursos d’un any enre-
re com a màxim poden optar a la 
inscripció preferent. La matrícula 
preferent es fa avui 12 de setem-
bre en els cas dels nivells bàsic i 
elemental, i el 13 de setembre en 
el cas del nivell de suficiència.

Els cursos començaran l’última 
setmana de setembre i s’allargaran 
fins al desembre. Hi ha diversos 
descomptes per a persones en si-
tuació d’atur, pensionistes o jubi-
lades.

Les persones interessades a fer 
un curs de català poden trucar al 
938048899, enviar un correu elec-
trònic a l’adreça igualada@cpnl.cat 
o visitar el web www.cpnl.cat/xar-
xa/cnlmontserrat/cursos/igualada

Inscripcions per a un nou 
curs de català per a adults
CAPELLADES

Aquest proper dilluns, 16 de 
setembre, començaran les ins-

cripcions per a un curs de català 
bàsic 1. En aquest nivell es comen-
ça a entendre i parlar català.

Les classes (45 hores) es faran 
els dilluns i dimecres, de 9.30 a 

11.45 h, a la Biblioteca El Safareig, 
des del 25 de setembre fins al 2 de 
desembre.

Per a més informació o inscrip-
cions es pot adreçar a l’àrea de 
serveis educatius, al matí, situada a 
la Biblioteca El Safareig.

Festa patronal de la Mare de 
Déu de la Soledat
IGUALADA

La festa de la parròquia de la 
Soledat se celebrarà el proper 

cap de setmana, en les misses habi-
tuals, a l’església del Roser, amb 

motiu de les obres de l’església 
parroquial: a les 7 de la tarda del 
dissabte i a les 11 del matí i a les 7 
de la tarda del diumenge.

http://www.taoisttaichi.org
http://www.taoisttaichi.org
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1r Festival d’Arts Escèniques de l’Alta Anoia: 
el Festivart
RUBIÓ 

Aquest dissabte 14 de setembre, 
Rubió acollirà el primer Festival 

d’Arts Escèniques de l’Alta Anoia, el 
FESTIVART. Es tracta d’un esdeveni-
ment sorgit i organitzat per volun-
tàries del municipi que ha rebut el 
suport de l’Ajuntament de Rubió i 
Diputació de Barcelona, entre d’al-
tres empreses privades que han col-
laborat per fer-lo possible.

Dissabte de circ i música 
al Pla de Rubió

El FESTIVART començarà a les 
18 h, amb un taller de circ a càrrec 
de la companyia teatral coponenca 
TOT CIRC. L’activitat estarà oberta 
a tothom.

A continuació, a les 19,45 h, co-
mençaran els espectacles amb “El 

Mêtre” de la Cia. Jam Produccions. 
L’obra és un espectacle, a càrrec de 
Jaume Jové, que transportarà els 
espectadors al món de la imagina-

ció, la complicitat, el riure, l’amor, 
les emocions, el joc i la tendresa. 

A les 22 h tindrà lloc l’especta-
cle “RAR” de la Cia. Balusca, una 
obra per a tots els públics que bar-
reja circ, humor i risc en un espec-
tacle en què les aparences enga-
nyen i la raresa és autenticitat.

Finalment a les 23 hores 
el concert amb Mama Patxanga 
tancarà el festival amb música 
mestissa i combativa per a ballar 
i pensar. Els martorellencs porta-
ran el seu reggae i rumba al Pla 
de Rubió per celebrar la prime-
ra edició del Festivart a Rubió. 
Durant tota la tarda i vespre hi 
haurà servei de bar, amb food 
trucks de proximitat, amb beguda i 
menjar. La zona del festival també 
disposarà d’aparcament gratuït.

Demà torna el VI Cicle de Concerts a les 
Capelles amb Pau Alabajos 
ÒDENA

Després de la pausa estiuenca, 
demà divendres, dia 13 de 

setembre, es reprèn el VI Cicle de 
Concerts a les Capelles, que es va 
iniciar al mes de maig. Cal destacar 
que en l’edició d’enguany el cicle 
s’ha ampliat de 4 a 6 concerts, dos 
a cadascuna de les tres capelles 
que acullen aquest esdeveniment, 
i que són: Sant Miquel d’Òdena, 
Santa Magdalena de l’Espelt i 
capella de la Mercè a can Macià.

El concert de demà serà el 
quart  del cicle d’enguany i tindrà 
com a escenari la capella de Sant 
Miquel. Començarà a les 20.00 h i 

anirà a càrrec de Pau Alabajos (veu 
i guitarra), cantautor valencià que 
presentarà “Ciutat a cau d’orella”, 
un homenatge al poeta Vicent An-
drés Estellés en el 25è aniversari de 
la seva mort.

L’entrada és gratuïta però 
l’aforament és limitat i cal fer la 
reserva trucant al 683 101 724 o 
enviant un whasAppa indicant el 
nom del grup i el número de pla-
ces a reservar. El concert finalitzarà 
amb una copa de cava Bohigas per 
a tothom i una trobada amb el 
cantautor.

El cicle seguirà els dies 4 d’oc-
tubre, a la capella de la Mercè de 
Can Macià, amb el concert d’Abril 
Montmany i Màrius Montmany, i 
finalitzarà l’11 d’octubre a Santa 
Magdalena de l’Espelt amb el Trio 
de Flabiols.

La 8a Igualada Urban 
Running Night Show arriba 
el 21 de setembre amb més 
novetats que mai

IGUALADA

El dissabte 21 de setembre arri-
ba novament una nova edició 

d’un dels grans esdeveniments 
esportius de l’any a Igualada, 
aquest any emmarcada dins 
el programa d’Igualada Ciutat 
Europea de l’Esport.

Aquest esdeveniment espor-
tiu i festiu s’ha convertit en un 
clàssic cada any per a Igualada, 
la seva comarca i més enllà, que 
reuneix milers de persones entre 
participants i seguidors, els quals 
animen durant tot el dia els cor-
redors de totes les proves.

Com ja ve sent habitual, du-
rant tota la jornada es succeiran 
diversos actes esportius per a to-
ta la família.

Programa matinal
Aquest any les proves infan-

tils s’iniciaran al matí, a les 11 
h, començant per les curses de 
patinets. A continuació, a les 12 
h, arribaran les curses infantils 
a peu, amb una sèrie de curses 
per a nens de 2 a 12 anys i que 
tindran entre 400 m i 1000 m de 
distància. Per acabar, la simpàtica 
cursa de cotxets, en què els pares 
hauran de córrer empenyent un 
cotxet amb el seu nen o nena 
competint amb altres pares, real-
ment original i divertit. Totes les 
curses infantils compten amb la 
col·laboració de Kids&Us.

El matí finalitzarà amb un 
gran espectacle infantil by Kids 
& Us, a partir de les 13 h. Cal re-
marcar que totes les curses infan-
tils són totalment gratuïtes, i a 
més, tots els participants rebran 
una samarreta i una medalla de 
record per la seva participació.

La Igualada Urban 
Running més femenina

La Igualada Urban Running 
Night Show fa 8 anys que comp-
ta amb una participació femeni-
na del 50% i, per aquest motiu, 
entre d’altres, aquest any es pro-
posa un speaker i una speaker, 
un dj i una dj i un grapat de bo-
nes atletes que vindran a lluitar 
per la victòria acompanyades de 
totes les corredores populars que 
cada any gaudeixen de la Iguala-
da Urban Running.

Programa de tarda-nit
A la tarda arribarà l’hora de 

les curses de 5 km i 10 km. A les 
18.30 h es donarà la sortida a la 

cursa de 5 km i a les 20 h a la de 
10 km, des de la Rambla de Sant 
Isidre. La competició estarà divi-
dida per categories: júnior fins 
a 18 anys, sènior dels 19 als 39 
anys, màster 1 a partir de 40 anys 
i màster 2 a partir de 50 anys, 
tant masculins com femenins en 
tots els casos.

Cal destacar que hi haurà 
premis en metàl·lic per als 5 pri-
mers homes i dones de la cursa 
de 10 km, sempre que els homes 
ho facin en menys de 35 minuts 
i de 39 minuts pel que fa a les 
dones.

A més, aquest any hi hauran 
grans sorpreses, sobretot quan es 
faci de nit, que serà més o menys 
en el moment que els corredors 
arribin. S’espera un gran especta-
cle de llum i so que de ben segur 
serà molt espectacular.

D’altra banda, Peugeot Sa-
rauto serà la marca oficial de 
vehicles de la prova i serà l’en-
carregat d’obrir la cursa. Milar 
Martínez tancarà la cursa amb 
Scooters elèctriques matricula-
bles que seran una novetat molt 
atractiva en la prova.

Altres marques col·laboraran 
també en l’esdeveniment, com 
Caldos Aneto, Llet Nostra o la 
marca Supermas, que a l’arribada 
entregarà un avituallament dinà-
mic amb una motxilla per tenir 
llibertat per ballar al ritme de la 
música de la festa final.

Diumenge és el moment 
de l’Alzheimer Race

La caminada solidària recor-
rerà l’anella fluvial d’Igualada.

L’Alzheimer Race és una ca-
minada solidària organitzada 
per l’Hospital de Dia Sant Jordi 
d’Igualada i el Consorci Socio-
sanitari d’Igualada (CSSI), amb 
la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Igualada. Té per objectius la 
sensibilització de la població vers 
la malaltia i recollir fons per l’As-
sociació de Familiars d’Alzheimer 
i altres demències de l’Anoia 
(AFADA), així com la promoció 
dels hàbits saludables i donar a 
conèixer els espais de la ciutat.

La sortida i arribada estaran 
localitzades a la plaça del Mer-
cat de la Masuca, c/ Joaquima de 
Vedruna 14 d’Igualada, amb un 
recorregut de 4,5 km amb sorti-
da a les 11 h.

Més informació i inscripcions 
a: www.urbanrunning.cat.

Foto: Francesc Lladó / Ocisport

El Festival Naturveg, dissabte a les Comes

IGUALADA

Naturveg 2019, el Festival que 
marca el futur, se celebra dis-

sabte en la seva tercera edició i 
tornarà a convertir Igualada en 
centre del món del veganisne a 
casa nostra. El Festival, que es 
concentra a l’avinguda dels Paï-
sos Catalans, a Les Comes, inten-
sifica el seu caire familiar, festiu i 
divulgatiu. 

L’eix principal en aquesta edi-
ció és la Cuina Vegana com a mo-
tor d’una vida més sana i equili-

brada. I aquest serà el pilar de les 
xerrades, demostracions culinàri-
es i degustacions que formen el 
gruix de la Jornada. 

Aquest anys hi participaran 
coneguts xefs vegans, restaura-
dors i cuiners igualadins, profes-
sors de cuina, escriptores i influ-
encers, com són Miriam Fabà de 
Veganeando, Jenny Rodríguez 
o l’ecoxef Pilar Ibern, i els grups 
musical igualadins Les Pastes de 
la Iaia, Blackstars cover i el duo 
Marta Bossa i Biel Jorba. També 

és farà un Taller introductori de 
Nordic Walking i una caminada 
pràctica amb l’Isidre Tort.

Per primer hi cop tindran un 
important protagonisme cuiners, 
restauradors i especialistes en 
nutrició vegana igualadins, amb 
Oriol Calics, Joan Fontanella o 
Angel Sanromà. 

El Festival consolida el seu ca-
ràcter familiar, obert a tothom 
actuacions musicals en directe 
durant tot el dia, jocs infantils, 
i activitats de cultura natural i 
vegana. Degustacions de produc-
tes vegans, serveis de teràpies 
naturals, amb classes en directe 
de ioga, xerrades i conferències, i 
també hi haurà una exposició de 
pintures d’artistes locals.

El festival començarà a les 
10 del matí, amb una camina-
da pràctica per l’Anella Verda de 
Nordic Walking; es preveu una 
durada de l’activitat de dues ho-
res i mitja i l’avituallament serà 
amb productes vegans. Sortida 
des de l’avinguda dels Països Ca-
talans, 99-101. Es recomana ins-
cripció i comunicar si es disposa 
de bastons (telèfon 645787654).

Al llarg del matí s’aniran suc-
ceint les xerrades i demostracions 
fins la 1 de la tarda i es repren-
drà l’activitat a l’espai firal a par-
tir de 2/4 de 5 de la tarda i fins 
les 10 de la nit.

El programa detallat, amb les 
nombroses accions que es faran 
al llarg de la jornada, el podeu 
seguir a través de les xarxes inst-
gram (@natirvegfestival) i face-
book.
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Visites guiades d'Anoia 
Patrimoni
COMARCA

El Tous medieval. Aquest proper 
dissabte dia 14 a partir de les 11 

del mati, es durà a terme una nova 
visita guiada al Tous Medieval a 
càrrec d’Anoia Patrimoni. Aquesta 
ruta 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), i té un preu de 2,5 euros. 

Art Ecclesia: descobreix el 
patrimoni religiós de l’Anoia. El 
diumenge podreu visitar el Cen-
tre d’Interpretació del Patrimoni 
Religiós de la Comarca de l’Anoia, 
ubicat a l’església de Santa Maria 
de Segur (Veciana). 

El centre Art Ecclesia restarà 
obert d’11.00 a 13.00 i al punt del 
migdia es durà a terme una visita 
guiada amb un preu de 3 euros 
per persona.

Visita guiada a la «Iguala-
da Medieval». També diumenge 
15 podrem descobrir els orígens 
i el desenvolupament medieval 
d’Igualada en una nova visita guia-
da que s’iniciarà a les 12 del mig-
dia.

Igualada, capital de la comarca 
de l’Anoia, és coneguda per ser 
una ciutat industrial on el tèxtil i 
l’adoberia hi juguen un paper cab-
dal. Però això apareix en segles re-
lativament propers i a causa d’unes 
condicions molt concretes. Molt 
abans, però, Igualada ja existia i 
amb uns orígens mil·lenaris, la vila 
medieval creixa al voltant d’una 
capella de camí i es dotava no no-
més de muralles si no d’una sèrie 
de característiques pròpies. 

El punt de trobada i inici 
d’aquesta visita serà l’Oficina d’In-
formació Cultural i Turística d’Igua-
lada, situada al carrer Garcia Fos-
sas, 2. L’activitat té un preu de 5 
euros.

Podreu obtenir més informació 
de les activitats al web www.ano-
iapatrimoni.cat o al telèfon 635 
922 384. 

Inscripcions obertes per als Espais Familiars
MASQUEFA

L’Ajuntament de Masquefa tor-
na a posar en marxa aquest curs 

2019/2020 els Espais Familiars, un 
servei que ofereix assessorament i 
suport als pares i mares en la crian-
ça i l’educació dels seus fills i filles 
de 0 a 3 anys. Les sessions comen-
çaran l’1 i 2 d’octubre i es faran 
a l’Escola Bressol Municipal La 
Baldufa (C/ Rogelio Rojo, 30) dos 
cops per setmana: cada dimarts, 
de les 09.30 h a les 11.30 h, per als 
infants 2 a 18 mesos; i dimecres, de 
09.30 h a 11.30 h. per als de 18 a 
36 mesos. 

Les famílies interessades po-
dran fer les inscripcions del 23 al 
27 de setembre a la mateixa Escola 

Bressol Municipal La Baldufa, de 
09.30 h a 12 h. I el preu del servei 
és de 10 euros mensuals. 

Per a més informació, podeu 
adreçar-vos al centre o trucar al 93 
772 50 11. A més, el dia 19 de se-
tembre, de les 10 h a les 11.30 h, es 
farà una primera sessió de portes 
obertes per tal que tots els pares i 
mares que ho desitgin puguin as-
sistir als Espais Familiars i veure el 
funcionament d’aquest servei i els 
avantatges i beneficis que compor-
ta tant per als pares i mares com 
per als mateixos infants. 

Els Espais Familiars compten 
amb el suport d’una educadora 
especialista en primer cicle d’edu-
cació infantil, la qual s’encarrega 

de dinamitzar les sessions. Els ma-
teixos pares i mares participants 
són els qui proposen els diversos 
temes a tractar, com per exemple 
l’alletament, l’alimentació, la son, 
les rebequeries i els límits, el con-
trol d’esfínters, els hàbits o l’inici 
de l’escola, entre molts altres. 

El servei ofereix suport a les 
famílies amb infants de 0 a 3 anys 
que no porten els seus fills a l’esco-
la bressol però volen que aquests 
comparteixin estones de joc i apre-
nentatge amb altres nens i nenes. 
També representa un punt de 
trobada per a pares i mares amb 
ganes d’intercanviar experiències, 
dubtes i neguits sobre la criança i 
l’educació dels fills i filles.

Festival Escletxa: L’oli és vida

EL BRUC

Els Amics de Can Serrat, associa-
ció cultural i artística amb base 

al Bruc, és al capdavant de l’orga-
nització del Festival Escletxa, un 
festival totalment inèdit que va 
néixer l’any passat amb la voluntat 
d’unir art i natura.

Així després de l’èxit que va 
tenir la primera edició, es va treba-
llar per tal que enguany es pogués 
organitzar de nou una proposta 
amb la natura també com a prota-
gonista, sorgint l’aposta “L’oli de 
la vida”.

Aquesta segona edició doncs, 
se celebrarà aquest proper diu-
menge 15 de setembre, des de les 
10h del matí. En aquesta edició, el 
lema és “L’Oli de la Vida”, en re-
lació amb l’oli d’oliva que s’extreu 
de les oliveres de la falda de la 
muntanya de Montserrat. 

El punt de partida i d’arribada 
serà el centre de creació artística 
Can Serrat (canserrat.org). Els es-
pectadors hauran d’anar ben equi-

pats per poder gaudir d’una pas-
sejada que, tot i no tenir dificultat 
tècnica, sí que té les característi-
ques d’una petita excursió. Com 
que és una activitat a l’aire lliure, 
si hi ha previsió de pluja, el festival 
s’haurà de posposar a una data per 
confirmar. 

El preu de l’activitat són 7 eu-
ros (passejada artística) + 3 euros 
per a la paella vegetariana (opci-
onal). Les entrades es poden com-
prar anticipadament a l’Estanc del 
Bruc (c/ Santa Teresa, s/n, El Bruc). 
També es poden reservar a l’email: 
escletxaelbruc@gmail.com, o ad-
quirir el mateix dia a Can Serrat. 
Els socis i sòcies dels Amics de Can 
Serrat i els menors de 12 anys te-
nen entrada gratuïta a la passeja-
da artística. 

Havent dinat hi haurà el con-
cert a càrrec de Sandra Bossy Retti 
(Morningblind). Pel que fa als ar-
tistes convidats en aquesta segona 
edició de l’Escletxa són: Jordi Rica, 
Joana Sardà.

Taller pràctic per sol·licitar les beques 
d’estudis postobligatoris
VILANOVA DEL CAMÍ

Dilluns 16 de setembre, de 5 a 8 
de la tarda, tindrà lloc el taller 

amb els joves i les seves famílies a 
l’Espai Jove Can Muscons amb la 
finalitat d’ajudar-los a sol·licitar la 
beca per a cursar estudis postobli-
gatoris.

Durant el mes de setembre, 
l’Oficina Jove de l’Anoia ofereix 
suport a la tramitació de beques a 
estudis postobligatoris per a tots 
aquells estudiants que inicien o se-

gueixen cursant els estudis el curs 
2019 - 2020.

L’Oficina farà parada a l’Espai 
Jove Can Muscons de Vilanova del 
Camí, ubicat al camí del cemen-
tiri 15, el proper dilluns 16 de se-
tembre a la tarda. Aquesta és una 
oportunitat perquè els joves i les 
seves famílies deixin tramitades les 
beques d’enguany amb el suport 
d’una experta en la matèria.

Poden demanar aquesta be-
ca l’alumnat de Cicle Formatiu de 

Grau Mitjà, de Cicle Formatiu de 
Grau Superior, Batxillerat, univer-
sitaris i màsters, PFIs, cursos d’accés 
o curs pont a cicles formatius i el 
d’Escoles Oficials d’Idiomes.

L’alumnat o les famílies interes-
sades en sol·licitar beca o tenir més 
informació poden contactar amb 
el servei de joventut de Vilanova 
del Camí, trucant o enviant un mis-
satge de WhatsApp al 679964683. 
Per participar-hi cal trucar per de-
manar hora al mateix telèfon.

Gran la nostra festa al col·legi Gabriel 
Castellà
IGUALADA

L’escola Gabriel Castellà d’Igua-
lada, organitza pel dia 28 de 

setembre un sopar de celebració, 
bé de doble celebració ja que per 
una part volen commemorar els 
60 anys de la mort del Sr. Gabri-
el Castellà i Raich, i s’aprofita-
rà per celebrar que el projecte 
de violins i violoncels fa 10 anys. 
Així, tothom que estiguin vincu-

lat a l’escola ara en l’actualitat 
o exalumnes o exmestres hi són 
convidats.

La festa començarà a 2/4 de 
7 de la tarda amb una presenta-
ció i seguidament passejada pel 
centre, i  2/4 de 9 del vespre se 
servirà el sopar.

El preu de l’àpat (fideuà, amb 
aperitiu i aigua) té un preu de 
10 euros adults i 6 fins a 12 anys. 

L’organització destaca que cal 
que tothom porti de casa got, 
plat i coberts.

Els tiquets es poden comprar 
fins dimecres vinent 18 de setem-
bre a la Secretaria de l’escola en 
horari de matí, o fer transferèn-
cia, indicant sopar germanor i 
el nom de qui fa el pagament a 
ES19 0182 8113 820201545822.

Comença la 34a Setmana de la Gent Gran
VALLBONA D’ANOIA

Diumenge comencen els vuit dies 
d’activitats que s’allargaran fins 

el diumenge 22, en l’escaiença de 
la 34a Setmana de la Gent Gran de 
Vallbona.

Entre les nombroses activitats 
culturals enguany s’ha programat 
per a la sortida a Barcelona, una vi-
sita guiada al Gran Teatre del Liceu, 
la presentació per part del periodista 
de La Vanguardia Jordi Collell del 
seu llibre “Joc d’Oficis”, una exposi-
ció sobre els “Oficis i records perduts 
de Vallbona” i la Coral Ara i Aquí se-
rà de nou l’encarregada d’inaugurar 
l’agenda d’activitats. La Setmana de 
la Gent Gran acabarà amb un dinar 
ofert per l’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia.

Del diumenge 15 de setem-
bre fins el diumenge 22, Vallbona 
d’Anoia posarà al centre de la seva 
activitat cultural, el col·lectiu de gent 
gran de la vila, de la mà del Casal de 
la Gent Gran de Vallbona d’Anoia. 
Vuit dies d’activitats que comença-
ran com l’any passat, amb el Concert 
inaugural de la setmana, amb l’actu-
ació de la Coral Ara i Aquí, a les 7 de 
la tarda a la Sala Polivalent. 

El dilluns 16 de setembre hi hau-
rà programa doble a la Sala d’Exposi-
cions: d’una banda, el periodista de 
La Vanguardia Jordi Collell presen-

tarà el seu llibre “Joc d’Oficis” i se-
guidament, s’inaugurarà l’exposició 
“Oficis i records perduts de Vallbo-
na”, amb un col·loqui entre el pre-
sentador de l’exposició, l’historiador 
Jaume Borràs i el periodista Jordi 
Collell. L’endemà a les 6 de la tarda 
a la Sala Polivalent es projectarà el 
western “El hombre que mató a Li-
berty Valance”. 

El dimecres 18 de setembre hi ha 
programada, en col·laboració amb el 
Bibliobus, la sortida amb visita guia-
da al Gran Teatre del Liceu de Bar-
celona i l’endemà dijous a les 6 de la 
tarda al Local Social, la responsable 
de comunicació dels Mossos d’Es-
quadra oferirà la xerrada preventiva 
“Consells de seguretat per a la gent 
gran”. El divendres 20 de setembre 
les activitats començaran a les 2 del 
migdia, amb una paella al restaurant 
Cal Saumell i a partir de les 5 de la 

tarda al Local Social es celebrarà el 
Bingo especial Setmana de la Gent 
Gran. La Cia. Rocaguinarda portarà 
a Vallbona d’Anoia l’obra “Amor i 
glòria”, una comèdia amb textos de 
diversos autors sobre l’amor, el de-
samor, la família i l’amistat. L’obra 
de teatre es farà el dissabte 21 de 
setembre a 2/4 de 10 del vespre a la 
Sala Polivalent.

Finalment, el diumenge 22 de se-
tembre a les 11 del matí es celebrarà 
la Missa per la Gent Gran, la qual 
tindrà lloc a l’església parroquial de 
Vallbona i a les 2 del migdia, per 
tancar la setmana d’activitats hi hau-
rà Dinar de la Gent Gran ofert per 
l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia. 

La 34a Setmana de la Gent Gran 
està organitzada pel Casal de la Gent 
Gran del municipi i compta amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
Vallbona d’Anoia.
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El Teatre Municipal Ateneu estrena temporada, web i sistema de venda 
d’entrades
La programació estable de teatre, música i dansa arrenca el 6 d’octubre
IGUALADA

El proper diumenge dia 6 d’octu-
bre, a les 7 de la tarda, s’inicia 

la nova temporada de tardor del 
Teatre Municipal Ateneu amb l’es-
pectacle Alguns neixen estrellats, 
de Joan Pera. L’obra explica la vida 
d’un personatge ingenu, simpàtic i 
entranyable que lluita per situar-se 
a la vida però, malauradament, és 
desgraciadet. L’actor de Mataró ha 
volgut fer un homenatge als grans 
còmics i humoristes del cinema i la 
televisió. Hi evoca Charlot, Mister 
Bean, Woody Allen, Frank Spencer, 
Inspector Closseau... Enric Llort el 
dirigeix i l’acompanya a l’escenari.  

La reina de la bellesa de Lee-
nane és un drama sobre la solitud, 
la sinceritat i les relacions entre les 
persones i la família, i com moltes 
vegades repetim els errors i fracas-
sos d’aquells que han vingut abans 
que nosaltres. El director Julio 
Manrique s’interpel·la sobre aques-
ta obra de Martin McDonagh i el 
personatge protagonista: ‘Com va 
poder inventar-se la Maureen, la 
pobra Maureen, la fràgil Maureen, 
la temible Maureen, amb només 
vint-i-sis anys?’. Interpretada per 
Enric Auquer, Marissa Josa, Marta 
Marco i Ernest Villegas, es podrà 
veure el diumenge 20 d’octubre, a 
les 7 de la tarda.   

El diumenge 17 de novembre 
arriba una entranyable comèdia 
sobre una generació en crisi exis-
tencial. Ovelles  de Carmen Marfà 
i Yago Alonso reflexiona, en clau 
d’humor, sobre la frustració d’una 
generació marcada per la crisi. De 
com fer front a la decepció i de la 
permanent necessitat de reinven-
tar-nos. Biel Duran, Albert Triola i 
Gemma Martínez són tres germans 
que reben com a herència un ra-
mat d’ovelles.  

Joel Joan dirigeix el monòleg 
de Dennis Kelly Nenes i nens. An-
na Sahun interpreta aquesta do-
na emprenedora i valenta, que no 
acota el cap davant les adversitats 
però que acaba descobrint mas-
sa tard que es va enamorant de 
l’home equivocat. Aquest èxit del 

GREC 2019,  sobre l’equilibri de po-
der entre els sexes, arribarà a l’es-
cenari del Teatre Municipal Ateneu 
l’1 de desembre, a les 7 de la tarda.  
Concerts de música 
clàssica en abonament 

El dia 24 de novembre, a les 7 
de la tarda,  més de cent cantaires 
de la ciutat i la Jove Orquestra Sim-
fònica de l’Anoia celebraran Santa 
Cecília amb la interpretació par-
ticipativa de Mil anys, de Valentí 
Miserachs i Antoni Dalmau a la ba-
sílica de Santa Maria.  Hi cantaran 
com a solistes Ulrike Haller , Julia 
Brescó, Joan Garcia i Josep Pieres 
sota la direcció de Josep Miquel 
Mindán. L’acte comptarà amb la 
presència del compositor i l’autor 
del text.  

Arpa és el concert de Nadal 
a càrrec del Cor Exaudio i el Cor 
d’homes d’Igualada que compta-
rà amb la participació de la jove i 
reconeguda arpista catalana Mag-
dalena Barrera, els flautistes Oriol 
Carceller i Ester Alonso i la violon-
celista Clara Puig. L’acte tindrà lloc 
el diumenge 22 de desembre, a les 
6 de la tarda, a la basílica de Santa 
Maria. 

L’Orquestra Terres de Marca 
presenta, com ja és tradicional el 

seu Concert de cap d’Any de músi-
ca i dansa. El dissabte 4 de gener, a 
les 8 del vespre, es podran escoltar 
un repertori d’obres de la família 
Staruss i Txaikovski. Hi participen, 
a més, diverses escoles de dansa 
la ciutat que interpretaran danses 
de diversos punts de la geografia 
europea.   

Abonaments  
Aquests 7 espectacles formen 

part de l’abonament de 4 obres 
per 44 euros. Els abonaments es 
podran comprar a partir del 19 de 
setembre al Punt de Difusió Cul-
tural i Turística del carrer Garcia 
Fossas, 2 i també com a novetat, 
es podran gestionar directament 
des de casa a través del nou web 
i nou sistema de venda d’entrades 
a www.teatremunicipalateneu.cat  

Cal tenir en compte que els 
abonats que vulguin assistir a al-
tres obres, -a banda de 4 obres de 
l’oferta de l’abonament, gaudiran 
d’un 20% de descompte en els se-
güents espectacles.  
Nou web i nou sistema 
de venda d’entrades del 
Teatre Municipal Ateneu

El Teatre Municipal Ateneu 
iniciarà el canvi suport de venda 

d’entrades, després que la plata-
forma Ticketea, que fins ara feia 
aquesta funció, tanqui el seu ser-
vei.  

El Departament de Promoció 
Cultural de l’Ajuntament d’Igua-
lada ha volgut fer una aposta per 
un sistema de venda desenvolupat 
a nivell local pels mateixos profes-
sionals que van crear el sistema 
de venda d’entrades de l’Ateneu 
Cinema.  

Aquest nou sistema permetrà 
diferents avantatges respecte l’an-
terior model. Els usuaris no tindran 
cap recàrrec en la compra de les se-
ves entrades, i a més, podran com-
prar directament l’abonament en 
línia, evitant cues i desplaçaments. 
Aquest nou sistema, desenvolupat 
per l’Eulogi Domènech i Creagia, 
estarà hostatjat al nou web www.
teatremunicipalateneu.cat 

Es tracta d’una iniciativa que 
en un futur vol posar-se a disposi-
ció de les entitats que participen 
de la programació del Teatre Mu-
nicipal Ateneu, per tal que puguin 
utilitzar aquest nou sistema de 
venda.  

D’altra banda, aquesta tempo-
rada, el teatre segueix col·laborant 
en el programa d’inclusió social a 
través de la cultura Apropa Cultura 
i mantindrà l’oferta de promoció 
del teatre per als joves, del progra-
ma Fins als 25 a cinc on els joves de 
fins a 25 anys podran comprar les 
entrades a 5 euros durant la matei-
xa setmana de cada funció. 

Músiques de butxaca  
Els concerts de petit format 

organitzats per l’Ateneu Igualadí 
arriben el 4 d’octubre amb la com-
positora aranesa Alide Sans. El seu 
disc Henerècla (escletxa) és un alè 
d’aire fresc que baixa de les mun-
tanyes. La vila és la creació amb 
una llengua inventada i improvi-
sada del músic Daniel Lumbreràs 
que es podrà escoltar el dia 8 de 
novembre. Cançons de fer camí és 
el darrer treball de Borja Penalba i 
Mireia Vives. El duet valència és un 
dels exemples més clars de cançó 

d’autor i arriba a Igualada amb un 
projecte que tot just s’acabarà de 
gestar. Arribarà el 13 de desembre 
a l’escenari de l’Ateneu. Els con-
certs de Músiques de butxaca estan 
programats a les 11 de la nit. 

Els espectacles familiars  
Xarxa Igualada té cura de pro-

gramar les obres adreçades als 
nens i nenes. Enceta la temporada 
el 29 de setembre amb El monstre 
de colors. És l’adaptació teatral del 
llibre d’Anna Llenas. Una posada 
en escena plena de poesia i música, 
que ajudarà els nens i nenes a con-
nectar amb cada emoció. Baobab. 
Un arbre, un bolet i un esquirol de 
La Pera Llimonera va aconseguir 
el premi del públic al millor espec-
tacle i el premi Xarxa Alcover de 
Mostra Igualada 2019. L’espectacle 
és un homenatge a totes aquelles 
persones, grans i menudes, a qui la 
violència dels conflictes armats els 
ha obligat a deixar la seva terra. 
Està programat el dia 13 d’octubre. 
Una reflexió sobre l’avorriment de 
nens i nenes és el que ens planteja 
L’aventura d’avorrir-se de L’Esta-
quirot teatre. Les peripècies de la 
Rita pretenen motivar la creativitat 
i el lleure infantil. La posada en es-
cena de titelles i actors arriba el 27 
d’octubre a la nostra ciutat.  

La màgia de Charlie Mag ens 
permetrà submergir-nos en un 
univers ple de sorpreses i il·lusi-
ons amb el seu espectacle Formi-
dable, el diumenge 10 de novem-
bre. Coincidint amb Santa Cecília, 
el diumenge 24 de novembre, a les 
6 de la tarda, el grup 2 princeses 
barbudes presenta el seu concert 
per a tota la família La bona vida. 
Cançons plenes d’humor que ens 
remeten als humans de fa més de 
10.000 anys. Finalment el musical 
del grup Veus-Veus La bella i la 
bèstia tancarà la programació de 
tardor amb una història d’amor i 
tolerància en un castell encantat. 
Els espectacle de La Xarxa són a 1/4 
d’1 del migdia I tenen un preu de 6 
euros i de 5 euros  per als socis.

Nova edició del Festival 
Internacional de Música

L’Aplec de Sant Magí: tradició i modernitat
SANT MAGÍ DE LA BRUFAGANYA

El diumenge dia 15 se celebrarà 
l’Aplec de Sant Magí on parti-

ciparan els Senderistes Bisbalencs 
que caminaran 34 quilòmetres 
a peu.

Falta només un  any per-
què l’Aplec de Sant Magí cele-
bri amb tota solemnitat el seu 
quart centenari: està documentat 
que l’any 1620 ja se celebrava 
el tercer diumenge de setem-
bre  la “Dinada dels Pobres” a la 
Brufaganya,  organitzada per la 
Confraria de Sant Magí màrtir de 
Barcelona.

Si bé l’actual aplec no s’as-
sembla gens a la festa que es feia 
en aquells temps tan remots, hi 
ha una tradició que encara sub-
sisteix: la Confraria de Sant Ma-
gí de Barcelona encara participi 
cada any a l’Ofici amb l’ofrena 
de dues lliures de xocolata i una 
almoina per al santuari.

Aquest any la festa comença 
de matinada, a 2/4 de 6 del matí, 
quan iniciaran el camí els Sende-
ristes Bisbalencs des de la Bisbal 
del Penedès per recórrer els 34 

quilòmetres que hi ha a peu fins 
a Sant Magí, on  arribaran a 2/4 
de 3 de la tarda. Passaran per 
sis termes municipals: La Bisbal, 
El Montmell, Aiguamúrcia, Pon-
tons, Querol i Pontils. Aquesta és 
la XXIII vegada que fan aquesta 
caminada, si bé és el primer any 
que coincideix amb l’aplec.

Més tard sortiran les camina-
des a peu, sortides en bicicleta o 
passeig en cavalls des de La Lla-
cuna, Santa Coloma i Pontils tots 
en direcció a Sant Magí. Natural-
ment molta altra gent hi anirà en 
cotxe particular i allí hi trobarà 
un gran espai per a aparcament.  

A les 9 es començarà a servir 
l’esmorzar popular: un bon en-
trepà de pa amb tomaca i pernil 
acompanyat d’olives, ceba ama-
nida i fruits secs tot acompanyat 
d’un porró de vi negre o bé ai-
gua, a gust de cadascú. 

Durant el matí, a la capella 
de les Fonts hi haurà una expo-
sició dedicada a la fauna pròpia 
de la Brufaganya. També durant 
el matí hi haurà instal·lada una 
carpa amb jocs de taula per a pe-

tits i grans. També s’organitzaran 
visites per a famílies per conèixer 
l’entorn natural i jocs de cucanya 
per a infants.

Ales 12 del matí hi haurà 
l’Ofici al santuari amb el cants 
dels goigs. En sortir, es ballarà 
el Ball Pla i després hi haurà una 
ballada de sardanes a càrrec de 
la cobla Cossetània. 

I després toca baixar del san-
tuari cap a les Fonts on es cui-
narà una gran arrossada per a 
tothom que hi vulgui participar, 
tot i que cadascú també es pot 
portar el dinar des de casa sense 
cap problema.

Havent dinat la mateixa cobla 
Cossetània amenitzarà la tarda 
amb balls populars i vuitcentis-
tes, incloent tal com ja és tradici-
onal, el Ball Pla de Sant Magí.

Per participar en l’arrossa-
da es poden comprar el tiquets 
(amanida, paella i postres) als 
forns Pujó de Santa Coloma i La 
Llacuna, o bé es poden reservar 
al correu electrònic amicssant-
magi@tinet.cat.

PIERA

El Festival internacional de músi-
ca de Piera torna aquest mes de 

setembre amb la voluntat d’am-
pliar l’oferta musical de la qual els 
pierencs i pierenques gaudeixen en 
altres moments de l’any. El proper 
dilluns dia 16, la biblioteca munici-
pal acollirà la presentació d’aquest 
certamen que comptarà amb la 
presència del músic Antoni Besses.

El primer concert se celebrarà 
el dia 29 de setembre a les 19 ho-
res a l’auditori de l’Aula Municipal 
de Música Maria Escolà i Cases. Se-
rà un concert de piano que anirà a 
càrrec del mateix Antoni Besses, el 
qual interpretarà temes de compo-
sitors de renom com Haydn, Beet-
hoven, Chopin i Franck.

El segon serà un concert del 
quintet “La Truita”, format pel 
propi Antoni Besses al piano acom-
panyat de Victoria Fernandez al 
violí, Lito Iglesias al violoncel, Kei-
zo Misoiri al contrabaix i Alber-
to Reguera a la viola. La formació 
oferirà obres de Mizoiri, Mompou, 

del propi Besses, de Rossini i de 
Schubert. L’actuació tindrà lloc el 
dia 6 d’octubre, a les 19 hores, al 
Santuari del Sant Crist. 

El preu de les entrades per a 
cadascun dels concerts, és de 15 
euros. Aquestes es poden adquirir 
a la Papereria Fanny (carrer Sant 
Cristòfol, 5), al Bar Foment (carrer 
la Plaça, 19), a la Llibreria-Pape-
reria Dalmau (carrer Pau Claris, 14) 
i a la botiga Llar de la Imatge (car-
rer Sant Cristòfol, 40).
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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 iden-
tificats (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.

Anònim rebut el 12 
d’abril de 2006

Carta literal i anònima rebuda 
el 2006 :

“Sres. vecinos de esta casa: Ve-
mos que ustedes, desde hace mucho 
tiempo, tienen colgada una pancarta 
en el balcón de la casa quejándo-
se del vertedero. Por favor, quítenla 
porque da mala imagen al bloque 
de enfrente. Por si quieren vender su 
piso. Gracias, muy amables. Atenta-
mente, los VECINOS de la comunidad.

6/04/06, (signatura il·legible). 
Quejas al Ayuntamiento de Piera”.

El recordatori de la carta anòni-
ma del tema etern. 

Aquest gran pilot de merda i pu-
dor es troba a 1,8 kms d’Esparregue-
ra, a poc més d’un quilòmetre de 
Masquefa i a no gaire de Piera. De 
per vida tindrem aquest monumen-
tal  pastís al nostre entorn. Segons la 
revista British Medical Journal: “los 
niños nacidos de madres que viven 
cerca de los vertederos tienen mayor 
probabilidad de sufrir defectos cogé-
nitos...”. 

Això, més, molt més d’una vega-
da, ho vaig escriure en el meu temps 
de l’abocador, i la gran pensada 
de parlar d’això ve donada perquè 
crec que, un any sí i altre també, els 
batlles de Masquefa i Piera surten 
parlant d’aquest tema a L’Enllaç... 
i  després què? Però això veig que 
ja és repetitiu... i què venim a com-
pondre? RES  DE RES!!! Algú pensa 
que potser obtindrem alguna cosa 
a canvi d’aquest merder, o no... Des 

de 1970, milers de tones anuals de 
merda es podreixen al costat de les 
nostres cases. Basses d’aigua a cel 
obert es filtren per fer-nos arribar 
el líquid a les rieres que xuclen la 
Magarola i algun que altre rierol. 
Després d’anys conversant del tema, 
el Garraf s’ho va treure de sobre... i 
va anar a l’Anoia, que és el lloc ideal 
per conservar.... Però ja en parlarem! 
M’agradaria saber, i ho dic de veritat, 
què deixa, crematísticament parlant 
(a més de pudor), l’abocador de la 
punyeta.

Maria Teresa Mora Sanahuj, Piera

Igualada té vida
Un cop acabada la Festa Major 

d’Igualada, la nostra ciutat torna a 
la normalitat, amb tots els comerços, 
restaurants i altres negocis oberts. 
Per cert, la Festa Major va ser esplèn-
dida, com sempre, amb activitats per 
a tots els ciutadans.

D’altra banda, hem tornat de 
vacances i a l’estat encara no hi ha 
govern, i sembla que anem a unes 
noves eleccions, ja que els polítics no 
estan a l’alçada i haurien de mirar 
més pels ciutadans, i no tant pels 
seus egos personals... Una autèntica 
vergonya! Aquest país no es mereix 
uns polítics tan mediocres, que s’ho 
facin mirar!

I pel que fa a la Generalitat, 
també Déu n’hi do! Ara estan nego-
ciant els pressuposts i tot està sota 
mínims… Venen temps difícils. Sort i 
a la feina!

Josep Montiel, Igualada

La força de la música a 
l’estiu català

Per sort, la música és molt pre-
sent a Catalunya durant l’estiu.

Per a justificar això només cal 
veure el gran nombre de festes ma-
jors on hi és present, els festivals de 
música arreu, els aplecs, etc.

Pel que fa a les festes majors, 
comptem amb orquestres de prestigi 
notori, Maravella, Selvatana, Metro-
pol... sovint fan actuacions llargues, 
de concert i ball i, potser, l’esforç és 
molt gran si ho relacionem amb el 
que cobren.

Cal felicitar la seva tasca, dificul-
tada a voltes per altres actes que 
atrauen més al jovent. Si hi afegim 
les sardanes, les havaneres, etc. ve-
iem que la música en alegra l’estiu.

Aquesta època podem gaudir 
també de grans festivals de música 
clàssica o moderna, com els de Pera-
lada , Cap Roig, Torroella..., tot i  que 
aquests es concentren més a la zona 
costanera.

Tot això i més, conforma una 
banda sonora que voldríem conser-
var, encara que, a voltes, suposi difi-
cultats. La música i el folklore local 
s’han de preservar i les programa-
cions han de ser adients, doncs no 
pot passar que a festes tan nostrades 
com a Igualada no hi hagi prou coor-
dinació. Tot plegat contribueix a l’en-
riquiment cultural del nostre país. Un 
fet que no contemplen les televisions 
que només ofereixen música a la ma-
tinada, amb l’excepció dels canals de 
pagament. La música i la festa han 

de ser per al poble, i els artistes, ben 
compensats per la seva tasca.

Jordi Badia i Sendra

Prec a un senyor
Dijous passat, dia 5 de setembre, 

va venir un senyor, acompanyat de 
la seva senyora, a visitar l’exposició 
“Circ a Igualada” i, amablement, van 
conversar amb mi.

Ell m’explicà una anècdota sobre 
el Circo Ruso, que jo ignorava.

A causa de que jo tenia altres 
visitants forasters, que havien vingut 
expressament per a veure la mostra, 
potser no el vaig atendre com hauria 
d’haver-ho fet. Li demano que vulgui 
disculpar-me i li prego que tingui la 
bondat de telefonar-me (93 803 26 
53), tota vegada que voldria tenir 
una xerrada sobre el tema i donar-li 
la importància que la seva vivència 
es mereix.

Espero la seva trucada i el seu 
perdó. Gràcies anticipades!

Cordialment el saluda,
Josep Elias Farré

Resposta al Sr. Santi Abad i 
Muntané

Vostè té tot el dret a discrepar 
dels polítics que anomena espa-
nyols, té tot el dret a no sentir-se es-
panyol, ni membre de la UE, només 
català i, si vol, descendent directe 
de Guifré el Pilós, però al que no 
te dret és a desqualificar de forma 
general els polítics que anomena es-
panyols, perquè com a tot arreu i en 

tots els ordres de la vida hi ha gent 
bona, mediocre i dolenta; aquets 
adjectius es poden donar a totes 
les professions, com advocats, met-
ges, polítics, capellans etc. També 
dintre dels polítics catalans tenim 
gent bona, honesta, no tant hones-
ta, mediocre i nefasta, de moment 
portem tres anys de govern de la 
Generalitat i hem estat incapaços 
d’aprovar els pressupostos anuals 
que són la llei més important d’un 
parlament, això significa aturada 
d’inversions, etc. Per què? Perquè 
no hi ha majoria per aprovar-les i 
això és culpa d’uns i altres, vostè ho 
sap i jo també. Però el que no es pot 
fer, per dignitat i per educació, és 
insultar dient “mal nascuts” de for-
ma generalista a un col·lectiu sigui 
el que sigui. Cau vostè en la barroe-
ria més elemental.

Galo Ball i Ratés

Clínica Sant Josep
La Clínica de Sant Josep és una 

institució emblemàtica en l’àmbit del 
benestar social en tant que ofereix 
acollida a aquelles persones que ho 
necessiten. 

Disposa d’un equip humà de 
gran nivell dirigit de manera excel-
lent per la Dra. Balaguer.

Ens podem sentir orgullosos 
de disposar d’un equipament com 
aquest al bell mig d’Igualada.

El menjar és de qualitat i equi-
librat.

Jaume Rodríguez Enrich
Igualada

✞
7è aniversari

ISIDRE MORENO 
SHIELS 

(1993-2012)
 

Sempre en el nostre pensament, 
sempre en el nostre cor

✞
CALAMANDA SABATÉ 

GABARRÓ
Vídua d’Albert Canet Serra

Morí cristianament el dia 8 de setembre a l’edat de 91 anys

Els teus familiars i amics et tindrem sempre 
present en el nostre record i estima.

Igualada, setembre de 2019

✞
Aquest diumenge, 15 de setembre de 2019,

farà 5 anys que ens va deixar

PACO MARTÍ QUERALT
Els qui l’hem estimat, esposa, fills, néts i altres 

familiars, mantenim viu el seu record.

✞
13è aniversari

JAUME BARTOLÍ CAROL
Els que tant t’hem estimat i t’estimem 

mai t’oblidarem.

Igualada, setembre de 2019



23OPINIÓ12 de setembre de 2019

Setembre, sant tornem-hi...
Ho tenim mal plantejat; cele-

brem l’entrada d’any l’1 de 
gener i potser caldria comen-
çar-ho tot l’1 de setembre, ja que 
dins l’àmbit escolar, universitari i 
laboral sembla que la vida comen-
ça el setembre, mentre que Nadal 
i Cap d’Any són festes per gaudir 
de la família. Però és que l’agost, 
en aquest país, marca la pauta i, 
per molt que vulguem canviar, el 
setembre sempre és un inici de 
tot.

Escric la meva Rotonda abans 
del dia 11 de Setembre, que tam-
bé marca molt, almenys a Catalu-
nya, i no sé què passarà aquell dia, 
tot i que L’Enllaç surt el dia 12. La 
Diada, els últims anys, sempre és 
important, i aquest any també, ho 
diuen els polítics, però així por-
tem 9 o 10 anys, ja he perdut el 
compte... Amb tot, aquest 2019 és 
el més important perquè ja tenen 
la sentència escrita, amb tota la 
repressió damunt d’un govern legí-
tim destituït, empresonat i a l’exili 
amb el 155. Va començar amb l’1 
d’octubre i fins avui, sense disparar 
un sol tret, estan fent tant de  mal 
com al 1714, en què van eliminar 
tots els poders propis de Catalu-
nya. Si tothom estigués assabentat, 
només una mica, de la història de 
Catalunya, i no sols els catalans, 
sinó els espanyols que viuen aquí 
des de fa anys i no s’han preocupat 
de saber ni on viuen, i no cal dir 
dels espanyols de més enllà del riu 
Ebre, que a més a més els han ve-
nut la “seva història” i diuen dels 

catalans que adoctrinen els fills. 
Quina pena... 

Comencem per celebrar una 
gran derrota de la Nació Catalana, 
provocada pels exèrcits francès i 
castellà, que van saquejar i ocu-
par sense contemplacions, mentre 
que els britànics i l’imperi austríac 
miraven cap a una altra banda. 
Ja llavors, els catalans van lluitar 
per la democràcia i la llibertat, que 
la nostra Constitució ja garantia. 
(La Constitució espanyola encara 
no ho garanteix ara). El coman-
dant de les tropes borbòniques, 
el Mariscal Duc de Berwick i Liria,  
no va complir ni la rendició amb 
condicions, ans al contrari....varen 
matar, violar les dones, saquejar, a 
més d’ensorrar les cases de les per-
sones per construir el que ara és el 
Parlament Català, abans la “Ciuta-
della Militar”, i va destituir el que 
ara seria el Parlament --Consell de 
Cent-- i tot el que tenia la Catalu-
nya Parlamentària, ja organitzada 
de molts i molts anys.  (Espanya ni 
pensar-hi). Tot plegat perquè no 
estaven a favor del rei borbònic, 
els parents dels d’avui, o sigui que 
sempre són els mateixos que ens 
la porten votada i el seu anhel és 
tenir els catalans de genolls davant 
la monarquia espanyola, com el 
3 d’octubre Felip VI va tornar a 
ratificar. 

Però ara de catalans n’hi ha 
de tot arreu, uns que van venir 
i viuen aquí, altres que han nas-
cut aquí, i quan l’Estat espanyol 
ataca i perjudica la “Comunitat” 

catalana fa mal a tothom, cata-
lanistes i espanyolistes. Segura-
ment l’1 d’octubre hi havia més 
García, Martínez, Rodrigo, etc. 
a votar que no Domènec, Martí, 
Senserrich, etc. Per tant, potser 
que s’ho facin mirar, sobretot 
aquest odi que ens tenen; volen 
fer veure que som nosaltres que 
el tenim vers ells, i que legítima-
ment hauria de ser així, per les 
seves matances del 1714 i fins 
avui... i no és així, però és clar, 
ara només ens apallissen una 
«miqueta» i econòmicament ens 
escanyen, tot dient que ells ens 
donen diners perquè puguem 
anar fent... Vergonya i tristesa 
al mateix temps, ja que diuen 
que ens estimen, però jo penso 
que quan estimes algú de veri-
tat no el maltractes. Ah!, i diuen 
que aquell octubre vàrem fer un 
“cop d’estat”, cordons!!! Sempre 
canvien la història i així els espa-
nyols del carrer viuen enganyats. 

Per tant, recordeu que la Na-
ció Catalana va desaparèixer del 
mapa el 1714 i ara els amics dels 
Borbons no poden anar a la ma-
nifestació recordant la derrota 
de Catalunya, ja que per a ells no 
existim... però volen continuar ma-
nant-nos.

Espero i desitjo que la DIADA 
hagi anat molt bé, sense incidents, 
i que davant el món quedi clar que 
els que vivim a Catalunya som gent 
de pau, però també de llibertats i 
democràcia.   

Igualada,  9-9-2019

LA ROTONDA Enric Senserrich i Vives

COMENTARIS DE LLIBRES Lleonard del Rio

“Recorregut per 50 anys de la història 
del Casal Interparroquial d’Igualada”
Fa unes poques setmanes, va 

arribar a les meves mans un 
llibre de poc més d’un cente-
nar de pàgines titulat “Recor-
regut per 50 anys de la història 
del Casal Interparroquial d’Igua-
lada”,  publicat a iniciativa de 
Jaume Serarols Pallarols, que en 
fou president de 1994 a 2008. Ha 
estat imprès per Atena 2000 S.L. 
i es complementa amb un annex 
en què hi figuren els promotors 
i col·laboradors que va tenir el 
Casal des de la seva fundació, el 
1957, i un DVD (Mardetalls) on 
s’inclouen fotografies dels esde-
veniments més rellevants.  

“Cinquanta anys d’una en-
titat --escriu Jaume Serarols en 
la presentació-- solen ésser un 
fragment important de la vida 
social del lloc on té la residèn-
cia. En aquest aspecte ningú no 
dubta que el Casal Interparro-
quial d’Igualada ha tingut i té un 
lloc assenyalat dins la vida social 
igualadina. Lloc que cal buscar-lo 
en variades parcel·les culturals, 
esportives i religioses. (...) També 
s’hi ofereixen els detalls dels ac-
tes duts a terme per commemo-
rar l’efemèride.”

Imaginem que l’esmentada 
publicació fa temps que és al car-
rer --enlloc hi hem trobat la data 
de l’edició-- i tot i que es tracta 
d’una publicació d’ús privat, fa 
algunes aportacions a la història, 
com les dades (i ús) més impor-
tants d’aquest edifici que es de-
tallen en un dels seus capítols.

El llibre ha tingut com a col-
laboradors a Josep Elías Farré, 
Jaume Ferrer Piñol, Antoni Mi-
randa Pallarès, Anna Miranda 
Aranda, Josep Nadal Mir i Jordi 
Serarols Fajas. S’hi inclouen foto-
grafies de Josep Brunet, Josefina 
Franquesa, Glòria Godó, Antoni 
Miranda, Conxita Palau, Josep M. 
Prat, Anna Miranda, arxiu Casal i 
premsa local.

Després d’un article dedicat a 
Mn. Josep Codol Margarit hi ha 
un detall biogràfic dels diferents 
presidents que ha tingut l’enti-
tat i que són: Jaume Vives Font 
(Comissió central), 1957-58; Pere 
Carles Torrents (Junta Interpar-
roquial), 1958-60; Antoni Mor-
ros Closa (Junta Interparroquial), 
1960-70; Joan Noguera Font 
(Junta Interparroquial), 1970 a 

maig 1987; Salvador Vidal Tomàs 
(Junta Permanent Interparro-
quial), juny 1987 a gener 1991; 
Antoni M. Prat Tort (Junta Per-
manent Interparroquial), febrer 
1991 a gener 1994; i Jaume Se-
rarols Pallarols (Junta Permanent 
Interparroquial), febrer 1994 a 31 
desembre 2009.

El següent apartat detalla les 
Activitats del Casal Interparro-
quial d’Igualada. Pel que fa al 
Certamen literari, es publiquen 
les bases, el veredicte i els tre-
balls guanyadors.

Segueix el programa d’actes 
preparat per celebrar el cinquan-
tenari.

Tot seguit es publiquen una 
sèrie d’entrevistes a Manuel Mi-
serachs Codina, advocat i exalcal-
de; Mn. Joan Raurell Farràs, exar-
xiprest de l’Anoia Segarra; Berna-
bé Dalmau Ribalta, monjo des de 
fa mig segle; Mn. Antoni Bausili 
Bas i Mn. Joaquim Font Gassol. 
També hi ha un article, “Alguns 
records de joventut”, que signa 
el qui això subscriu.

El llibre acaba amb la trans-
cripció de la convocatòria feta 
per Mn. Josep Massana Cortina, 
arxiprest de l’Anoia Segarra, en 
què convida a la presentació pú-
blica del projecte del nou Casal 
Interparroquial, a càrrec de l’ar-
quitecte Jaume Riba Samarra, au-
tor del projecte.

Al llibre li falta una bona re-
visió ortogràfica.

APRENDIZ DE LOS NIÑOS   Natasha Peterson

Un puente a 
lo invisible (7)

Antes de comenzar con las 
andanzas del juvenil “prota” de 
hoy quería darte las gracias por tu 
carta, Ivet, y a ti, Jana, valientes 
aventureras de la vida.

Pronto recibiréis la respuesta. 
Gracias de todo corazón.

Ilusionada de compartir la ma-
gia de lo intangible con vosotros. 

Hoy nos adentramos en el bos-
que, cerquita de la aldea donde 
vive una celebridad conocida por 
todos nosotros como “Franky”. Es 
el joven castor que nos trae aven-
turas de su estrenada y refrescante 
vida.

Ahí a lo lejos se ve como on-
dea la bandera “FRANKY’S HO-
ME” que le regalaron todos al ter-
minar de construir su renovado 
hogar.

¡Hola mozalbetes!
El otro día vinieron a verme 

de sorpresa Fopy y Magui y me 
estuvieron contando sus destrezas 
con los pequeños de la aldea y los 
dragoncillos grises, y mientras me 
lo explicaban dejaron caer que 
os han contado la historia, así 
que me dije a mi mismo: - Franky, 
sé majo y cuéntales lo que pasó 
al independizarte y construir la 
primera casa. Esta versión de los 
hechos nadie la sabe, ya va si-
endo hora que lo compartas con 
alguien. Así que poneos cómodos 
porque tiene su toque peculiar, 
bueno, dadas las circunstancias… 
Yo soy peculiar, aunque cuando 
me pongo bajo las estrellas a re-
flexionar me doy cuenta que to-
dos somos peculiares. 

Comenzaré por el principio del 
fin. Antes de que me conocieran 
los MiniFop’s yo vivía con mi fa-
milia en la aldea más grande de 
mi especie que se pueda llegar a 
conocer, hasta que ocurrió el prin-
cipio del fin. Esa mañana estaba 
ayudando a mi primo Finn Mac 
cuando, de repente, comenzamos 
a escuchar un estruendo que ve-
nía de las altas montañas y fue 
en segundos que no quedó nada. 
Solo recuerdo que al despertar-
me estaba dolorido por los golpes 
y desubicado, y percibo que  no 
sabía dónde estaba, me perdí al 
llevarme la corriente.

Supongo que cuando conocí a 
Fopy y los demás simplemente les 
dije que me acababa de indepen-

dizar y aparenté ser un tipo duro, 
pero en realidad lo que hicieron 
conmigo me llegó a mi corazonci-
to; no suelo hablar así porque sinó 
parezco un blando, pero me he 
dado cuenta desde que estoy cer-
ca de ellos que puedo ser sensible 
y blando, y espontaneo, y payaso, 
y… peculiar, y me gusta cómo me 
siento al llegar la noche y todo es-
to no se lo había contado a nadie 
hasta ahora, que os lo cuento con 
toda naturalidad.

Ya que nos estamos sinceran-
do, ¿sabéis por qué construí en 
medio del río la casa? Adivinad, 
porque tenía miedo, miedo al 
agua. Curioso ¿verdad? De esa 
forma frenaba el agua del río y 
la sentía cerca, pero no me po-
día hacer nada. Pero claro, soy un 
castor, porque lo que viví me que-
dó clavado en alguna parte de 
mí y solo veía flashes del agua, y 
todo eso no me gustaba como me 
hacía sentir, pero con el tiempo 
he curado esas heridas y he hec-
ho las paces con el agua. Desde 
que mi casa está al lado del río 
comencé pasito a pasito, al prin-
cipio la miraba desde la ventana, 
luego me senté en las escaleras 
viendo pasar y saltar los salmones 
como subían hacia la montaña, y 
ahora ya comprendí que no hay 
culpables de lo que pasó, simple-
mente ocurrió.

De alguna forma todo eso me 
hizo volver a ser peculiar con un 
toque jovial, y ahora me siento en 
mi hogar, me gusta ser yo y espero 
que tú también lo puedas ser, por-
que es la mejor aventura de todas, 
ser uno mismo.

Os prometo que pronto vol-
veré.

Vuestro peculiar mozalbete.
Franky

LES POSTRES                               Joan Valls

Botigues
Vaig ser a “la botiga al carrer” 

aquest dissabte passat. Dels 
botiguers, no tots eren a fora. Però 
és igual. Les botigues sempre són 
al carrer. Amb rebaixes o sense. 
I gent, això sí, molta gent. Cap a 
l’hora baixa, el carrer de Sant Magí 
semblava el barceloní Portal de 
l’Àngel. I el de l’Argent, també. 
Salvant totes les distàncies…

Confesso que jo estava més 
pendent dels llocs, dels locals, que 
de les ofertes. M’angoixa, voltant 
pel centre d’Igualada, veure tants 
locals tancats. N’hi ha molts amb 
el cartellet que informa del llo-
guer o de la venda. I molts dels 
que es tornen a obrir, gairebé 
sempre amb un important canvi 
d’activitat, romanen oberts quatre 

dies… O un parell de mesos. Igua-
lada no ha estat mai una ciutat 
molt comercial. La indústria ho do-
minava tot. Ara, ni una cosa ni l’al-
tra. Què hi havia abans aquí? La 
pregunta me la faig molt sovint i 
m’agrada recordar-ho, encara que 
no sempre ho aconsegueixo… Al 
carrer de l’Argent, per exemple, 
sols queden dos dels establiments 
que jo pugui recordar i dedicats 
a la venda dels mateixos produc-
tes: la pastisseria Closa i la botiga 
de l’amic Marcel·lí. I mira que ha 
estat i és un carrer prou comer-
cial. La resta, res a veure. Alguns 
locals tancats i canvis continus. Sap 
greu… Oi més quan no veus com 
es pot solucionar… Empitjorar, sí. 
Això és fàcil! 
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L’ENLLAÇ AMB EL CONSUM    Alfons Conesa

T’has trobat mai amb un problema de consum?
Envia les teves consultes a: latossa@latossa.com

PARLEM DE SARDANES Joaquim Bacardit

Comença un nou 
curset de sardanes
Tal com està previst, aquest 

proper dimarts, dia 17 de 
setembre, començarà un nou 
curset de sardanes que organitza 
l’Agrupació Sardanista d’Iguala-
da. Serà, com sempre, a l’Espai 
Cívic Centre del c/ Trinitat, 12; 
l’horari continuarà sent l’habitu-
al: dimarts de 17.30 h a 18.30 h. 
Aquest curset acabarà el 16 de 
juny de l’any 2020 i està adreçat 
a persones de qualsevol edat i 
sexe. Esperem, doncs, la màxima 
afluència de persones, tot recor-
dant també que el curset és gra-
tuït. Inscripcions el mateix dia de 
començament del curset, o tam-
bé trucant al telèfon del Centre 
Cívic, 93 806 81 01, o als tels. 93 
804 16 37 o 618 978 733 (Quim).

Dissabte, ballada a 
Igualada 

Recordem que aquest dis-
sabte, 14 de setembre, i per 
commemorar la Diada, tindrem 
ballada de sardanes al Passeig 
Verdaguer, al lloc que ja acostu-
ma a ser habitual, entre la plaça 
Catalunya i carrer St. Magí, a les 
19 h. Actuarà la cobla Principal 
de Cassà

Esperem, doncs, una bona 
afluència de públic disposat a ba-
llar totes les sardanes.

Ballades de sardanes
Dissabte, 14 de setembre
Badalona, a la Pl. de la Vila, a 

les 21.00 h. Revetlla d’aplec; ba-

llada doble amb les cobles Jovení-
vola de Sabadell i Marinada,

Barberà del Vallès, a Can 
Gorc, a les 18.00 h, cobla Contem-
porània.

Barcelona, a la Pl. de Carles Pi 
i Sunyer (av. del Portal del Àngel), 
a les 11.30 h, cobla Mediterrània.

Cornellà de Llobregat, a la Pl. 
de Lluís Companys, a les 12.00 h, 
cobla La Principal del Llobregat.

St. Esteve Sesrovires, a les 
19.00  h, cobla Mediterrània.

Terrassa, a la Pl. Vella, a les 
18.30 h, cobla Ciutat de Terrassa.

Diumenge, 15 de setembre
Barcelona, al Pla de la Cate-

dral, a les 11.15 h, cobla, Ciutat 
de Cornellà.

Vilafranca del Penedès, a la 
Rbla. de la Girada, a les 12.00 h, 
cobla Catània.

Aplecs
Diumenge, 15 de setembre
Badalona, al parc de Can Solei, 

75è Aplec de la Sardana, matí 10.30 
h i tarda 16.00 h. Cobles: Marinada, 
Ciutat de Girona i La Principal del 
Llobregat, i concurs de colles impro-
visades.

Terrassa, a la Pl. Vella, 47è Aplec 
de la Sardana, matí 10.30 h i tarda 
16.30 h. Cobles: La Principal de Ter-
rassa, Sant Jordi - Ciutat de Barce-
lona i Mil·lènaria. Amb concurs de 
colles improvisades a la tarda.

  
Agrupació Sardanista d’Igualada

Jbacardit50@hotmail.com    

Revisió de calderes
Benvolguts lectors,

Estem a menys de quinze dies de que s’acabi 
l’estiu, tenim la tardor a tocar i els serveis meteoro-
lògics ja ens han anunciat baixades de temperatures 
per als propers dies i neu al Pirineu.

Les notícies fan, encara que solament sigui psi-
cològicament, que avancem esdeveniments, i en 
aquest cas ens fa pensar en el fred i ho associem amb 
la calefacció, que vol dir caldera i, si la tenim de gas, 
amb les preguntes: funcionarà be?, ens escalfarà?

Aquesta alarma ens fa dubtar de si la caldera 
funcionarà bé, ja que des de l’hivern passat, com a 
molt, ha funcionat solament per a l’aigua calenta; 
prou que ho hem notat en la factura mensual del 
consum de gas, factura que ja es prepara per als 
ensurts que ens dona a ple hivern, però ara no és el 
cas. El que ens preocupa és que, quan necessitem ca-
lefacció, funcioni bé, escalfi i que tinguem al dia les 
revisions que són obligatòries, i que nosaltres som els 
responsables d’encarregar-les.

Cal que mirem l’enganxina que ens varen posar 
a la caldera quan es va fer l’última revisió, on està 
anotada la data de quan hem de fer la següent re-
visió. Si la data no la hem sobrepassada podem estar 
tranquils, funcionarà, però si volem assegurar que ai-
xí sigui i que tot estigui perfecte cal avisar l’empresa 
de confiança perquè hi faci un cop d’ull. En el cas 
d’haver sobrepassat la data de revisió, o si no trobem 
l’enganxina, estem en fals i cal que avisem l’empresa 
de manteniment perquè ens posi al dia de l’estat de 
manteniment i del bon funcionament de la caldera.

També cal recordar que és el propietari o usuari 
el que està obligat a demanar el manteniment pe-
riòdic de les calderes de calefacció a una empresa 
mantenidora o instal·ladora, i que la revisió s’ha de 
fer cada 2 anys.

Si no tenim cap empresa de confiança a qui de-
manar la revisió podem sol·licitar informació a un 
gremi d’instal·ladors. Les empreses que es dediquen 
a la instal·lació i manteniment de les instal·lacions de 
calefacció, climatització i aigua calenta sanitària han 
d’estar inscrites en el RASIC (Registre d’Agents de la 
Seguretat Industrial de Catalunya) i en el Registre 
d’empreses instal·ladores/mantenidores d’instal·laci-
ons tèrmiques en els edificis (REITE) 

Els preus són lliures, però cal que, per seguretat, 
demanem un pressupost previ. No hi ha obligació de 
tenir un contracte de manteniment; no obstant això, 

si ja tenim un contracte de manteniment, aquest ens 
servirà en el moment que toqui fer la revisió. Si ens 
n’ofereixen un, mirem abans les condicions. 

Si hem passat la revisió, l’empresa col·locarà l’eti-
queta autoadhesiva en un lloc visible de la caldera i 
l’emplenarà amb les dades corresponents. També ens 
lliurarà el Certificat de Manteniment.

Siguem amatents i desconfiem de les visites ines-
perades d’empreses que venen al nostre domicili per 
realitzar la revisió, si no hem sol·licitat el seu servei 
expressament. 

De la mateixa manera que nosaltres associem 
fred amb caldera de calefacció, els estafadors fan 
el mateix i es produeixen freqüents estafes fetes 
per falsos revisors de calderes o de gas en general. 
Poden presentar-se com a representants d’empre-
ses conegudes o que estan fent una campanya de 
prevenció abans de l’hivern i per garantir la nostra 
seguretat.

Ens proposen que els deixem veure la caldera, 
sense cap cost per a nosaltres. Però si els deixem en-
trar la cosa canvia i ja els tenim dins a casa; ens diran 
que la flama no és ben blava perquè el cremador es-
tà brut i la seva pressió és que és perillós, i que si no 
fan la revisió ben feta i ho arreglen ens atenguem a 
les conseqüències, que ells comunicaran que la calde-
ra està en mal estat i ens tallaran el gas. Si accedim 
ens potinejaran la caldera, no faran res i ens cobra-
ran una feina que no han fet, i no ens certificaran 
res, tot fals, i a més cobren al comptat i en efectiu.

Podem estar més de pega, encara, en el cas que 
vagin dues persones, i que mentre una ens entreté 
amb la caldera l’altra volti per tota la casa i reculli 
tot allò de valor que trobi, i nosaltres no ens n’ado-
narem fins que ja siguin fora.

Recomanacions: no obrir la porta a ningú que 
no coneguem, a no ser una visita concertada prè-
viament per nosaltres. En cas de dubte cal trucar a 
la companyia subministradora de gas amb la qual 
tenim contracte i consultar si han enviat alguna 
empresa, i si fos així, quin és el nom de l’empres, i 
si tenim inseguretat hem de trucar als Mossos d’Es-
quadra.

Estimats lectors,
Siguem prudents, desconfiem d’aquestes espon-

taneïtats i tinguem cura de la nostra seguretat. Cal 
que confiem en els Mossos d’Esquadra, ja que ells 
vetllen per nosaltres.

ELS PETITS ANUNCIS  

*  Es necessita AJUDANT DE PERRUQUERIA. Telèfon de contacte: 93 803 54 66 (Anna).

*  ES VEN BAGUL PER A MOTO, marca Givi. Model Micro-2, amb fixacions, claus i full de 
muntatge. 45 euros. CADIRA D’OFICINA, model gran; sense recolza braços, entapissat 
blau. No apte per a menors de 10 anys. 35 euros. Tel. 654 513 239.

*  ES LLOGA plaça de pàrquing per a una caravana, furgoneta o turisme amb una alçada 
màxima de 255 cm. situada al centre d’Igualada. TRASTER de 12,70 m2 ubicat a la zona del 
Rec. Tots dos tenen llum i aigua.Interessats trucar als telèfons 93 805 06 78 o 649 905 545.

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

*  LLOGUER DE PÀRQUINGS PER A MOTO. C/ Rei Ferran d’Antequera (Igualada). Telèfons 
664 016 385 - 610 906 733.

*  BUSCO VOLUNTARI-A per parlar en francès. Tinc nivell mínim i marxo a viure a Lyon aviat. 
617 622 849 (Jordina).

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

*  COMPRO MAGATZEM AGRÍCOLA als voltants d’Igualada, amb terreny o sense, per 
guardar maquinària. Tel. contacte 659 748 950.

DEFUNCIONS
Juana Pérez Ramírez, de 89 anys (Capellades); Antonio Cuevas 
Rojo, de 85 anys (Igualada); Josep Maria Servat Morer, de 84 
anys (Igualada); Jaume Gorrea Rabert, de 85 anys (Cabrera 
d’Anoia); Jose Patarro Cano, de 47 anys (Igualada); Cala-
manda Sabaté Gabarró, de  91 anys (Igualada); Joan Llorach 
Marimón, de 87 anys (Igualada); Teresa Morera Serarols, de 83 
anys (Igualada); Rosa Barcons Bernaus, de 72 anys (Els Prats de 
Rei); Maria dels Àngels Valls Romeu, de 95 anys (Igualada); Te-
resa Morera Serarols, de 83 anys (Igualada); Tomás González 
Bailly, de 39 anys (Igualada); Josefa Madrigal Parejo, de 88 
anys; Francisco Batalla Pallarés, de 91 anys (Capellades); Rosa 
Casanovas Casals, de 88 anys (Igualada); Julián Campos Navar-
ro, de 75 anys (Santa Margarida de Montbui); Rosa Muntané 
Compte, de 68 anys (Igualada).

No tot és groc polític
EL RACÓ DE L’AVI SAM  Santi Abad i Muntané

Heu passat aquests dies per la plaça del Rei?
Us heu fixat en el groc que hi predomina?

És un groc en moviment, que va per feina,
un groc que fa un treball, un servei,
i si n’hi ha deu, nou penquen (no com abans),
que s’ha escampat per tots els voltants.
I a tot arreu màquines i maquinetes,
camions i camionetes, pastes i pastetes;
tant si vas a peu com en quatre rodes
et fan anar de corcoll i, a sobre, tant soroll…
I jo dic: per què no aprofiten l’agost,
que és un temps en què el més “ditxós”
és fora de la ciutat fent vacances
--que no sé si les fa per descansar
o bé per atabalar-se--,
que a ningú molestarien i millor treballarien?

Diuen que hi ha una explicació: 
haurien d’haver acabat abans de Festa Major...
i ara, a córrer tots!!!
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TAULELL D’EXPOSICIONS
■ Al Punt dels lectors, a la 3a planta de la Biblioteca Central 
d’Igualada, “Metamorfosi”, de Sergio Suñer. Fins demà.

■ Al Museu de la Pell d’Igualada, “Montserrat Acosta i Figuerola 
(Igualada, 1949-1984). Llum, intimitat i realitat”. Fins diumenge. 

■ A la sala d’exposicions de la Biblioteca Central d’Igualada, “Te’n 
recordes? Lectures, música i pel·lícules de la nostra vida”. Fins al 19 
de setembre. 

■ A la Sala l’Artèria d’Igualada, “Des-triar-nos”, de l’artista Marta 
Pruna. Fins al 12 d’octubre. 

■ A la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, 43a exposició 
col·lectiva “La Pintura com a Hobby”. Del 12 al 29 de setembre. 
(S’inaugura avui, a les 19.30 h).

■ Al Casal Popular d’Igualada, el Foment, exposició de fotografies 
del concurs “Revela la Conca”, convocat aquest estiu per l’entitat 
Per la Conca. Fins dissabte.

■ A La Gaspar Sala d’Exposicions d’Igualada, treballs dels alumnes 
presentats al Concurs de cartells Festa de la Cervesa de l’Espelt 
2019. Del 16 al 30 de setembre.

■ Al Punt dels lectors, a la 3a planta de la Biblioteca Central 
d’Igualada, “La vida en colors” de Marisa de la Torre. Del 16 de 
setembre al 31 d’octubre.

Premi Projectes d’Arts Visuals Igual’Art
IGUALADA

El Departament de Promoció Cul-
tural de l’Ajuntament d’Igua-

lada convoca el premi a Projectes 
d’Arts Visuals Igual’ART 2019/20 
amb l’objectiu de promoure i 
estimular la creació artística en 
l’àmbit local. S’atorgarà al millor 
projecte d’arts visuals inèdit en 
qualsevol de les seves disciplines: 
pintura, escultura, dibuix o gravat, 
com també en fotografia, video-

art o la combinació de qualsevol 
d’elles. 

Dotació de la beca. L’ajut està 
dotat amb 2.000 euros i l’import es 
farà efectiu en dues parts iguals: 
Una en la proclamació del projec-
te guanyador i la resta, en el mo-
ment de dur a terme l’exposició. 

Persones candidates. Poden 
optar-hi comissaris i artistes a tí-
tol individual o col·lectiu a partir 
de 18 anys. Els candidats hauran 

d’estar empadronats a Igualada o 
a qualsevol municipi de la Manco-
munitat de la conca d’Òdena, (Cas-
tellolí, Jorba, La Pobla de Clara-
munt, Òdena, Santa Margarida de 
Montbui i Vilanova del Camí). 

Termini de presentació. Finalit-
za el dia 20 de setembre de 2019.

Més informació: www.iguala-
da.cat o al telèfon 93 803 19 50 
(extensió 2503).

Premis Ciutat d’Igualada 2019
IGUALADA

Els Premis Ciutat d’Igualada de 
creació artística, recerca i com-

promís social els convoca l’Ajun-
tament d’Igualada, per mitjà del 
departament de Promoció Cultu-
ral i el suport de les entitats que 
participen en l’organització i el 
patrocini dels premis. 

Termini general: 20 de setem-
bre de 2019. Els treballs poden 
lliurar-se al Departament de Pro-
moció Cultural, a la plaça de Sant 
Miquel, 12, 2n pis - 08700 Iguala-
da, per correu certificat o perso-
nalment, de dilluns a divendres 
de 8 a 14 hores. Les obres hauran 

d’anar acompanyades d’una pli-
ca tancada, amb les dades per-
sonals de l’autor, que no hauran 
de constar en cap part visible de 
l’obra. Els guanyadors o els seus 
representants legals que no re-
cullin el premi en el decurs de 
l’acte de lliurament, perdran tots 
els drets. 

Convocatòries: Art digital Jau-
me Graells, Composició musical 
Paquita Madriguera, Compromís 
social i cívic mossèn Josep Còdol,  
Disseny Gaspar Camps, Fotografia 
Procopi Llucià, Investigació Jaume 
Caresmar, Poesia Joan Llacuna, i 
Recerca Dr. Joan Mercader.

Veredicte i lliurament dels 
premis: 24 de novembre de 2019.

Es poden consultar les bases 
completes a: www.igualada.cat, o 
bé podeu demanar-les per correu 
cultura@aj-igualada.net o al tel. 
93 803 19 50 (extensió 505). Si els 
treballs excedeixen les 6MG cal 
enviar-los a culturaigualada@
gmail.com.

El fet de participar en qualse-
vol dels premis ciutat d’Igualada 
suposen el coneixement i l’accep-
tació íntegra de les bases de cada 
premi que trobareu a la pàgina 
web de l’Ajuntament d’Igualada.

A la Gaspar, cartells de la Festa de la Cervesa 
de l’Espelt
IGUALADA

L’alumnat de 2n del Cicle For-
matiu de Grau Mitjà d’Assis-

tència al producte gràfic imprès i 
de 1r del Cicle Formatiu de Grau 
Superior de Gràfica Publicitària 

de la Gaspar van participar en el 
concurs de cartells per escollir la 
imatge del cartell de la 8a Festa 
de la Cervesa de l’Espelt. Del 16 
al 30 de setembre, a La Gaspar 
sala d’exposicions es presenta 

aquesta mostra que recull una 
selecció dels cartells participants. 
Cal recordar que el disseny de 
l’alumna Paula Calle va ser selec-
cionat com a guanyador d’aquest 
concurs.

A la Biblioteca Central, “La vida en colors” 
de Marisa de la Torre
IGUALADA

Al Punt dels lectors, a la 3a 
planta de la Biblioteca Central 

d’Igualada, es pot visitar, del 16 

de setembre al 31 d’octubre, l’ex-
posició “La vida en colors”, que hi 
presenta Marisa de la Torre. Flors i 
animals exòtics, arbres, bodegons, 

cases plenes de colors, personatges 
infantils... Marisa de la Torre trans-
met a les aquarel·les la passió per 
les petites coses de la vida.

El Museu de la Pell organitza 
una taula rodona sobre 
l’Estudi Graells i el Grup 03 
Color 

IGUALADA

Amb motiu de l ’exposició 
“Montserrat Acosta Figuerola 

(Igualada, 1949-1984). Llum, inti-
mitat i realitat”, el Museu de la 
Pell ha organitzat una xerrada-col-
loqui per explicar i reviure l’am-
bient artístic d’Igualada durant el 
darrer terç del segle XX, al vol-
tant de l’Estudi Graells i el Grup 03 
Color. L’acte tindrà lloc avui dijous, 
12 de setembre, a les 19 h. 

L’Estudi Graells, antiga acadè-
mia artística d’Igualada, es va situ-
ar en el seu temps com el principal 
lloc d’aprenentatge artístic de la 
ciutat. L’any 1964, un grup de jo-
ves provinents d’aquesta emble-
màtica acadèmia van crear el Grup 
03 Color, amb la voluntat d’inno-
var i divulgar la creació artística a 
la ciutat. Aquest col·lectiu, fundat 
a l’aixopluc del Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada, efectiva-
ment va representar l’avantguar-
da artística a Igualada en els anys 
successius. 

En aquesta xerrada hi partici-
paran Joan Graells, Maria Àngels 
Gual, Pau Llacuna, Llorenç Miquel, 
Montserrat Oliva, Isidre Pujol i Xa-
vier Saló, i tindrà lloc a l’auditori 
del Museu a les 19.00 h. L’exposi-
ció “Montserrat Acosta Figuerola 
(Igualada, 1949-1984). Llum, inti-
mitat i realitat” es podrà veure fins 
al diumenge 15 de setembre. 

Exposició “Montserrat Acosta 
Figuerola (Igualada, 1949-1984). 
Llum, intimitat i realitat” 

Montserrat Acosta i Figuerola 
neix a Igualada l’any 1949, filla 

de blanquer i treballadora tèx-
til. Als catorze anys comença a 
treballar en el sector tèxtil, però 
una beca li permet  iniciar-se en 
la seva vocació: el dibuix i la pin-
tura. Es matricula a l’única escola 
d’art que hi havia aleshores a 
Igualada, dirigida per Joan Gra-
ells i Gomà, de qui aprèn a de-
senvolupar-se individualment i 
a crear el seu propi llenguatge. 
Amb companys de l’estudi fun-
den “O3-COLOR”, agrupació de 
la qual van sorgir anys després 
destacats artistes i professionals 
del disseny igualadí. Als anys sei-
xanta treballa com a dissenyado-
ra gràfica a “Gràfiques Florensa” 
i a la “Impremta Jorba” on, tot 
i estar molt reconeguda la seva 
feina en el disseny de packaging, 
mai la van deixar assistir a una 
fira internacional pel fet de ser 
dona. 

L’any 1967 ingressa a la facul-
tat de Belles Arts de Barcelona i 
el 1970 es casa amb el seu primer 
mestre, Joan Graells, amb qui té 
dos fills. Durant tots aquests anys 
exposa en diverses col·lectives, 
participa en concursos i realitza 
dissenys publicitaris. El 1979 s’es-
tableix com a free lance del dis-
seny tèxtil, treball que des d’ales-
hores compagina amb la docèn-
cia artística i amb la participació 
en diverses exposicions col·lec-
tives. Mor el 1984, a l’edat de 
35 anys, deixant el llegat d’una 
obra molt personal, desconeguda 
i d’una gran qualitat. 
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El CT Vilanova estrena pistes 
de tennis en el Trofeu de 
Festa Major davant

TENNIS

El Club Tennis Vilanova del Camí 
va estrenar oficialment les 

noves pistes en el marc del Trofeu 
de Festa Major de Tennis. El dis-
sabte 31 d’agost i el diumenge 1 
de setembre es van disputar par-
tits amistosos entre jugadors vila-
novins i tennistes convidats del CT 
La Pobla de Claramunt.

Des del Club Tennis Vilanova 
asseguren que les sensacions res-

pecte les noves pistes han estat 
molt bones i esperen una nova 
etapa de competicions. La prime-
ra cita al calendari serà l’Open 
Tardor 2019, que acollirà els ten-
nistes més destacats de la comar-
ca.

La Junta del club agraeix a 
l’Ajuntament l’esforç realitzat i 
l’aposta per l’esport i el tennis de 
Vilanova del Camí.

3a Catalana: UE Sitges “B” 5 - UD Montserrat 3
Festival de gols en el 1r partit 

Dos bronzes per a Enric 
Ferrer al Campionat del Món 
Màsters a Corea del Sud
NATACIÓ

El nedador igualadí Enric Fer-
rer i Solà, que defensa els 

colors del Club Nagi de Sabadell, 
va participar en els Campionats 
del Món de Natació de Màsters, 
que es van celebrar a la ciutat de 
Gwangju, a Corea del Sud, del 5 
al 18 d’agost.

Ferrer va nedar en la catego-
ria de 85 a 89 anys i va obtenir 
dues medalles de bronze. En els 
200 m esquena va ser 3r amb un 
temps de 4.27.39, mentre que en 
la prova dels 50 m esquena tam-
bé va acabar en 3a posició i va 
invertir un temps de 0.54.48.

Els Màsters ofereixen una 
plataforma per a esportistes 
d’entre 25 i 100 anys+ en totes 
les disciplines aquàtiques (nata-
ció, waterpolo, sincronitzada, ai-
gües obertes, salt...) i una opor-
tunitat en l’escenari internacio-
nal per a més de 5000 persones, 
en què destaquen moltes histò-

ries individuals i de clubs durant 
les dues setmanes que dura el 
campionat.

FUTBOL

Primer partit de la tempora-
da 2019-20. En el desplaça-

ment al Municipal d’Aiguadolç, 
sitgetans i igualadins donaren 
un recital de gols, alguns d’ells 
molts vistosos. Els gols iguala-
dins els varen marcar Davinho 

(2-1), VÍctor Sànchez (3-2) i Fer-
mín (3-3). 

El proper dissabte tindrà lloc, 
en el Municipal de Les Comes, el 
derbi igualadí entre la UD Mont-
serrat i l’Ateneu Igualadí, un partit 
inèdit en aquesta categoria.

Francesc Esplugas

Enric Ferrer amb el nedador alemany 
guanyador de la prova.

Caminada nocturna de la Colla Excursionista 
de Vilanova del Camí
EXCURSIONISME

Estem de tornada de les vacan-
ces i  la mil lor manera de 

començar la nova temporada és 
amb una caminada especial, en 
què ens retrobarem amb els com-
panys i amics de la colla.

Serà el dissabte 14 de setem-
bre, amb la caminada NOCTUR-
NA en record del nostre estimat 
company Josep Mateu. 

Farem camí acompanyats per 
la llum de la lluna i dels lots que 
ens il·luminaran el camí. És una 
caminada fàcil i apta per a tot-
hom.

Nota: Per agilitzar l’entrega de 
tiquets es demana portar anotat 
el nom, cognoms i DNI dels parti-
cipants.

La sortida serà a les 21 hores 
des de davant de la seu de la colla, 
al Restaurant Nou.

Les inscripcions es poden fer 
avui dijous, de 19.00 a 20.30 h, al 
c/ Montserrat, 28 (Restaurant Nou) 
de Vilanova del Camí. Els socis tam-
bé als telèfons 93 803 43 88 i 627 

646 512,  WhatsApp, cevcami@hot-
mail.com i Facebook.

Us esperem!
Francesca Cullerés

El CN Igualada, al VI Trail l’Arboç
CURSES DE  MUNTANYA

Diumenge passat es va disputar 
el VI Trail l’Arboç. El Club Nata-

ció Igualada hi va estar representat 
per Saví Ubals, que debutava com 
a nova incorporació dins la secció 
d’excursionisme-Trail running.

La cursa disposava de tres mo-
dalitats, Exprés, Llarga i Caminada. 
En Saví (amb el dorsal 172) va cór-
rer la cursa Trail Exprés de 13 km, 

amb un desnivell positiu de 215 
metres, i va fer un molt bon paper, 
amb un resultat d’1 hora, 06 mi-
nuts i 49 segons, que li va valer el 
23è lloc de la general i el 10è en la 
categoria sènior.

Esperem que representi el 
club durant molt de temps i estem 
agraïts de que la secció creixi. Ben-
vingut, Saví!

A Les Comes, Supercopa d’hoquei patins
HOQUEI PATINS

El pavelló de les Comes acull 
aquest cap de setmana la dispu-

ta d la Supercopa d’hoquei patins, 
amb una doble jornada que s’ini-
ciarà el dissabte, 14 de setembre, 
amb els dos partits de semifinals. 

L’Igualada Rigat jugarà 
una de les semifinals 
contra el FC Barcelona, 
mentre que l’altra 
enfrontarà el Liceo amb 
el Reus Deportiu 

El primer el disputaran, a les 6 
de la tarda, el Deportivo Liceo i el 
Reus Deportiu Miró. I una estona 
més tard, a 2/4 de 9 del vespre, 
es jugarà el segon partit, entre el 
FC Barcelona i l’amfitrió, l’Iguala-
da Rigat. Els guanyadors d’aquests 
dos partits seran els qui jugaran la 
final d’aquesta competició, que es 
disputarà diumenge, a 1/4 de 9 del 
vespre. 

La celebració d’aquest torneig, 
que permetrà veure en acció a la 
capital de l’Anoia els millors equips 
de l’hoquei estatal, forma part del 
seguit d’esdeveniments que Iguala-
da organitza com a Ciutat Europea 
de l’Esport. 

La presentació de la Supercopa 
es va fer  aquest dimarts amb la 
presència de Patricia Illa, regidora 
de Promoció de la Ciutat i Esports; 
Manel Burón, president de l’Igua-
lada Riga HC; Alexandra Alba res-
ponsable de Mujer y Deporte de la 
Federació Espanyola de Patinatge i 
Joan Garrido, president del Comitè 
d’Hoquei Patins de la mateixa fe-
deració. 

Patricia Illa va posar en valor el 
fet que Igualada torni a ser escena-
ri d’un gran esdeveniment espor-
tiu: “apostem per l’esport, apos-
tem per les grans cites esportives 
i ho fem a costat de les entitats; 

en aquest cas, a costat de l’Igua-
lada HC”. La regidora també va 
recordar que fa poques setmanes 
Igualada ha estat l’escenari de la 
Supercopa Catalana d’Handbol i 
del final d’una etapa de La Vuelta i 
també ha anunciat que la setmana 
que ve la capital de l’Anoia aco-
llirà una nova edició de la Urban 
Running Night Show i de la Copa 
Catalana de BTT. 

Manel Buron agraïa la bona 
disposició de l’Ajuntament per a 
l’organització de la competició i va 
destacar que el fet que l’Igualada 
Rigat HC hi participi i en sigui l’am-
fitrió és gràcies al mèrit esportiu 
d’haver assolit la cinquena posició 
en l’edició anterior de l’OK Lliga, 
que és el millor resultat de les últi-
mes temporades. 

Venda d’entrades 
anticipades fins demà 
divendres

El preu de les entrades és de 12 
euros per jornada. Hi ha la possibi-
litat de poder adquirir abonaments 
per veure els tres partits al preu de 

20 euros per al públic en general i 
de 15 euros per als socis de l’Igua-
lada Rigat HC. Els abonaments no-
més es vendran de manera antici-
pada a les oficines del club els dies 
fins demà dia 13 de setembre, de 
17.30 a 20.30 h. 

Presentació de l’OK Lliga 
En aquest cas concret, a més, 

la disputa de la Supercopa tindrà 
també, com a pròleg destacat, la 
presentació de la temporada 2019-
20 de l’OK Lliga masculina i feme-
nina, que és la principal competició 
d’hoquei patins en l’àmbit estatal. 
La presentació tindrà lloc diven-
dres, a 2/4 de 8 del vespre, a l’Ado-
beria Bella, en un acte retransmès 
en directe per Esport3. 

La presentació comptarà amb 
la presència de representants de 
les plantilles de tots els equips que 
participen en la competició i ser-
virà per donar a conèixer les no-
vetats d’aquesta temporada, que 
inclouen canvis significatius en les 
retransmissions que el canal OK 
Liga TV farà de tots els partits.
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MOTOR Joan Vidal

Ecologia en format atractiu 
Hyundai Kona Híbrid

MOTOR

Amb aquest model es com-
pleta la guardonada gamma 

d’aquest atractiu SUV urbà de la 
marca coreana que va aparèixer el 
2017, prenent per nom el districte 
Kona de l’illa gran de Hawaii. La 
funció híbrida entre el motor elèc-
tric solament i amb el de gasolina 
funcionant en paral·lel permeten 
una conducció molt més eficient i 
ecològica. 

Poc a poc, Hyundai es posici-
ona com una marca referent en 
l’electrificació del seus models. Les 
xifres són impressionants: 120.000 
empleats, 20 fàbriques, presència 
en més de 200 països i 5,3 milions 
de producció global, amb l’objec-
tiu que al 2020 el 75% siguin Eco 
i per al 2025 la totalitat dels seus 
models, sota el hastag #QueEsLo-
Siguiente.

Hyundai aprofita el recent 
llançament del Kona per introduir 
també millores en l’interior, de tec-
nologia i assistència a la conducció 
i seguretat activa SmartSense, així 
com d’infoentreteniment i con-
nectivitat Bluelink mitjançant una 
pantalla tàctil de 10,25 polsades 
que compta amb el reconeixement 
de veu en sis idiomes per a la nave-
gació i els serveis LIVE de Hyundai, 
amb una subscripció gratuïta de 
cinc anys que informa sobre punts 
d’interès, el temps, el trànsit, esta-
cions de servei més properes, apar-
cament o radars de velocitat on 
estan permesos legalment.

L’atractiva carrosseria externa 
amida 4,165 m de llargada total i 

compta amb un ampli maleter de 
361 litres que pot ampliar-se fins 
als 1.143 si pleguem els respatllers 
dels seients posteriors. La gamma 
del Kona Híbrid consta de sis va-
riants, des de la versió Klass, amb 
un preu de 26.190 euros, a l’Style 
Lime de 33.090 euros.

El nou Kona Híbrid munta el 
motor tèrmic Kappa de gasolina 
1.6 GDI de 105 CV i l’elèctric sín-
cron d’imants permanents que 
desenvolupa 43,5 CV, a més de 
la bateria de liti d’1,56 kWh. Una 
combinació que he provat a fons 
en la seva presentació per recor-
reguts urbans de Sevilla i per car-
retera fins a Sanlúcar de Barra-
meda, amb uns quants quilòme-
tres pel recorregut habitual del 
Rocío fins a Doñana, on el camí 
és molt irregular. Les contingu-
des mides i la posició un xic ele-
vada fa molt més fàcil la conduc-
ció per ciutat; també és un cotxe 
molt confortable i àgil per vies 
interurbanes, on el canvi auto-
màtic de doble embragatge DCT 
de sis velocitats i els dos tipus 
de conducció Eco o Sport, amb 
lleves rere el volant, fan possible 
una eficient i divertida conducció 
i, sobretot, em va sorprendre la 
gran comoditat per pistes fora 
de l’asfalt. Increïble.

Cil indrada motor tèrmic: 
1.580 cc / Potència combinada: 
141 cv / Tracció: davantera / Ac-
celeració 0 a 100 km/h: 11,2 se-
gons / Pes: 1.376 kg / Consum 
homologat: 5,01 l/100km / Preu: 
26.190 euros.

El CF Vilanova tancarà dissabte els partits  
de pretemporada 
FUTBOL

El CF Vilanova es prepara per a la 
temporada 2019-2020 i escalfa 

motors amb gairebé mitja dotzena 
de partits davant equips locals i 
comarcals. 

El cap de setmana de la Festa 
Major vilanovina, el CF Vilanova va 
jugar els dos primers partits. El pri-
mer a Can Titó contra la UE Pla del 
Penedès, que es va saldar amb la 
victòria local per 4 a 2 i que també 
va servir per presentar el nou tèc-
nic de l’equip vilanoví Nil Burria. 
L’endemà diumenge, 1 de setem-
bre, el CF Vilanova es va desplaçar 
al camp de la UE Tous per disputar 
un partit intens i dur, amb la pluja 
com a protagonista al llarg dels 90 
minuts i amb absència de gols, que 
finalment van arribar a la tanda de 

penals, amb el resultat final de 3 a 
1 a favor del CF Vilanova.

Dissabte passat, els vilanovins 
van rebre el Fàtima a Can Titó i per 
ahir dimecres, dia 11 de Setembre, 
Diada de Catalunya, estava previst 
disputar el Trofeu Doctor Longa-

rón, amb un derbi local entre el CF 
Vilanova i el CE Anoia. 

Finalment, el dissabte 14 de 
setembre, es jugarà a la Torre de 
Claramunt el darrer partit prepara-
tori de la temporada, que comen-
çarà a les 18.00 h.

Èxit del 39è Torneig d'Hoquei Base Ciutat 
d’Igualada, Memorial Francesc Fontanellas
HOQUEI PATINS

El pavelló de les Comes va ser 
l’escenari, des de dijous fins diu-

menge passats, de la trenta-no-
vena edició del Torneig d’Hoquei 
Base Ciutat d’Igualada, Memorial 
Francesc Fontanellas, amb la parti-
cipació de 30 equips repartits en 6 
categories. 

Després de molts anys sen-
se aconseguir-ho, els equips de 
l’Igualada Hoquei Club van ser 
els guanyadors en les sis catego-
ries participants. En prebenjamí 
l’Igualada es va imposar a Mon-
jos, Lleida Llista i Sant Ramon de 
Vilafranca. En categoria benjamí 
l’Igualada “A” va ser el guanyador 
per davant del JMJ, Vilaseca, Igua-
lada B, Igualada D i Igualada C. En 
alevins el triomf va ser, en una fi-
nal disputada que es va decidir en 
les faltes directes, l’Igualada B per 
davant de l’Igualada A, el Vilase-
ca, el Sant Josep de Sant Sadurní, 
l’Igualada C i el Lleida Llista.

En categoria infantil va gua-
nyar l’Igualada A per davant del 
Voltregà, de l’equip femení del 
Cerdanyola d’OK Lliga (actual 
campió de la Copa de la Reina), 
Vic, Igualada B i Igualada C. En 
juvenils es va imposar l’Igualada 
A per davant de l’Igualada B, Vol-
tregà i Espanyol. I en júniors el 
guanyador va ser l’Igualada B per 
davant de Voltregà, Lleida Llista i 
Igualada A.

Dissabte, en l’entrega de tro-
feus per a les categories benja-
mí, infantil i júnior, van assistir la 
Tercera Tinent d’Alcalde i regido-
ra d’Esports i Promoció de la Ciu-
tat, Patrícia Illa, acompanyada de 
Fanny Fontanellas i Marcel Ru-
binat, filla i net de l’expresident 
Francesc Fontanellas, a més d’Òs-
car Torrents, director del torneig.

Diumenge ens van acompa-
nyar, en l’acte de lliurament de 
trofeus, la Segona Tinent d’Alcal-
de i regidora d’Ensenyament, Uni-
versitats i Joventut, Marisa Vila; el 
regidor de Promoció Econòmica, 
Jordi Marcé; el regidor de Cultu-
ra, Pere Camps; Ciscu Rubinat, net 
i actualment jugador del segon 
equip de l’expresident Francesc 

Fontanellas, i també els jugadors 
del primer equip de l’Igualada Ri-
gat Tety Vives i Roger Bars, acom-
panyats de Joan Morera, persona 
que forma part del Servei de Te-
ràpia Ocupacional de la Funda-
ció Privada Àuria, i també de la 
monitora d’aquest servei, Asun 
Aguilar.

Ja des de fa un any i mig, 
l’Igualada Hoquei Club fa hoquei 
adaptat amb alumnes de la Fun-
dació Privada Àuria i enguany els 
trofeus entregats en el decurs del 
torneig als equips forans i les me-
dalles han estat confeccionats per 
les persones d’aquest Servei de Te-
ràpia Ocupacional de la Fundació 
Privada Àuria.

Premsa IHC

Trofeu Festa Major Vilanova del Camí
TENNIS TAULA

El gimnàs de l’escola Joan Mara-
gall va acollir el Trofeu Festa 

Major de Vilanova del Camí de 
tennis taula, que va tenir una par-
ticipació rècord de 16 jugadors 
aficionats i 16 més de federats, 
que era el màxim que es podia 
admetre tenint en compte el 
nombre de taules disponibles. Per 
això alguns jugadors es van que-
dar fora del torneig.

Després de les fases de grups 
i les eliminatòries, les classificaci-
ons van ser:

Aficionats. 1r Guillem Pich 
(CTT Torroella), 2n Ivan Perz (CTT 
Vilanova C.), 3r Mihai Iordache 
(CTT Vilanova C.) i 4t Arnau Jover 
(CTT Vilanova C.).

Federats. 1r José Ortego (CTT 
Montbui), 2n David Sala (CTT 
Montbui), 3r David Aparicio (CTT 

Vilafranca) i 4t Ismael Sánchez 
(CTT Collbató).

El diumenge es va celebrar 
el tradicional Quadrangular per 
equips. Després de les semifinals, 
que van enfrontar el Vilanova 

amb l’Ateneu 1882 i el CTT Mont-
bui amb el CTT la Torre, la clas-
sificació va ser: 1r CTT La Torre, 
2n CTT Ateneu 1882 de St. Joan 
Despí, 3r CTT Montbui i 4t CTT 
Vilanova C.
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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
centrearal@gmail.com

www.centreauditiuaral.com

- Última tecnologia en audiòfons digitals
- Taps de bany i de sorolls fets a mida

- Personal titulat

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...)

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. 669 388 447

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

De dilluns a divendres de 10 a 1h i de 5 a 8h

Copa Esports Penedès: 
PHC Sant Cugat 7 - Igualada Femení HCP 2
L’Igualada FHCP continua 
evolucionant, tot i la derrota
HOQUEI PATINS

Dos gols del conjunt local en els 
primers cinc minuts del partit, 

corresponent a la jornada 3 de la 
Copa Esports Penedès, van deixar 
a contrapeu les igualadines. Al 
minut deu, Tamburini marcava el 
tercer gol quan les anoienques cre-
aven clares ocasions de gol. En els 
darrers minuts del primer temps 
les locals feien el quart i deixaven 
un resultat enganyós, atenent les 
nombroses ocasions de l’Igualada.

A la segona part les iguala-
dines, més eficients, reaccionaven 
neutralitzant el joc del Sant Cugat 
i escurçaven distàncies en el mar-
cador gràcies als gols de Queralt 
del Àguila al minut tres i de Pati 

Miret al minut tretze. Però les ac-
cions individuals locals van eixam-
plar la diferència, per deixar un 
immerescut resultat final de 7-2.

L’entrenadora igualadina Ma-
ria Fernández “Pulgui” es mostra-
va satisfeta, però, amb el joc de les 
igualadines, tot i el resultat, que 
no considera important en pre-
temporada.

Igualada FHCP: Zoe Torras (P), 
Mònica Ferrer (P), Elba Garreta, 
Laia Cid, Pati Miret, Maria Bonet, 
Queralt del Àguila i Carla Clara-
munt.

El proper partit serà el de la 
jornada 4 de la Copa Esports Pene-
dès, aquest dissabte, a les 19.30 h, 
a la pista del CH Vila-sana.

Grup Air, copatrocinador del Fem13 
de l’Igualada Femení HCP
HOQUEI PATINS

L’empresa anoienca Grup Air 
copatrocinarà l’equip Fem13 de 

l’Igualada Femení HCP aquesta 
nova temporada 2019-20.

La gerent de l’empresa, Sandra 
Felip, i el president del club, Jordi 
Besa, van formalitzar l’acord dime-
cres de la setmana passada, per do-
nar continuïtat al projecte esportiu 
de l’únic club d’hoquei patins, ínte-
grament femení, de tota Europa.

Jordi Besa valora molt positiva-
ment el suport d’una empresa com 
Grup Air al projecte esportiu, eco-
nòmic i social del club: “és un privi-
legi que una empresa històrica com 
Grup Air ens ajudi a tirar endavant, 
en una època en què el club, 25 
anys després, torna a fer història”.

L’equip Fem13 va fer una molt 
bona temporada i es va classificar 

per al Campionat de Catalunya de 
la seva categoria, en què es va pro-
clamar sisè millor equip català. 

Pel que fa al club, la temporada 
passada el Fem 14 “A” es va penjar 
la medalla de bronze en el Campi-
onat de Catalunya de la seva cate-

goria, el Segona Catalana va ascen-
dir a Primera Catalana, després de 
perdre només un partit en tota la 
temporada, i el primer equip, a Na-
cional Catalana, es va quedar a un 
pas d’ascendir a l’Oklliga. Aquest 
ascens és qüestió de temps.

CIRURGIA GENERAL 
I DIGESTIVA

Dr. Rubén Hernando Tavira
•     CIRURGIA DEL CÀNCER DE COLON I RECTE
• HEMORROIDES, FISSURES , FÍSTULES
• CIRURGIA DE LA VESÍCULA BILIAR
• CIRURGIA DE PARET ABDOMINAL
• LIPOMES, QUISTS SEBACIS I ALTRES

Rambla Sant Ferran, 62 - 08700 IGUALADA Tel. 93 805 25 25
C/ Folch i Torres, 60 - 09784 PIERA Tel. 93 779 47 90

Av. Països Catalans, 95 - 08700 IGUALADA Tel. 93 804 66 88

HORARI: DIMECRES TARDA
MÚTUES MÈDIQUES I PRIVATS
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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 

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 

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

Psiquiatria
Psicoteràpia
Supervisions clíniques

Dr. JOSEP CHECA SOLER
Metge Psiquiatre

Rambla General Vives, 18, 1r 1a 
08700 Igualada
Telèfon 640 616 049
jchecasoler@gmail.com
josepchecasoler.cat

- Primera visita gratuïta
-  Descomptes per família nombrosa i monoparental 

10% 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

OBERT TOTES LES TARDES

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

Joaquim Fernandez Bayon
Col. 8699

Enrique Fernandez Bengoa
Col. 22914

Assesoria medica legal: Accidents de tràfic, Accidents  
laborals, Malaties professionals i Malalties comuns
Peritatges: Incapacitats, Seqüeles i Minusvàlues

Rambla Sant Ferran, 57, 3r 08700 Igualada · T. 93 804 22 65
info@bayonibengoa.cat · www.bayonibengoa.cat

ESPECIALITZAT EN SÒL PÈLVIC (PREPART I POSTPART) 

Segueix-nos a:

     @clinicadentalcapitan

     Clínica Dental Capitán

www.clinicaortodonciadrustrell.com - clinicaustrell@gmail.com 

Tel. 93 804 16 66

NOVA ADREÇA! 

La VolCAT Festival 2020 obre inscripcions el 
18 de setembre
BTT

Els dies 9, 10, 11 i 12 d’abril tindrà 
lloc una nova edició de la Vol-

CAT a Igualada, la seva seu habi-
tual dels últims anys. I ja són 15 les 
edicions de la VolCAT, una de les 
curses més prestigioses i recone-
gudes del calendari internacional 
de curses de mountain bike per 
etapes.

Com és tradició, la prova per 
etapes transcorrerà durant els dies 
de Setmana Santa, convertint-se en 
una opció perfecta per a unes va-
cances amb amics o família. 4 eta-
pes plenes de sender i gaudi a un 
preu espectacular, sent una cursa 
de categoria UCI S2. Es mantindrà 
el format de Festival, amb multitud 
d’activitats per a tota la família, 
zona Expo, àrea de restauració i 
sobretot la zona de càmping, un 
dels grans atractius de la VolCAT 
pel concepte de companyonia que 
es produeix entre participants de 
diferents procedències.

Participants de més de 20 na-
cionalitats del món i de pràctica-
ment totes les comunitats d’Espa-
nya no es perden aquesta prova 
icònica del calendari internacional 
UCI S2 de proves de Mountain bike 
per etapes.

El 18 de setembre s’obre el 
període d’inscripcions, disponibles 
a ticketoci. El primer període d’ins-
cripció et dóna l’opció de partici-
par en la 15a edició de la VolCAT 
per tan sols 170 euros, fins al 2 de 

desembre. El preu s’incrementarà 
fins als 190 euros fins al 3 de febrer 
i a 220 euros després d’aquesta 
data i fins als dies previs a la prova. 
Alhora, també hi haurà la VolCAT 
Half, que podràs fer el 9 i 10 o el 
11 i 12 d’abril. Una manera més 
gradual de conèixer l’essència Vol-
CAT, per només 90 euros fins al 2 
de desembre.

Pack VolCAT = VolCAT Costa 
Brava + VolCAT Festival. Essència 
VolCAT. Sis etapes de pur BTT. Ser 
capaç de finalitzar el VolCAT Fes-
tival i la VolCAT Costa Brava és un 
repte que els amants de l’esport 
de les dues rodes estan desitjant. 
Marca’t l’objectiu i participa en les 
dues proves per tan sols 230 euros 
amb el preu reduït.

Una prova per a tothom
La VolCAT 2020 ofereix du-

es modalitats de participació. La 
PRO, destinada a aquests corre-
dors que busquen la competició 
en el marc d’una carrera UCI, i la 
OPEN, en la qual es pot formar 
part amb llicència cicloturista o 
fins i tot contractant una llicèn-
cia per aquests 4 dies de cursa 
(+12 euros). A més, en modalitat 
OPEN també existeixen les cate-
gories per parelles amb duo mas-
culí, duo femení i duo mixt.

Alhora, si vols fer una pri-
mera presa de contacte amb la 
prova, pots inscriure’t a una eta-
pa. Tu tries la manera de gaudir 
d’una carrera clàssica del Moun-
tain Bike.

3a Divisió Nacional: CF Igualada 0 - UA Horta 4
Tot en contraatac
FUTBOL

Els blaus van caure àmpliament a 
casa, en un partit en què tot va 

sortir a l’inrevés i l’Igualada va aca-
bar amb nou jugadors.

La Tercera Divisió Nacional tor-
nava a Les Comes després d’onze 
anys, davant uns 400 espectadors. 
Era la segona jornada de Lliga, da-
vant una UA Horta que també havia 
perdut en la primera jornada de 
competició. Els igualadins, consci-
ents que en el partit anterior el joc 
havia sigut bo, van repetir alineació.

Un cop iniciat el matx, la tònica 
de la passada setmana va seguir al 
camp. Domini blau amb la pilota i 
incomoditat en els contracops visi-
tants. D’aquesta manera els locals 
van tenir ocasions molt clares per 
avançar-se en el marcador, però de 
nou la falta d’encert i l’habilitat del 
porter de l’Horta ho van impedir.

A la mitja hora de joc, en el mi-
llor moment del conjunt local, va 
arribar un gran sotrac en una juga-
da de pilota llarga a l’esquena de la 
defensa anoienca i que va suposar 
el primer gol dels barcelonins, que 
va fer decaure l’ànim de l’Igualada. 
Només tres minuts més tard Adri fe-
ia el segon i el partit es posava com-
plicat per als interessos locals. Amb 
aquesta situació els visitants van te-
nir oportunitats per augmentar el 
marge, però la defensa igualadina 
ho va impedir i així es va arribar al 
descans, amb un marcador de 0 a 2 
bastant enganyós.

A la represa els blaus van fer un 
doble canvi per intentar revertir la 
situació i l’enfrontament es va obrir 
més que mai. Els igualadins inten-
taven reaccionar, però les pèrdues 
de pilota i els contracops de l’equip 
visitant anaven complicant més el 
partit. I el panorama va empitjo-
rar quan Óscar, per lesió, deixava 
l’equip amb deu jugadors. I encara 
més quan Bernat va ser expulsat, a 
deu minuts del final. Aquest fet va 
ser aprofitat per l’Horta per aug-
mentar el resultat definitiu fins al 
0-4.

CF Igualada: Ribera; Bernat, Gri-
fell, Iñaki, Vicente (Nil 45’); Óscar, 
Pedro, Eric, Martí; Simón (Llobet 
45’) i Franco (Joel 56’).

Gols: 0-1 (Erik), 0-2 (Adri), 0-3 
(Mateo) i 0-4 (Tacón).

Targetes: Per l’Igualada, Óscar i 
Bernat (segona groga i vermella), i 
per l’Horta, Mateo i Tacón.

Ahir dimecres, 11 de setembre, 
a la tarda, els jugadors de Moha 
tenien previst el camp de la UE Cas-
telldefels.

Pere Santano
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Santa Llucia 3 - Vilanova del Camí
Tel.: 93 380 03 26

@frankfurtelfanalet

RESTAURANTS - CAFETERIES - BARS

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

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

MENÚ DIARI DE DILLUNS A DIVENDRES
CAP DE SETMANA CARTA

Dimecres tancat

93 808 00 21 - 619 745 498
www.castellorpi.com

Orpí (Anoia)

23€
Camí Ral, 4-10 · Igualada · Tel.: 93 804 91 64 · info@grupjardi.com

De dilluns a dissabtes · Migdia de 13 a 16 h · Nits: reserves per a grups

Aquesta setmana 
ous de Calaf i productes de 

"Ben Plantats"

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  

Veterans del Club Excursionista Uecanoia
Una creu, unes planes, una font...

EXCURSIONISME

La creu és la del pla de la Llacuna, 
les planes són conegudes com 

la de l’Apotecari i la dels Casals i 
la font la del Pla Novell. Tres llocs 
singulars de la matinal del passat 
dijous 5 de setembre, primera de 
les programades per als dijous des-
prés de les vacances.

L’itinerari comença al conjunt 
d’església, rectoria i mas enrunat 
de Sant Romà de Miralles, on apar-
quem els cotxes. La data més anti-
ga de l’església és del 1413, amb 
moltes reformes posteriors. Des-
prés de la guerra civil, en què va 
ser utilitzada com a escola, s’efec-
tua la darrera restauració amb la 
façana culminada triangularment. 
Actualment és parròquia. Al retorn 
la visitarem.

Es passa pel camí de sobre del 
nucli de la Múnia (o Almúnia) i la 
seva font, i amb bona pujada per 
la carrerada, que ens fa oblidar 
la frescor de primera hora (15º), 

s’arriba fins al Coll de la Creu del 
Pla de la Llacuna. Sobre aquesta 
creu de terme direm que és gòtica, 
graonada de tres graons vuitavats, 
plantada sobre la roca natural. Sò-
col sisavat amb unes rosetes i un 
escut com a elements decoratius, 
capitell escultural amb quatre fi-
gures i també s’hi representa a una 
banda la Crucifixió i a l’altra la Ma-
re de Déu. Sempre ha estat atri-
buïda a la Llacuna per proximitat 
geogràfica, però és dins del terme 
municipal de Miralles. 

Novament forta pujada per la 
Serra de les Costes, fins l’allargas-
sada Plana de l’Apotecari, que en-
trant ja a la Serra de Fontfregona 
queda per sobre dels 700 m, entre 
pinedes, alzinetes i garrigues. És el 
camí de la Plana que deixem per 
davallar vers el Clot i font del Pla 
Novell (a 600 m.a.), molt concor-
reguda, principalment a l’estiu. És 
d’aigua bona i abundosa segons 
l’època, amb una gran bassa per a 

regadiu dels horts propers. Compta 
amb una àmplia taula i seients de 
roques planes i és un lloc molt adi-
ent per descansar sota l’ombratge 
dels arbres. Ja s’esmenta en docu-
ments del segle XV i és un exemple 
de l’ampli ventall de fonts que hi 
ha al terme. Hi esmorzem ben cò-
modament. 

Es segueix cap la masia Els 
Casals i cap al Mas d’en Torrents, 
fins a desembocar a la pista ci-
mentada que de Miralles va a Ro-
fes. A l’alçada de Cal Xixella, un 
mas de molt bona planta, obviem 
a l’esquerra la casa del Coll de la 
Llebre per seguir recte, deixant a 
la dreta el caseriu de Fontfrego-
na, direcció a Ca la Ramona i el 
nucli de Françola, conjunt d’edifi-
cis amb un molí fariner a la vora 
conegut com Molí de Dalt, que 
aprofitava l’aigua de la riera de 
Miralles. Fem un petita marrada 
per passar per sobre l’aqüeducte 
del Rec, del que s’ignora l’anti-
guitat. En l’actualitat aquests 
plans estan íntegrament dedi-
cats al conreu de vinya. I per Ca 
l’Oreneta arribem novament als 
cotxes.

Bona part del circuit transcor-
re per zona de bosc, que alterna 
trams de ferma pujada i altres on 
la caminada és ben tranquil·la. 
Resum de la matinal: Participants, 
29. Distància recorreguda, 13 km. 
Temps net, 2 h 50 min. Altitud mín/
màx, 488/713 m. Ascens acumulat, 
335 m. Coordinació, Nico García i 
Pere Grau.

La pròxima excursió del 19 de 
setembre és per la Segarra: Flore-
jacs, Guardiola i visita al Castell de 
les Sitges. Sortida amb autocar a 
les 7.00 h, sense inscripció prèvia.

Veterans Uecanoia

Foto: Joan Mollà

Veterans: AV  Igualada 2 - Vallvidrera 0
Debut i victòria

FUTBOL

Victòria treballada dels nostres 
AVI’s, que van saber moure 

la pilota amb criteri davant un 
equip molt més jove i molt més 
alt, però... a qui la toca, la reme-
na i la passa no l’hi calen Kuba-
las, Morenos i Manchons. 

Gran partit dels blaus, que 
s’hi van haver de posar de valent 
davant un Vallvidrera potent, 
però que no van poder fer res 
davant la disciplina igualadina, 
que ho va posar tot: cap, cor i 
ganes, els ingredients necessa-
ris per assolir l’èxit i una victò-
ria més que merescuda. Prime-
ra meitat de tempteig en què 
els migcampistes van guanyar la 
partida a les davanteres, però 
una extraordinària passada de 
Carles Solís la va aprofitar Quim 
Soler per obrir la llauna i marxar 
al descans amb avantatge blau 
per un gol a zero. 

A la represa, els visitants van 
sortir disposats a marxar amb els 
tres punts en joc, sabedors del seu 
potencial, però es van topar amb 
uns AVI’s il·lusionats d’encetar una 
nova temporada i que van fer cór-
rer els barcelonins de valent. Al 
meridià del segon temps, una altra 
passada de Carles Solís a Enric Co-
nill, que ho va córrer tot, i posava 
la pilota a Pau Ricart, que des de 
la frontal de l’àrea va engaltar una 
gardela imparable, en un superb 
xut que dona franquícia a la gran 
victòria blava en el seu debut en 
aquest inici de la lliga.

Pel conjunt igualadí van jugar: 
Diego, Joan, Calsina, Manel C., Ale-
xis, Vicenç, Pau, Toro, Sevilla, Iván, 
Solís, Quim, Xavi M., Balcells, Enric 
C., Costa. Tort, delegat Ramonet. 

La propera jornada els blaus 
visitaran la seu de Sant Vicenç dels 
Horts.

AVI / Joan Tort
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LES PEL·LÍCULES DE LA SETMANA

■  MONT-ÀGORA CINEMES
Vivir dos veces. Dia 13 a les 18.00 i 20.30 h. Dia 14 a les 16.30, 18.40 i 20.40 h. Dia 15 a les 17.00 i 19.15 h. SALA GRAN.
Viento de libertad. Dia 13 a les 18.15 i 20.30 h. Dia 14 a les 16.15, 18.30 i 20.45 h. Dia 15 a les 17.15 i 19.30. SALA PETITA.

■  ATENEU CINEMA
Dobles vidas. Sessió de Cineclub. Dia 12 a les 20.00 (versió doblada). 22.00 (versió original en francès amb subtítols).
It. Capítulo 2. Dia 13 a les 20.30  h. Dia 14 a les 18.45 h i 22.00 h. Dies 15 i 16 a les 19.30 h. Dia 18 a les 20.45 h. Dia 19 a les 16.45 h (V.O.S.E.). No recomanada a menors de 16 anys.
Dora y la ciudad perdida.  Dia 13 a les 18.15 h. Dia 14 a les 16.30 h. Dies 15 i 16 a les 17.15 h. Dia 18 a les 18.30 h. Apta per a tots els públics.
Els dies que vindran. Cicle Cinema Gaudí. Dia 19 a les 20.00 h.

■    CASAL DE TOUS
El blues de Beale Street. Dia 14 a les 18.00 h. 
El cuento de las comadrejas. Dia 14 a les 19.50 h. Dia 15 a les 18.00  h.
Utoya. 22 de julio. Dia 15 a les 20.00 h.

It. Capítulo 2. EEUU, 2019. Terror. Direcció: Andy Muschietti. Intèrprets: Jessica Chastain, James McAvoy, Isaiah Mustafa, Jay 
Ryan, James Ransone, Bill Hader, Andy Bean, Bill Skarsgård, Xavier Dolan, Will Beinbrink, Teach Grant, Taylor Frey, Sophia Li-
llis, Jack Dylan Grazer, Finn Wolfhard, Jaeden Martell, Jake Weary. Han passat gairebé trenta anys des que el “Club dels per-
dedors” format per Bill, Berverly, Richie, Ben, Eddie, Mike i Stanley, es van enfrontar al macabre Pennywise. Així que van po-
der el grup va marxar del poble que tants problemes els havia ocasionat. Ara d’adults, sembla que no poden escapar del seu 
passat i s’hauran d’enfrontar de nou al temible pallasso i descobrir si estan preparats per a superar els traumes d’infantesa.

Dora y la ciudad perdida. EEUU, 2019. Infantil. Direcció: James Bobin. Intèrprets: Isabela Moner, Eugenio Derbez, Eva Longo-
ria, Michael Peña, Jeffrey Wahlberg, Danny Trejo, Isela Vega, Temuera Morrison, Madeleine Madden, Micke Moreno, Adri-
ana Barraza, Nicholas Coombe, Madelyn Miranda, Natasa Ristic. Després de passar la major part de la seva vida explorant 
la jungla al costat dels seus pares, res podria haver preparat millor a Dora per a l’aventura de l’institut. La noia es posarà al 
capdavant d’un equip per liderar una aventura en la que hauran de salvar els seus pares i resoldre un misteri ocult.

Vivir dos veces. Espanya, 2019. Comèdia. Direcció: María Ripoll. Intèrprets: Oscar Martínez, Inma Cuesta, Mafalda Carbonell, 
Nacho López, Aina Clotet. Emilio, la seva filla Julia i la seva neta Blanca emprenen un viatge esbojarrat i alhora revelador. 
Abans que a Emilio li falli la memòria definitivament, la família l’ajudarà a buscar al seu veritable amor de joventut. Pel 
camí trobarà l’oportunitat d’una nova vida sense trampes. Decisions discutibles i contratemps els portarà a enfrontar-se als 
enganys sobre els que han muntat la seva vida. Serà possible viure dues vegades?

Viento de libertad. Alemanya, 2018. Thriller. Direcció: Michael Herbig. Intèrprets: Friedrich Mücke, Karoline Schuch, Alicia 
von Rittberg, David Kross, Thomas Kretschmann, Jonas Holdenrieder, Ronald Kukulies, Emily Kusche, Christian Näthe, Sebas-
tian Hülk, Ulrich Brandhoff, Peter Trabner, Bernd Michael Lade, Kai Ivo Baulitz, Bernd Stegemann, Antje Traue, Peter Prager. 
Als anys 80 dues famílies alemanyes de l’Alemanya oriental (RDA) intenten passar a l’Alemanya occidental (RFA) en un glo-
bus aerostàtic casolà.

Dobles vidas. França, 2018. Comèdia dramàtica. Direcció: Olivier Assayas. Intèrprets: Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vin-
cent Macaigne, Nora Hamzawi, Christa Theret, Pascal Greggory, Lionel Dray, Sigrid Bouaziz. Alain és un editor d’èxit amb 
moltíssimes contradiccions: s’estima la seva dona però té un embolic amb una companya de treball. Odia el darrer llibre del 
seu amic Leonard, però el publica en la seva editorial. Sent passió per les edicions antigues, però és incapaç de separar-se del 
seu lector electrònic d’eBook... I la Selena, la seva dona, no està gaire més centrada. Sota l’aparença d’un comèdia d’embo-
lics, s’amaga la reflexió, la profunditat i, fins i tot en alguns moments, un cert pessimisme.

Utoya. 22 de julio. Noruega, 2018. Drama. Direcció: Erik Poppe. Intèrprets: Andrea Berntzen, Aleksander Holmen, Brede Fris-
tad, Ada Eide, Sorosh Sadat, Elli Rhiannon Müller Osbourne, Solveig Koløen Birkeland, Magnus Moen. Coneixem a Kaja, una 
jove de 18 anys, dotze minuts abans de que comenci la matança al campament d’estiu de l’illa noruega de Utoya, el 22 de 
juliol de 2011. Aquell va ser el pitjor dia de la història moderna de Noruega. Els joves acampats tenen notícia de la bomba 
que va esclatar a Oslo, però no saben que a l’illa hi ha el terrorista amb la intenció de matar quanta més gent millor.

El cuento de las comadrejas. Argentina, 2019. Comèdia negra. Direcció: Juan José Campanella. Intèrprets: Graciela Borges, 
Oscar Martínez, Luis Brandoni, Clara Lago, Marcos Mundstock, Nicolás Francella, Maru Zapata. El film conta la història d’una 
bella estrella de l’època daurada del cinema, un actor ja gran, un escriptor cinematogràfic frustrat i un vell director fan l’im-
possible per conservar el món que han creat en una vella mansió, davant l’arribada de dos joves que ho podrien posar  tot 
en perill.

El blues de Beale Street. EEUU, 2018. Romàntica. Direcció: Barry Jenkins. Intèrprets: KiKi Layne, Stephan James, Regina King, 
Diego Luna, Pedro Pascal, Teyonah Parris, Colman Domingo, Brian Tyree Henry, Michael Beach, Emily Rios, Ed Skrein, Finn 
Wittrock, Dave Franco, Aunjanue Ellis, Faith Logan. Basada en la novel·la de James Baldwin, “If Beale Street Could Talk”, la 
pel·lícula segueix a Tish, una dona de Harlem embarassada i acabada de prometre que lluita contra rellotge per demostrar 
la innocència de la seva parella.

Els dies que vindran. Espanya, 2019. Drama. Direcció: David Verdaguer, Maria Rodríguez Soto, Albert Prat, Sergi Torrecilla. 
Vir i Lluís fa només un any que surten junts i descobreixen que estan “embarassats”. Durant nou mesos seguirem l’aventura 
de la jove parella, el gir que donarà la seva vida, les seves pors, les seves expectatives i les realitats que, durant el seu emba-
ràs, creixen davant ells, intentant aprendre a ser tres quan en realitat no han après ni a ser dos...



PLUS OCASIÓ

IGUALADA

TOYOTA AYGO 70 X-WAVE DESCAPOTABLE BENZINA
OPORTUNITAT - ANY: 2018 - PREU: 7.900€
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES

TOYOTA AYGO 70 X-WAVE DESCAPOTABLE BENZINA
OPORTUNITAT - ANY: 2018 - PREU: 7.900€
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES

TOYOTA YARIS 70 CITY BENZINA 
ANY: 2018 - PREU: 7.900€
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES

TOYOTA YARIS 110 ACTIVE BENZINA 
OPORTUNITAT - ANY: 2018 - PREU: 9.900€
FINANÇAMENT: DES DE 161€/MES

TOYOTA YARIS 110 ACTIVE BENZINA 
OPORTUNITAT - ANY: 2018 - PREU: 9.900€
FINANÇAMENT: DES DE 161€/MES

TOYOTA YARIS 100H FEEL BENZINA
OPORTUNITAT - ANY: 2018 - PREU: 11.900€
FINANÇAMENT: 194€/MES

TOYOTA YARIS 100H FEEL BENZINA
KM0 - ANY: 2019 - PREU: 13.900€
FINANÇAMENT: 226€/MES

TOYOTA YARIS 100H ACTIVE HYBRID 
(OPORTUNITAT) - ANY: 2018 - PREU: 11.900€
FINANÇAMENT: DES DE 194€/MES

TOYOTA YARIS 100H ACTIVE HYBRID 
(OPORTUNITAT) - ANY: 2018 - PREU: 12.400€
FINANÇAMENT: DES DE 202€/MES

TOYTOTA AURIS 120T ACTIVE BENZINA
ANY: 2018 - PREU: 12.900€
FINANÇAMENT: DES DE 210€/MES

TOYOTA CHR 125H ADVANCE 
HYBRID
ANY: 2017 - PREU: 17.900€

TOYOTA CHR 125H ADVANCE 
HYBRID
ANY: 2018 - PREU: 10.900€

Av. Europa, 4 · IGUALADA · Tel. 93 804 82 30 · www.toyotaigualada.toyota.es


